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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

  

GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHOS DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 968/2019, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que analisou o recurso interposto contra 

a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, 

que, por meio da Portaria nº 334, de 11 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial 

da União - DOU, em 15 de julho de 2019, indeferiu o pedido de autorização para o 

funcionamento do curso superior de Engenharia Ambiental e Sanitária, bacharelado, 

na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade Master de Parauapebas - Famap, 

com sede no município de Parauapebas, no estado do Pará, com sede no município 

de Parauapebas, no estado do Pará, conforme consta do Processo nº 

00732.000358/2020-20 (e-MEC 201713665). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro 

de Estado da Educação homologa o Parecer CNE/CES nº 92/2020, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso 

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão expressa na Portaria nº 

533, de 1º de novembro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - SERES, a qual indeferiu o pedido de autorização para 

funcionamento do curso superior de bacharelado em Enfermagem, que seria 

ministrado pela Faculdade de Ciências Gerenciais, com sede na Rua Maria Rosa da 

Silva, nº 151, Bairro Jardim Paraíso, no município de São Joaquim da Barra, no estado 

de São Paulo, mantida pela UNISIG - Unidade Educacional de Ensino Superior Ltda. - 

ME, com sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 

00732.001210/2020-11 (e-MEC nº 201811747). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 342/2020, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso para, no mérito, dar-lhe 

provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - Seres, expressa na Portaria nº 131, de 5 de maio de 2020, que 

indeferiu o pedido de autorização do curso superior de Enfermagem, bacharelado, a 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/sumuladepareceresreuniaoordinaria04050607112019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria33411072019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria53301112019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria53301112019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria13105052020.pdf
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ser oferecido pela Faculdade Positivo de Londrina - FPL, com sede na Rua Prefeito 

Faria Lima, nº 400, Bairro Jardim Maringá, no município de Londrina, no estado do 

Paraná, mantida pelo Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas - CESA S/S Ltda. - 

ME, com sede no mesmo município e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais 

anuais, conforme consta do Processo nº 00732.002231/2020-45 (e-MEC nº 

201712876). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 442/2020, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação que, conheceu do recurso para, no mérito, dar-lhe 

provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior - Seres, expressa na Portaria nº 163, de 5 de junho de 2020, para 

autorizar o funcionamento do curso superior de Engenharia Civil, bacharelado, a ser 

oferecido pela Faculdade Uninassau Arapiraca, com sede na Rua Dom Felício 

Vasconcelos, nº 320, Centro, no município de Arapiraca, no estado de Alagoas, 

mantida pela Ser Educacional S.A., com sede no município do Recife, no estado de 

Pernambuco, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, conforme consta no 

Processo nº 00732.002515/2020-31 (e-MEC nº 201712046). 

 

Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro 

no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e no Parecer nº 

00582/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 6 de julho de 2021, da Consultoria Jurídica 

junto ao Ministério da Educação, cujos fundamentos adoto, deixo de homologar o 

Parecer CNE/CES nº 648/2020, que votou favoravelmente ao credenciamento, para a 

oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Escola de Negócios Fucape 

- Fucape FBS, com sede na Avenida Fernando Ferrari, nº 1.358, de 1.350 a 1.630, 

lado par, Bairro Boa Vista, no Município de Vitória, no Estado do Espírito Santo, 

mantida pela Fucape Pesquisa e Ensino Ltda., com sede no mesmo município e 

estado, a partir da oferta do curso superior de Ciências Contábeis, bacharelado, com o 

número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior - Seres, conforme consta do Processo nº 00732.003546/2020-

18 (e-MEC nº 201905297). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 764/2020, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que conheceu do recurso para, no 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria16305062020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/sumuladepareceresreuniaoordinaria09101112112020.pdf
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mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na Portaria nº 329, de 20 de 

outubro de 2020, para autorizar o funcionamento do curso superior de Gestão de 

Recursos Humanos, tecnológico, na modalidade a distância, a ser oferecido pela 

Faculdade de Tecnologia Jardim, com sede na Rua Almirante Protógenes, nº 68, 

Bairro Jardim, no Município de Santo André, no Estado de São Paulo, mantida pelo A. 

B. Instituto Internacional de Ciências Sociais Ltda. - ME, com sede no mesmo 

município e estado, com duzentas vagas totais anuais, conforme consta do Processo 

nº 00732.000353/2021-88 (e-MEC nº 201928146). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, deixo de 

homologar o Parecer CNE/CES nº 209/2021, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que votou favoravelmente ao 

credenciamento da Faculdade de Enfermagem Senes - Fasenes, a ser instalada na 

Rua Aurora Siqueira, nº 17, Bairro Zé Garoto, no Município de São Gonçalo, no 

Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Associação de Educadores e Educandos do 

Colégio Senes, com sede no mesmo município e estado, observando-se tanto o prazo 

de 3 (três) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 

2017, quanto à exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro 

de 2017, a partir da oferta do curso superior de Enfermagem, bacharelado, com o 

número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior - SERES, conforme consta do Processo nº 

00732.001458/2021-54 (e-MEC nº 201905343). 

 

 

 

MILTON RIBEIRO 

(Publicação no DOU n.º 175 de 15.09.2021, Seção 1, página 196) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria32920102020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria32920102020.pdf

