
 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 
Rua Uruguai, 1084, Jd. Girassol – Americana-SP – 13465-680 – (19) 99976 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 1 de 4  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHOS DE 8 DE ABRIL DE 2022 

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

de Estado da Educação interino, deixa de homologar o Parecer CNE/CP nº 23/2019, 

que conheceu do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a 

decisão exarada no Parecer CNE/CES nº 568/2019, para autorizar o credenciamento, 

para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, do Centro Universitário 

ETEP, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 882, Bairro Jardim Esplanada, 

no município de São José dos Campos, no estado de São Paulo, mantido pelo CETEC 

Educacional S.A, com sede no município de São José dos Campos, no estado de São 

Paulo, conforme consta do Processo nº 00732.000535/2020-78 (e-MEC nº 

201601182). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 644/2021, da 

Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que indeferiu o 

pedido de credenciamento da Faculdade da Polícia Militar (FPM), com sede na Rua T 

48, s/n, bairro Setor Oeste, no município de Goiânia, no estado de Goiás, mantida pela 

Fundação Tiradentes, com sede na Avenida Contorno, nº 2.185, Setor Central, no 

município de Goiânia, no estado de Goiás CNPJ 05.783.472/0001-81, conforme 

Processo e-MEC nº 201714480. 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 702/2021, da 

Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que indeferiu o 

pedido de credenciamento da Faculdade iv2 com sede à Rua Paulino Corado, nº 20, 

Jardim Santa Teresa, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo, mantida pelo 

Instituto Educacional de Ensino Superior IV2 Ltda., CNPJ 6.997.036/0001-39, 

conforme Processo e-MEC nº 202008374. 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 707/2021, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/sumuladepareceresreuniaoordinariacomplementar02030405122019.pdf
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conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na 

Portaria nº 1.111, de 1º de outubro de 2021, que indeferiu pedido de autorização para 

funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, formulado pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - Facisa, com sede na Rodovia BR 101, Km 

808, nº 1130, Prédio, Santo Antônio do Monte, no município de Itamaraju, estado da 

Bahia, conforme consta do Processo SEI nº 00732.000466/2022-64 (e-MEC nº 

201931437). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 708/2021, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que 

analisou recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão 

da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa 

na Portaria nº 1.263, de 18 de novembro e 2021, para autorizar o funcionamento do 

curso superior de Fisioterapia, bacharelado, na modalidade a distância, a ser oferecido 

pela Faculdade Noroeste do Mato Grosso - AJES, com sede na Avenida Gabriel 

Muller, s/n, campus Principal, Bairro Módulo 1, no município de Juína, no estado do 

Mato Grosso, mantida pela Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. - E, com 

sede no mesmo município e estado, com trezentas e setenta e cinco vagas totais 

anuais, conforme consta do Processo nº 00732.000715/2022-11 (e-MEC nº 

202013439). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 722/2021, da 

Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação - CNE, o qual 

conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa na 

Portaria nº 1.022, de 15 de setembro de 2021, que indeferiu o pedido de autorização 

para funcionamento do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, na 

modalidade a distância, que seria ministrado pela Faculdade Batista de Minas Gerais - 

FBMG, com sede na Rua Ponte Nova, nº 665, Bairro Floresta, no município de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais, mantida pelo Instituto Pedagógico de Minas 

Gerais Ltda., conforme consta do Processo nº 00732.000721/2022-79 (e-MEC nº 

201908178). 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria111101102021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria126318112021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria102215092021.pdf
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Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro 

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 723/2021, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conheço do 

recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, expressa na Portaria nº 1.170, 

de 22 de outubro de 2021, que indeferiu o pedido de autorização para o 

funcionamento do curso superior de tecnologia em Design de Interiores, que seria 

ministrado pela Faculdade Capital Federal - FECAF, com sede na Avenida Vida Nova, 

nº 166, Bairro Jardim Maria Rosa, no município de Taboão da Serra, no estado de São 

Paulo, mantida pela Federal Educacional Ltda., com sede no mesmo município e 

estado, conforme consta do Processo nº 00732.000720/2022-24 (e-MEC nº 

202008308). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 728/2021, da 

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

recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, expressa na Portaria nº 1.085, 

de 24 de setembro de 2021, que indeferiu o pedido de autorização para o 

funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, que seria ministrado pelo 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo - Unisal, com sede na Avenida de Cillo, 

nº 3.500, Bairro Parque Novo Mundo, no município de Americana, no estado de São 

Paulo, mantido pelo Liceu Coração de Jesus, com sede no município de São Paulo, no 

estado de São Paulo, conforme consta do Processo SEI nº 00732.000717/2022-19 (e-

MEC nº 201905972). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 725/2021, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, que 

analisou recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão 

da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, expressa 

na Portaria nº 1.169, de 22 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do 

curso superior de Enfermagem, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade América, 

com sede na Rodovia Cachoeiro x Alegre - BR 482, Km 5, Bairro Morro Grande, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, mantida pela 

Sociedade América de Educação Ltda., com sede no município de Manhuaçu, no 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria117022102021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria117022102021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria108524092021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria108524092021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria116922102021.pdf


 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 
Rua Uruguai, 1084, Jd. Girassol – Americana-SP – 13465-680 – (19) 99976 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 4 de 4  

estado de Minas Gerais, com vinte e cinco vagas totais anuais, no estado de Minas 

Gerais, conforme consta do Processo nº 00732.000714/2022-77 (e-MEC nº 

202014382). 

 

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

de Estado da Educação interino, homologa o Parecer CNE/CES nº 720/2021, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o qual conheceu 

do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, expressa na 

Portaria nº 1.127, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso 

superior de Direito, bacharelado, a ser oferecido pelo Centro Universitário Maurício de 

Nassau - Uninassau, com sede na Rua Guilherme Pinto, nº 114, Bairro Graças, no 

município de Recife, no estado de Pernambuco, mantido pelo Ser Educacional S.A., 

com sede no mesmo município e estado, com 180 (cento e oitenta) vagas totais 

anuais, conforme consta do Processo nº 00732.000858/2022-23 (e-MEC nº 

201932881). 

 

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

homologar o Parecer CNE/CES nº 69/2022, da Câmara de Educação Superior, do 

Conselho Nacional de Educação - CNE, que reexaminou o Parecer CNE/CES nº 241, 

o qual conheceu do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando 

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

expressa na Portaria nº 210, de 9 de março de 2021, para autorizar o funcionamento 

do curso superior de Pedagogia, licenciatura, na modalidade a distância, a ser 

oferecido pela Faculdade de Jussara - UniFAJ, com sede na Rodovia BR 070, Km 24, 

s/n, bairro Zona Rural, no município de Jussara, no estado de Goiás, mantida pelo 

Centro de Ciências de Jussara Ltda. - EPP, com sede no mesmo município e estado, 

com 150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais, e mantenho a decisão da SERES, 

expressa na referida Portaria, que indeferiu a autorização do mencionado curso, 

conforme consta do Processo nº 00732.001644/2021-93 (e-MEC nº 201806059). 

 

 

 

VICTOR GODOY VEIGA 

(Publicação no DOU n.º 70 de 12.04.2022, Seção 1, página 64) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria112705102021.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria21009032021.pdf

