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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

DESPACHOS DO MINISTRO 

Em 4 de julho de 2017 

 

Nos termos do art. 2
o
 da Lei n

o
 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CP n
o
 4/2015, do Conselho Pleno, do 

Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no artigo 6 
o
, inciso VIII, do Decreto n

o
 5.773, 

de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a 

decisão da Câmara de Educação Superior que, por meio do Parecer CNE/CES n
o
 21/2015, 

indeferiu o pedido de credenciamento da Faculdade Estácio Goulart - FACEG, que seria 

instalada na Av. Brasil, n
o
 2.372, bairro Jardim Europa, município de Tangará da Serra, estado 

do Mato Grosso, proposto pelo Centro de Ensino Técnico Pirâmides - CETP-ME, com sede no 

mes-mo município e estado, conforme consta do Processo n
o
 00732.001587/2017-66 (Registro 

e-MEC n
o
 201207765). 

 

Nos termos do art. 2
o
 da Lei n

o
 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES n
o
 144/2017, da Câmara de Educação 

Superior, do Con-selho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 
o
, inciso I, do Decreto 

n
o
 5.773, de 9 de maio de 2006, é favorável à convalidação de estudos de Jonhson Cezar da 

Silva Júnior, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n
o
 020.474.635-8, expedida 

pelo Detran/RJ, obtidos no curso de Odontologia, bacharelado, ministrado pelo Centro de 

Ensino Superior de Valença, com sede na Rua Sar-gento Vitor Hugo, n
o
 219, Fátima, município 

de Valença, estado do Rio de Janeiro, mantido pela Fundação Educacional D. André Ar-

coverde, com sede no mesmo município e estado, conferindo validade ao seu diploma de 

bacharelado em Odontologia, devendo a citada instituição, uma vez constatada a autenticidade 

da documentação apresentada, especialmente referente à conclusão do ensino médio e ao 

aproveitamento de todas as disciplinas constantes da carga horária do curso de Odontologia, 

efetivar a colação de grau, conforme consta do Processo n
o
 23001.000123/2017-92. 

 

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 150/2013, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que entendeu por oportuno a alteração do art. 7º 

da Resolução CNE/CES nº 9/2004, nos termos da Resolução que o acompanha, conforme 

consta do Processo nº 23001.000024/2013-87. 

 

Nos termos do art. 2
o
 da Lei n

o
 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES n
o
 98/2017, da Câmara de Educação 
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Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável à convalidação de estudos e à va-

lidade nacional do título obtido pela estudante Flávia Castro Boldt Pagiola, portadora do 

Registro Geral - RG n
o
 1.746.599, SESP/ES, e do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF n

o
 

091.409.847-02, no curso superior de Administração, com habilitação em Marketing, concluído 

na Faculdade Novo Milênio, com sede na Avenida Santa Leopoldina, n
o
 840, bairro Coqueiral 

de Itaparica, no município de Vila Velha, no estado de Espírito Santo, mantida pela Associação 

de Ensino Superior de Campo Grande Ltda., sediada no mesmo município e estado, conforme 

consta do Processo n
o
 23001.001023/2016-01. 

 

 

MENDONÇA FILHO 

 (Publicação no DOU n.º 127, de 05.07.2017, Seção 1, página 9) 


