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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 9 DE JUNHO DE 2020 

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 1045/2019, da Câmara de 

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

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 490, de 24 

de outubro de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - 

SERES, que autorizou o funcionamento do curso superior de Odontologia, 

bacharelado, da Faculdade Univeritas Universus Veritas Anápolis, com sede na 

Avenida Santos Dumont, nº 724, Bairro Jundiaí, no município de Anápolis, no estado 

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

estado de Pernambuco, com cento e oitenta vagas totais anuais, conforme consta do 

Processo nº 00732.000352/2020-52 (e-MEC nº 201711538). 

 

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 1066/2019, 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 128, de 20 de 

março de 2019, para autorizar o funcionamento do curso superior de Psicologia, 

bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Una de Jataí, com sede na Avenida José 

de Carvalho, s/n, bairro Setor Epaminondas II, no município de Jataí, no estado de 

Goiás, mantida pela FACEB Educação Ltda., com sede no município de Bom 

Despacho, no estado de Minas Gerais, com cento e quatorze vagas totais anuais, 

conforme consta do Processo nº 00732.000356/2020-31 (e-MEC: 201609641). 

 

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 79/2020, da Câmara de 

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

interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 

245, de 29 de maio de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

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

curso superior de bacharelado em Direito, que seria ofertado pela Faculdade Retama, 

com sede no município de Palmas, no estado do Tocantins, mantida pela Adhara 

Educacional - Consultoria em Educação e Participações Ltda., com sede no mesmo 

município e estado, conforme consta do Processo nº 00732.001038/2020-97 (e-MEC 

nº 201712406). 

 

 

ABRAHAM WEINTRAUB 

(Publicação no DOU n.º 111 de 12.06.2020, Seção 1, página 34) 
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