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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 14 DE OUTUBRO 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 614/2019, 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 200, de 23 de 

abril de 2019, que autorizou o funcionamento do curso superior de Direito, 

Bacharelado, a ser oferecido Faculdade Uninassau Arapiraca, com sede na Rua Dom 

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

para permitir a oferta de duzentas e quarenta vagas totais anuais, conforme consta do 

Processo nº 00732.002507/2019-51 (e-MEC 201711969). 

 

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 617/2019, 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 125, de 20 de 

março de 2019, que autorizou o funcionamento do curso superior de Arquitetura e 

Urbanismo, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Estácio de Sá de Campo 

Grande, com sede na Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Bairro Jardim TV 

Morena, no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, para 

permitir a oferta de cem vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 

00732.002516/2019-42 (e-MEC 201712203). 

 

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 741/2019, 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 825, de 23 de 

novembro de 2018, para autorizar o curso superior de Marketing, tecnológico, a ser 

oferecido pela Escola de Ensino Superior Fabra, com sede na Rua Pouso Alegre, nº 

49, Bairro Barcelona, no município de Serra, no estado do Espírito Santo, mantida pelo 

Centro de Ensino Superior FABRA, com sede no mesmo município e estado, com 

quarenta e cinco vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 

00732.002704/2019-71 (e-MEC nº 201701851). 

 

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 88/2020, da Câmara de 

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

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

245, de 29 de maio de 2019, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 
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Superior - SERES, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso 

superior de bacharelado em Direito, o qual seria ministrado pela Faculdade Noroeste - 

FAN, com sede na Avenida Mangalô, nº 2.385, Bairro Morada do Sol, no município de 

Goiânia, no estado de Goiás, conforme consta do Processo nº 00732.001174/2020-87 

(e-MEC 201701629). 

 

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 401/2020, da Câmara de 

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

interposto pela Faculdade Inova Mais de São Paulo, para, no mérito, negar-lhe 

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

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria SERES nº 578, de 19 de dezembro 

de 2019, que indeferiu o pedido de autorização do curso de Educação Física, 

bacharelado, da referida Instituição, conforme consta do Processo nº 

00732.002626/2020-48 (e-MEC nº 201808905). 

 

 

 

 

 

MILTON RIBEIRO 

 (Publicação no DOU n.º 199 de 16.10.2020, Seção 1, página 45) 
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