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GABINETE DO MINISTRO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 23 de março de 2017

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 435/2016, da Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação, favorável ao descredenciamento

voluntário para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância - EAD, a

pedido, da Faculdade São Leopoldo Mandic, com sede na Rua José Rocha Junqueira,

no 13, Bairro Ponte Preta, no município de Campinas, estado de São Paulo, mantida

pela Sociedade Regional de Ensino e Saúde S/S Ltda., com sede na Rua Abolição, n o

1827, Bairro Swift, no município de Campinas, estado de São Paulo, para fins de

aditamento do ato autorizativo originário, nos termos do art. 57 da Portaria Normativa

MEC no 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,

conforme consta do processo no 23000.012721/2015-52.

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 54/2015, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII, do

Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, dar-lhe

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

Educação Superior - SERES que, por meio do Despacho no 124, de 8 de julho de 2014,

publicado no Diário Oficial da União de 11 de julho de 2014, determinou a redução de

oitenta vagas no curso de Nutrição, bacharelado, da Universidade Salgado de Oliveira

- UNIVERSO, com sede no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro,

mantida pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, sediada no

mesmo município, reestabelecendo a oferta de quatrocentas vagas anuais, conforme

consta do Processo no 23000.017894/2011-33.

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 523/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII, do

Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, dar-lhe
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provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da

Educação Superior do Ministério da Educação - SERES-MEC, expressa na Portaria

SERES n o 404, de 29 de maio de 2015, para autorizar o funcionamento do curso de

Direito, bacharelado, a ser oferecido pelo Instituto Superior de Educação de Ibituruna -

ISEIB, instalado na Rua Lírio Brant, no 511, Bairro Melo, no município de Montes Claros,

no estado de Minas Gerais, mantida pela Faculdade Verde Norte - Favenorte - Eireli,

com sede no mesmo endereço, com duzentas vagas totais anuais, conforme consta do

Processo no 00732.002473/2016-52.

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 n o 533/2016, da Câmara de Educação Superior

do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII, do Decreto

no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento,

reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior

do Ministério da Educação - SERES-MEC, expressa na Portaria SERES no 108 de 5 de

abril de 2016, para autorizar o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, a ser

oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco,

localizada na Avenida Laerton Paulinelli, no 153, bairro Monsenhor Parreiras, município

de Luz, estado de Minas Gerais, mantida pelas Obras Sociais e Educacionais de Luz,

com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, com cem vagas totais

anuais, conforme consta do Processo no 00732.002477/2016-31.

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 626/2016, da Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII, do

Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, negar-lhe

provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES no 37, de 1o de março de 2016, da

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, que indeferiu o

pedido de autorização para a oferta do curso de Enfermagem, bacharelado, que seria

ministrado pela Faculdade Ateneu, mantida pela Sociedade Educacional Edice Portela

Ltda., ambas situadas na avenida Coletor Antônio Gadelha, n o 621, bairro Messejana,

no município de Fortaleza, no estado do Ceará, conforme consta no Processo no

00732.002145/2016-56 e no sistema e-MEC sob o no 201413385.
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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 HOMOLOGA o Parecer CNE/CES no 721/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII, do

Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, dar-lhe

provimento parcial, reformando a decisão expressa na Portaria SERES no 404, de 29

de maio de 2015, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do

Ministério da Educação - SERES-MEC, exclusivamente no caso do curso de Direito

(bacharelado), da Faculdade de Tecnologia Jardim, localizada na Rua Almirante

Protógenes, n o 68, bairro Jardim, município de Santo André, estado de São Paulo,

mantida pela A.B. - Cursos Previdenciários Ltda. - ME, com sede no mesmo município

e estado, para autorizá-lo com cem vagas totais anuais pelo período de três anos,

conforme consta do Processo no 00732.000440/2017-59.

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 726/2016, da Câmara de Educação

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

Unidade Educacional de Ensino Superior Ltda. ME - UNISIG, para, no mérito, dar-lhe

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

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria SERES no 404, de 29 de maio de

2015, para autorizar o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com o número

de vagas fixado pela SERES, a ser oferecido pela Faculdade de Ciências Gerenciais,

instalada 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, com sede no

mesmo endereço, conforme consta do Processo e-MEC no 201205051 e Processo no

00732.000355/2017-91.

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 728/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável à convalidação de estudos

realizados por Rodrigo Ferreira Teles, portador da carteira de identidade no

020.759.664-4 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o no 114.966.637-48, no curso de

Odontologia, bacharelado, ministrado pelo Centro de Ensino Superior de Valença -

CESVA, com sede no município de Valença, no estado do Rio de Janeiro, mantido pela

Fundação Educacional Dom André Arcoverde, com sede no mesmo município e estado,
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conferindo validade ao seu diploma de bacharelado em Odontologia conforme consta

do Processo no 23001.000136/2015-08.

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 730/2016, da Câmara de Educação

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

do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, conhece do recurso para, no mérito, dar-lhe

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

Educação Superior - SERES, expressa na Portaria SERES no 722, de 27 de novembro

de 2014, para autorizar o funcionamento do curso de Engenharia Civil, bacharelado, a

ser oferecido pela Christus Faculdade do Piauí - Chrisfapi, instalada na Rua Acelino

Resende, no 132, bairro Fonte dos Matos, no município de Piripiri, estado do Piauí,

mantida pela Associação Piripiriense de Ensino Superior, com sede no mesmo

município e estado, conforme consta do Processo no 23001.000067/2015-24.

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 731/2016, do Conselho Nacional de

Educação, que conheceu do recurso interposto pelo Sistema de Ensino Superior Cidade

de Betim Ltda. - ME, mantenedora da Faculdade ISEIB de Betim, para, no mérito, dar-

lhe provimento, suspendendo os efeitos da decisão exarada na Portaria SERES no 404,

de 29 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 1 o de junho de 2015,

para autorizar a oferta do curso de graduação em Direito com número de vagas a ser

fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério

da Educação - SERES/MEC, a ser ofertado pela Faculdade ISEIB de Betim, com sede

na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, no 3519, Bairro Ingá, no município de Betim, no

estado de Minas Gerais, conforme consta do Processo no 00732.000524/2017-92 (e-

MEC no 201216690).

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 732/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que, em resposta a requerimento

formulado por Kristina Michelle Silva Speakes, determinou ao Programa de Mestrado

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo a manutenção da Requerente como

aluna do Programa de Pós-graduação em Educação: História, Política, Sociedade, bem
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como a avaliação periódica de seu desempenho, para fins de renovação da bolsa junto

ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, conforme

consta do Processo n o 23001.000129/2015-06.

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 737/2016, da Câmara de Educação

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

Associação Educacional de Rondônia, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando

a decisão expressa na Portaria SERES no 404, de 29 de maio de 2015, da Secretaria

de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, do Ministério da Educação

- MEC, para autorizar o curso de Direito, bacharelado, com cento e vinte vagas totais

anuais, a ser ministrado pela Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, instalada na

Avenida 7601, no 8.735, quadra 37, bairro Residencial Orleans, no município de Vilhena,

no estado de Rondônia, mantida pela Associação Educacional de Rondônia, com sede

no município de Cacoal, no estado de Rondônia, conforme consta do Processo e-MEC

no 201210761 e do Processo no 00732.000129/2017-18.

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 876/2016, da Câmara de Educação

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

Fundação Presidente Antônio Carlos de Bocaiúva - FUNEES Bocaiuva, para, no mérito,

negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão expressa na Portaria SERES no

404, de 29 de maio de 2015, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação

Superior - SERES, que inferiu o pedido de autorização do curso de Direito, bacharelado,

pleiteado pela FUNEES Bocaiúva, com sede no município de Bocaiúva, no estado de

Minas Gerais, conforme consta do Registro e-MEC no 201110056 e Processo no

00732.000526/2017-81.

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 877/2016, da Câmara de Educação

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

Faculdade Serigy - FASERGY, para, no mérito, dar-lhe provimento, suspendendo os

efeitos da decisão exarada na Portaria SERES no 404, de 29 de maio de 2015, para

autorizar a oferta do curso de bacharelado em Direito, com número de vagas a ser fixado



SANTOS JR. CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66
Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364

www.santosjunior.com.br

Página 6 de 6

pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da

Educação - SERES-MEC, a ser ministrado pela FASERGY, situada na Rua Joventina

Alves, no 387, bairro Salgado Filho, no município de Aracaju, no estado de Sergipe,

mantida pela União Brasileira de Educação Ltda. - ME, com sede na rua Tenente

Wendel Quaranta, no 1.386, bairro Suíssa, no mesmo município e estado, conforme

consta do Processo no 00732.000523/2017-48 (e-MEC no 201208642).

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 882/2016, da Câmara de Educação

Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu o recurso interposto por

Leonardo César Carvalho Silva, em face da decisão da Universidade de Brasília - UnB,

que indeferiu seu pedido de revalidação do diploma de graduação em Administração,

com habilitação em Marketing e em Comércio Exterior, cursado nos Estados Unidos, na

Oklahoma State University, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, determinando

que o currículo, bem como as disciplinas cursadas, sejam avaliados pela Universidade

revalidadora, considerando o mérito, e não a incompatibilidade, em termos de similitude

da grade curricular da Universidade revalidadora, conforme o disposto no § 2o do art. 6o

da Resolução CNE/CES n o 03/2016, conforme consta do Processo no

23106.004172/2015-64.

MENDONÇA FILHO

(Publicação no DOU n.º 58, de 24.03.2017, Seção 1, páginas 61 e 62)


