
 

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 1 de 1  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 25 DE MAIO DE 2020 

Tendo em vista o disposto no processo em referência, com fulcro no art. 2º da Lei nº 

9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como no Parecer nº 00496/2020/CONJUR-

MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, cujos 

fundamentos se adota, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, o Ministro de Estado da Educação deixa de homologar o Parecer nº 733/2019, 

da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que examinou 

recurso em face à decisão constante da Portaria nº 245/2019, da Secretaria de 

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

autorização para funcionamento do curso superior de Biomedicina, bacharelado, a ser 

oferecido pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia - FAM, com sede 

no município de Abaetetuba, no estado do Pará, mantida pela Faculdade de Educação 

e Tecnologia da Amazônia - FEAM Ltda. - ME, com sede no mesmo município e 

estado, conforme consta do Processo nº 00732.002709/2019-01 (e-MEC 201808231). 

 

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 87/2020, 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 578, de 19 

de dezembro de 2019, que indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do 

curso superior de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, da Faculdade Invest de 

Ciências e Tecnologia, com sede na Avenida Europa, nº 63, Bairro Jardim Tropical, no 

município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, mantida pelo Instituto Invest de 

Educação Consultoria e Assessoria Ltda. - ME, com sede no mesmo município e 

estado, conforme consta do Processo nº 00732.001219/2020-13 (e-MEC nº 

201809532). 

 

 

 

ABRAHAM WEINTRAUB 

(Publicação no DOU n.º 100 de 27.05.2020, Seção 1, página 154-155) 
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