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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 

Tendo em vista os autos do processo em referência, e com fulcro no art. 2º da Lei nº 

9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como no Parecer nº 01028/2020/CONJUR-

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

fundamentos adoto, 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 CNE/CES nº 

365/2020, que reexaminou o Parecer CNE/CES nº 206/2019, ambos da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que analisou o recurso contra 

a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES 

que, por meio da Portaria nº 909, de 24 de dezembro de 2018, publicada no Diário 

Oficial da União - DOU, de 26 de dezembro de 2018, indeferiu o pedido de autorização 

para o funcionamento do curso superior de Jogos Digitais, tecnológico, da Faculdade 

Independente do Nordeste - FAINOR, com sede no município de Vitória da Conquista, 

no estado da Bahia, mantida pela Fainor Faculdade Independente do Nordeste Ltda., 

com sede no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 

00732.001115/2019-75 (e-MEC nº 201703365). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 355/2020, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto pela Faculdade Metodista 

Conexional - Faco, com sede no município de Guarantã do Norte, no estado de Mato 

Grosso, mantida pelo Instituto de Ensino Superior Ortodoxo, com sede no mesmo 

município e estado, 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 Pedagogia, licenciatura, da referida Instituição, conforme 

consta do Processo nº 00732.002627/2020-92 (e-MEC nº 201809443). 

 

Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro no art. 

2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, bem como no Parecer nº 

01222/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999, deixo de homologar o Parecer CNE/CES nº 496/2020, 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 que, por meio da Portaria nº 

221, de 8 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 9 de julho 

de 2020, autorizou o funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, 

pleiteado pela Faculdade de São Bento - FSB, com sede no município de São Paulo, 

no estado de São Paulo, porém com redução das 150 (cento e cinquenta) vagas 

pleiteadas para 75 (setenta e cinco) vagas totais anuais, conforme consta do Processo 

nº 00732.002675/2020-81 (e-MEC nº 201820327). 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria90924122018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria57819122019.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria22108072020.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria22108072020.pdf
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MILTON RIBEIRO 

Ministro 

 (Publicação no DOU n.º 207 de 28.10.2020, Seção 1, página 84) 

 


