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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 30 DE JULHO DE 2020 

Processo nº: 23123.003690/2020-10 

 

Interessada: Faculdade Avantis de Florianópolis. 

 

Assunto: Despacho Ministerial de 20 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial da 

União de 21 de maio de 2020. 

 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência e com 

fulcro no Parecer nº 00842/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 14 julho de 2020, cujos 

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

1999, conheço do recurso interposto pelo interessado e nego-lhe provimento, 

mantendo na íntegra a decisão constante no Despacho Ministerial de 20 de maio de 

2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 21 de maio de 2020, que deixou 

de homologar o Parecer CNE/CES nº 68/2020, que reexaminou o Parecer CNE/CES 

nº 801/2019. 

 

Processo nº: 23123.003912/2020-02 

 

Interessado: Instituto de Educação de Santa Maria Ltda - UNISM. 

 

Assunto: Despacho Ministerial de 22 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da 

União de 24 de abril de 2020. 

 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência e com 

fulcro no Parecer nº 00779/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 29 de junho de 2020, 

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

de 1999, conheço do recurso interposto pelo interessado e nego-lhe provimento, 

mantendo na íntegra a decisão constante no Despacho Ministerial de 22 de abril de 

2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 24 de abril de 2020, que deixou 

de homologar o Parecer CNE/CES nº 89/2020, que reexaminou o Parecer CNE/CES 

nº 988/2019. 

 

Processo nº: 23123.002726/2011-57 

 

Interessado: Centro de Estudo Superior de Apucarana - Cesa. 

 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - Cebas. 
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DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência e com 

fulcro no Parecer nº 00784/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 3 de julho de 2020, da 

Consultoria Jurídica junto a este Ministério, cujos fundamentos adoto, nos termos do 

art. 63, IV, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não conheço do recurso de 

revisão formulado pela petição avulsa de reconsideração apresentada pela instituição, 

permanecendo inalteradas as condições da decisão ministerial por meio do Despacho 

de 4 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 5 de junho de 

2018, mantendo na íntegra a decisão constante na Portaria nº 128, de 20 de fevereiro 

de 2017, item 38 do Anexo, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - SERES, publicada no DOU de 21 de fevereiro de 2017, que indeferiu 

requerimento de renovação de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 

Social - Cebas, ressalvada a hipótese de decisão judicial posterior. 

 

Processo nº: 23123.001532/2020-25 

 

Interessado: Universidade Federal do Cariri - UFCA 

 

Assunto: Juízo de Admissibilidade relacionado a supostas irregularidades no âmbito 

da Universidade Federal do Cariri - UFCA. 

 

Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro na Nota 

Técnica de Juízo de Admissibilidade nº 41/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM e no 

Despacho nº 190/2020/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM, ambos da Corregedoria, 

bem como no Despacho nº 822/2020/CHEFIA/SE/SE-MEC, da Secretaria Executiva 

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

de 29 de janeiro de 1999, acolho as recomendações e determino o arquivamento do 

presente processo, com fundamento no parágrafo único do artigo 144 da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990. 

 

 

 

 

 

MILTON RIBEIRO 

Ministro  

(Publicação no DOU n.º 146 de 31.06.2020, Seção 1, página 33) 
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