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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 6 de março de 2017

Decide o Processo MEC nº 23709.000035/2016-42.

Nº 31 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; art. 46 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996; art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999; Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e nas razões expostas

na Nota Técnica nº 31/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000035/2016-42, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006, em relação a FACULDADE

INTERLAGOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FINTEC (cód. 924), mantida pela

Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. - IREP (cód. 545), CNPJ nº

02.608.755/0001-07;

(II) sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à Instituição por intermédio do

Despacho SERES/MEC nº 98, de 2015;

(III) seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário da Instituição, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do processo

até a expedição do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas para

aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;

(IV) seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme

disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.
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Decide pelo arquivamento do Processo de Supervisão n° 23000.014178/2010-13.

Nº 32 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março

de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao

disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no art. 49 do

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota

Técnica nº 34/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I)Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.014178/2010-13, relacionado ao

curso de Medicina (cód. 65924), da UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO

CARLOS - UNIPAC (cód. 308), ofertado no município de Juiz de Fora - MG, por perda

de objeto a partir da instauração e decisão do Processo MEC nº 23000.017028/2011-

42.

(II)Seja notificada a instituição do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens

do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,

republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000037/2016-31.

Nº 33 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de

janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 32/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(i)seja arquivado o processo MEC n° 23709.000037/2016-31, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006;
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(ii)sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas, por meio do Despacho

SERES/MEC nº 98, de 2015;

(iii)seja restabelecido e mantido o trâmite do processo regulatório de

descredenciamento voluntário, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do

processo até a expedição do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas

para aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;

(iv)seja a FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS - FCG COTIA (cód. 1108)

notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo

Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art.

1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000058/2016-57.

Nº 34 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de

janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 33/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. seja arquivado o processo MEC n° 23709.000058/2016-57, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006;

II. sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas, por meio do Despacho

SERES/MEC nº 98, de 2015;

III.seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do processo até a expedição

do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas para aplicação de

penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;
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IV. seja a FACULDADE SUPERIOR DE RIBAS DO RIO PARDO - FASURP (cód. 2280)

notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo

Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art.

1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000052/2016-80.

Nº 35 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; art. 46 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996; art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999; Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e nas razões expostas

na Nota Técnica nº 35/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000052/2016-80, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006, em relação a FACULDADE

PARA O DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - FADEPE (cód. 2053), mantida

pela Sociedade de Cultura, Ensino e Educação de Pernambuco Ltda. - EPP (cód. 1349),

inscrita no CNPJ sob o nº 04.541.156/0001-30;

(II) sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à Instituição por intermédio do

Despacho SERES/MEC nº 98, de 2015;

(III) seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário da Instituição, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do processo

até a expedição do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas para

aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;

(IV) seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme

disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.
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Decide o Processo MEC nº 23709.000061/2016-71.

Nº 36 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; art. 46 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996; art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999; Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e nas razões expostas

na Nota Técnica nº 37/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000061/2016-71, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006, em relação a FACULDADE

MARISTA - FM (cód. 2393), mantida pela União Brasileira de Educação e Ensino (cód.

1560), inscrita no CNPJ sob o nº 17.200.684/0001-78;

(II) sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à Instituição por intermédio do

Despacho SERES/MEC nº 98, de 2015;

(III) seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário da Instituição, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do processo

até a expedição do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas para

aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;

(IV) seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme

disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000081/2016-41.

Nº 37 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o
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processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no art. 46 da Lei

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de

janeiro de 1999; e no Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões

expostas na Nota Técnica nº 36/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. seja arquivado o processo MEC n° 23709.000081/2016-41, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006;

II. sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas, por meio do Despacho

SERES/MEC nº 98, de 2015;

III. seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário, vedado o cancelamento ou arquivamento, até a expedição do respectivo ato,

sob pena de imediata adoção de medidas para aplicação de penalidades previstas no

Decreto nº 5.773, de 2006;

IV. seja o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DOS INCONFIDENTES - ISEI (cód.

3290) notificado do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo

Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art.

1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000089/2016-16.

Nº 38 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de

2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista os

instrumentos de avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso

nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; art. 46 da Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996; art. 2º, I, VI e XIII, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999; Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e nas razões expostas

na Nota Técnica nº 38/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000089/2016-16, com fundamento no

parágrafo único do art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006, em relação a FACULDADE DE
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TECNOLOGIA MARISTA - CETEMA (cód. 3647), mantida pela União Brasileira de

Educação e Ensino - UBEE (cód. 1560), inscrita no CNPJ sob o nº 17.200.684/0001-78;

(II) sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à Instituição por intermédio do

Despacho SERES/MEC nº 98, de 2015;

(III) seja autuado e mantido o trâmite do processo regulatório de descredenciamento

voluntário da Instituição, sendo vedado o cancelamento ou arquivamento do processo

até a expedição do respectivo ato, sob pena de imediata adoção de medidas para

aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 5.773, de 2006;

(IV) seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, conforme

disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

(Publicação no DOU n.º 45, de 07.03.2017, Seção 1, páginas 20 e 21)


