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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 7 de março de 2017

Decide o Processo MEC nº 23709.000083/2016-31.

Nº 39 - 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 pro-

cesso 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 41/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000083/2016-31, com fundamento no

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

ACADEMIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FABEC (cód. 3392), mantida

pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (cód. 119), inscrita no CNPJ sob

o nº 34.075.739/0001-84;

(II) ficam 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) fica 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
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disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.

Decide o Processo MEC nº 23709.000074/2016-40.

Nº 40 - 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 39/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

(I) seja arquivado o processo MEC n° 23709.000074/2016-40, com fundamento no

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

ITAPETININGA - FI (cód. 2861), mantida pela Escola Superior de Educação Itapetininga

Ltda. (cód. 1867), inscrita no CNPJ sob o nº 04.317.243/0001-09;

(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 n° 23000.017724/2011-59.

Nº 41 - 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. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 45 a 53 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio

de 2006, com base na Nota Técnica nº 43/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina

que:

(I)Sejam reduzidas de 60 (sessenta) para 45 (quarenta e cinco) o total anual das vagas

autorizadas para o curso de graduação, bacharelado em Odontologia (cód. 45976)

ofertado no município de Manaus - AM, pela FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE

MANAUS - FOM (cód. 1592), como convolação da penalidade de desativação;

(II)Seja revogada a medida cautelar perante o curso, aplicada por meio do Despacho

SERES/MEC nº 241, de 2011, relativa ao sobrestamento do processo de regulação;

(III)Seja notificada a Instituição do teor da decisão e informada da possibilidade de

recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no prazo de trinta dias, nos termos

do art. 53 do Decreto 5.773, de 2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da

Lei nº 9.784, de 1999;

(IV)Seja a notificação efetivada 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.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo MEC nº 23000.018012/2011-57.

Nº 42 - 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
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de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos

referenciais de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos

cursos e instituições de ensino superior, às normas que regulam o processo

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos art.

206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 2º,

48, 50 e 53 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos Capítulos III e IV do Decreto

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

40/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do Despacho

SERES/MEC nº 249, de 2011, restituindo as 200 (duzentas) vagas anuais autorizadas

para o curso de Fisioterapia (cód. 101131) ofertado pela FACULDADE SANTO

ANTÔNIO - FSA (cód. 3285);

II.Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.018012/2011-57, com fundamento

expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006;

III.Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,

de 1999, pela via eletrônica, 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 46, de 08.03.2017, Seção 1, página 51)


