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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 9 de outubro de 2017 

 

Decide pelo arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000605/2013-

29. 

 

Nº 184 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

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

206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 

expostas na Nota Técnica nº 193/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DE CAMPO VERDE (cód. 2395) que: 

 

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.000605/2013-29, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

ll. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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 no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide pelo arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000592/2013-

98. 

 

Nº 185 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 
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de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

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

206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 

expostas na Nota Técnica nº 195/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E ESTUDOS COSTEIROS DE NATAL 

(cód. 1866) que: 

 

I. Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 197, de 2012, publicado no Diário Oficial da União em 26 de dezembro 

de 2015; 

 

ll. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.000592/2013-98, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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 no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

Decide pelo arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000351/2013-

49. 

 

Nº 186 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

administrativo na Administração Pública Federal, com fundamento expresso nos art. 206 

e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 

Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 
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expostas na Nota Técnica nº 196/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA MUTUM (cód. 950) que: 

 

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.000351/2013-49, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

ll. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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 no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide o Processo MEC n° 23000.020722/2013-17. 

 

Nº 187 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 197/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO - FECG-

SP (cód. 1099): 

 

I. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020722/2013-17, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

ll. a permanência em trâmite regular do Processo e-MEC nº 201101263, de seu 

recredenciamento, retirado o sobrestamento, vedados seu cancelamento ou 

arquivamento; e 
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III. a notificação da 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. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.000625/2013-08 

 

Nº 188 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 194/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ- FADISI (cód.3587): 

 

I. A revogação das medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC 

nº 197, de 2012; 

 

II. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000625/2013-08, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

III. a notificação da 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 n° 23000.020684/2013-94. 

 

Nº 189 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 
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de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 198/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE SUL FLUMINENSE-FASF- (cód. 1564): 

 

I. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020684/2013-94, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

II. a permanência em trâmite regular do Processo e-MEC nº 201710783, de seu 

recredenciamento, vedados seu cancelamento ou arquivamento; e 

 

III. a notificação da 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. 

Dispõe sobre o Processo Administrativo nº 23709.000017/2017-41. 

 

Nº 190 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação e as normas que regulam o 

processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso 

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

1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei nº 10.861, de 2004, e 

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

Técnica nº 200/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, perante a a 

 

FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE - FAMEPLAN (cód. 

4982), mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PLANALTO NORTE LTDA - ME 

(cód. 3182), CNPJ 08.092.755/0001-75, que: 
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I. ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio da Portaria 

SERES/MEC nº 378, de 25 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 

em 26 de abril de 2017; 

 

II. seja limitado o ingresso de novos alunos, em todos os cursos de graduação 

da instituição, ao quantitativo de vagas ocupadas por meio de processos seletivos ou 

outras formas de ingresso, declaradas no Censo da Educação Superior, assegurado o 

mínimo de 40 (quarenta) ingressantes por curso, semestral ou anual, a depender do 

regime de oferta; 

 

III. seja suspensa a abertura de novos cursos pós-graduação; 

 

IV. seja retomado o fluxo do processo regulatório e-MEC nº 201105744 para fins 

de Recredenciamento; 

 

V. 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. 

 

VI. seja a Instituição intimada da possibilidade de apresentação de recurso 

contra a decisão de aplicação da penalidade ao Conselho Nacional de Educação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do artigo 

53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

Decide o Processo MEC n° 23000.020695/2013-74. 

 

Nº 191 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, 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, 45 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, art. 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e Capítulos III e IV do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, com base na Nota Técnica nº 202/2017-
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CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina em relação ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA (cód. 1951) que: 

 

I. Ficam revogadas as medidas cautelares preventivas aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 207, de 2013, sem prejuízo às penalidades aplicadas na presente 

decisão que vigorarão por dois anos. 

 

II. Fica limitado o ingresso de novos alunos, em todos os seus cursos de 

graduação, ao quantitativo de novos ingressantes por meio de processos seletivos ou 

outras formas, declaradas no último censo da educação superior, assegurado o mínimo 

de 40 (quarenta) ingressantes por curso. 

 

III. Fica suspenso o ingresso de novos alunos nos cursos de pós-graduação 

ofertados. 

 

IV. Fica vedada a abertura de novos cursos de graduação. 

 

V. Fica vedada a abertura de novos cursos de pós-graduação. 

 

VI. Seja mantido o trâmite do Processo e-MEC n° 200804511, para o seu 

recredenciamento, vedados o cancelamento ou o arquivamento. 

 

VII. Seja efetivada a notificação à Instituição pela publicação do presente 

despacho e 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, 

alterada e republicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide pelo arquivamento do Processo de 

Supervisão nº 23709.000010/2016-49. 

 

Nº 192 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 
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instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

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

206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

e Capítulo III e IV do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 

expostas na Nota Técnica nº 203/2017CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

A FACULDADE DE INFORMÁTICA LEMOS DE CASTRO - FILC (cód. 1324) que: 

 

I. Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 97, de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro 

de 2015; 

 

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000010/2016-49, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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 no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide o Processo MEC nº 23000.019915/2013-17. 

 

Nº 193 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 204/2017CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

o INSTITUTO SUPERIOR DE INFORMÁTICA - ISI (Cód. 767), mantido pelo SISTEMA 

EDUCACIONAL MOMENTO (cód. 522), CNPJ nº 29.954.377/0017-29, que: 
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I. seja arquivado o processo MEC n° 23709.019915/2013-17, com fundamento 

do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

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

SERES/MEC nº ; 

 

III. seja restabelecido e mantido o trâmite do processo regulatório de, 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 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 23000.019931/2013-18. 

 

Nº 194 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 205/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO AVANTIS (Cód. 1989), mantido pela 

SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA (cód.1303), 

CNPJ nº 04.204.407/0001-91, que: 

 

I. seja arquivado o processo MEC n° 23000.019931/2013-18, com fundamento 

do Decreto nº 5.773, de 2006; 
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II. ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas, por meio do Despacho 

SERES/MEC nº ; 

 

III. fica mantido o trâmite do processo regulatório de , 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 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 pelo arquivamento do Processo de Supervisão nº 23709.000020/2016-

84. 

 

Nº 195 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

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

206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 

expostas na Nota Técnica nº 206/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE (cód. 3488) que: 

 

I. Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 97, de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro 

de 2015; 

 

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23709.000020/2016-84, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 
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III. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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 no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide o Processo MEC nº 23000.019916/2013-61. 

 

Nº 196 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 207/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADES INTEGRADAS DO RIO GRANDE DO NORTE - FANORTES (Cód. 

3643), mantida pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MADRE FRANCISCA 

LECHNER - NATAL S/S LTDA. (cód.2303), que: 

 

I. seja arquivado o processo 23000.019916/2013-61, com fundamento do 

Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

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

SERES/MEC nº ; 

 

III. fica mantido o trâmite do processo regulatório , 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. fica 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. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.020755/2013-59. 

 

Nº 197 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 210/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE ITABORAÍ (cód. 3760), mantida pela CAMPANHA NACIONAL DE 

ESCOLAS DA COMUNIDADE (cód. 407), CNPJ 33.621.384/0001-19, que: 

 

I. sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 208, de 2013; 

 

ll. seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020755/2013-59, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III. seja a Instituição notificada 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. 

 

Dispõe sobre o Processo Administrativo nº 23000.020718/2013-41. 

 

Nº 198 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação e as normas que regulam o 
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processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso 

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

1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei nº 10.861, de 2004, e 

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

Técnica nº 209/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, perante a FACULDADE SÃO 

CAMILO (cód. 977), mantida pela UNIÃO SOCIAL CAMILIANA (cód. 497), CNPJ 

58.250.689/0001-92, que: 

 

I. ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio da da Portaria 

SERES/MEC nº 361, de 2014 e do Despacho SERES/MEC nº 208, de 2013; 

 

ll. seja limitado o ingresso de novos alunos, em todos os cursos da instituição, 

ao quantitativo de 40 (quarenta) ingressantes por curso, semestral ou anual, a depender 

do regime de oferta; 

 

III. sejam suspensos novos ingressos nos cursos de pós-graduação; 

 

IV. seja vedada a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

 

V. seja vedado o aditamento ao ato autorizativo que implique na ampliação da 

abrangência geográfica; 

 

VI. 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. 

 

VII. seja a Instituição intimada da possibilidade de apresentação de recurso 

contra a decisão de aplicação da penalidade ao Conselho Nacional de Educação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do artigo 

53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 
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Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.020720/2013-10. 

 

Nº 199 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 lll do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões 

expostas na Nota Técnica nº 211/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO - FASUP (cód. 1013), mantida pela UNIESP 

S.A. (cód. 16134), CNPJ 19.347.410/0001-31, que: 

 

I.seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020720/2013-10, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

II.seja a Instituição notificada 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. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.020747.2011-11. 

 

Nº 200 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 lll do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões 

expostas na Nota Técnica nº 213/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 
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a FACULDADE INESP - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA (cód. 

2688), mantida pela IADEB - MÓDULO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME (cód. 

16396), que: 

 

I. seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020747.2011-11, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

II. seja a Instituição notificada 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 pelo arquivamento do Processo MEC nº 23000.000541/2013-66. 

 

Nº 201 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

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

206 e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

e Capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões 

expostas na Nota Técnica nº 212/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO (cód. 1181) que: 

 

I. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.000541/2013-66, com fundamento 

expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006; e II. Seja notificada do teor da decisão, 

atendendo ao 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, alterada e republicada no DOU em 29 de 

dezembro de 2010. 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.020702/2013-38. 
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Nº 202 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 214/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO (FACEM) (cód. 2909), mantida pela 

ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR (ASSOBES) (cód. 519), CNPJ 

01.711.282/0001-06, que: 

 

I. sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 207, de 2013; 

 

II. seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020702/2013-38, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III. seja a Instituição notificada 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 pelo arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017327/2011-

87. 

 

Nº 203 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, em atenção aos referenciais de qualidade expressos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação da educação superior, e às normas que regulam o processo 

administrativo na Administração Pública Federal, com fundamento expresso nos art. 206 

e 209 da Constituição, 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 2º, 3º e 10 da 
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Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 

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 215/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

a FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA (cód. 838) que: 

 

I. Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas pelo Despacho 

SERES/MEC nº 238, de 2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de 

novembro de 2011; 

 

II. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017327/2011-87, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; e 

 

III. Seja notificada do teor da decisão, atendendo ao 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, alterada 

e republicada no DOU em 29 de dezembro de 2010. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.020735/2013-88 

 

Nº 204 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 216/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

à FACULDADE DOM BOSCO DE UBIRATÃ - DOM BOSCO UBIRATÃ (cód. 1801): 

 

I. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020735/2013-88, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006; 
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ll. permanência em trâmite regular do Processo e-MEC nº 20079971, de seu 

recredenciamento, vedados seu cancelamento ou arquivamento; 

 

III. notificação da 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. 

 

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 

23000.000457/2013-42. 

Nº 205 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista os instrumentos de avaliação 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 lll do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões 

expostas na Nota Técnica nº 192/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante 

o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI (cód.1906): 

 

I. A revogação das medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC 

nº 198, de 2012; 

 

ll. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000457/2013-42, com 

fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

III. a notificação da 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. 

 

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

(Publicação no DOU n.º 196, de 11.10.2017 Seção 1 páginas 17,18,19 e 20) 


