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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

 

Em 13 de junho de 2017 

 

Nº  125 - 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 ins-trumentos de avaliação e as normas que 

regulam o processo ad-ministrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Cons-tituição 

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 142/2017-

CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina perante o INSTITUTO DE ENSINO SUPE-

RIOR DE FORTALEZA(cód.1191):  

I.o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020724/2013-06, com 

fundamento expresso no art. 49 do De-creto nº 5.773, de 2006. 

II.A notificação da instituição, do teor da decisão, nos ter-mos 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. 

 

Nº 126 - 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 ins-trumentos de avaliação e as normas que 

regulam o processo ad-ministrativo na Administração Pública Federal, e com 

fundamento expresso nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Cons-tituição 

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 1402017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina perante a FACULDADE DE EDUCAÇÃO E 

CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SUMARÉ (cód. 906): 
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I.a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo Despacho SERES/MEC 

nº 197 de 2012, publicado no DOU em 26 de dezembro de 2012; 

II. o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000535/2013-17 com 

fundamento expresso no art. 49 do De-creto 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, con-forme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 

40, de 2007, republicada em 2010. 

 

Nº  127 - 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 ad-ministrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento 

expresso nos art. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos da Cons-tituição 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 141/2017-CGSE/DISUP/SE-

RES/MEC, determina perante a FACULDADE JK - UNIDADE II - GAMA (cód.2021): 

I.o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000598/2013-65, com 

fundamento expresso no art. 49 do De-creto nº 5.773, de 2006. 

II.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 dis-posto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 

40, de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010. 

 

Decide o Processo MEC nº 23709.000187/2016-45. 

Nº  128 - 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 ins-trumentos de avaliação dos cursos e instituições 

de ensino superior, as normas que regulam o processo administrativo na 

Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts. 206 e 209 da 

Constituição, art. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 1999, art. 2 e 4º e 10 da Lei nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004, arts. 61 a 63 do Decreto nº 5.773, de 2006, alterado pelo 

Decreto nº 8.754, de 10 de maio de 2016, §1º do art. 46 da Lei nº 9.394, de 1996, e 



 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 3 de 7  

arts. 38 a 40 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, e nas 

razões expostas na Nota Técnica nº 136/2017-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

I.Fica desativado o curdo de graduação, bacharelado Secretariado Executivo 

(cód. 8411) ofertado em Recife - PE, pela ESCOLA SUPERIOR DE RELAÇÕES 

PUBLICAS - ESURP (cód. 408), nos termos do ; art. 52, I, do Decreto nº 5.773, de 

2006; 

II.Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio da Portaria 

SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360172, indeferindo a renovação 

de reconhecimento do curso; 

IV.Fica notificada a Instituição do teor da decisão, 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 2010, bem como informada 

da possibilidade de apresentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000189/2016-34. 

Nº 129 - 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. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 139/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Sejam reduzidas de 100 (cem) para 80 (oitenta) o total anual das vagas 

autorizadas, relativas ao curso de graduação, ba-charelado em Ciências Contábeis 

(cód. 9679), ofertado no Município de Itapetininga - SP, pela FACULDADE DE 

CIÊNCIAS CONTÁ-BEIS DE ITAPETININGA - FCCI (cód. 467); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360156, reno-vando o 

reconhecimento do curso; 
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IV.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, pelo Sis-tema de 

Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da 

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, bem como informada 

da possibilidade de apre-sentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000190/2016-69. 

Nº 130 - 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. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 137/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Sejam reduzidas de 200 (duzentos) para 80 (oitenta) o total anual das vagas 

autorizadas, relativas ao curso de graduação, bacharelado em Administração (cód. 

9680), ofertado no Município de Itapetininga - SP, pela FACULDADE DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS DE ITAPETININGA - FCCI (cód. 467); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360631, renovando o 

reconhecimento do curso; 

IV.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, 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 2010, bem como informada 

da possibilidade de apresentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000193/2016-01. 

Nº 131 - 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 
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, arts. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 144/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) o total anual das vagas 

autorizadas, relativas ao curso de graduação, bacharelado em Direito (cód. 20022), 

ofertado no Município de Cuiabá - MT, pela FACULDADE AFIRMATIVO - FAFI (cód. 

1072); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360106, renovando o 

reconhecimento do curso; 

IV.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, 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 2010, bem como informada 

da possibilidade de apresentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000194/2016-47. 

Nº 132 - 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. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 145/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) o total anual das vagas 

autorizadas, relativas ao curso de graduação, ba-charelado em Secretariado Executivo 

(cód. 19593), ofertado no Mu-nicípio de Cuiabá - MT, pela FACULDADE AFIRMATIVO 

- FAFI (cód. 1072); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 
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III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360141, renovando o 

reconhecimento do curso; 

IV.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, 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 2010, bem como informada 

da possibilidade de apresentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000195/2016-91. 

Nº 133 - 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. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 146/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Sejam reduzidas de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) o total anual das vagas 

autorizadas, relativas ao curso de graduação, bacharelado em Administração (cód. 

17920), ofertado no Município de Cuiabá - MT, pela FACULDADE AFIRMATIVO - 

FAFI (cód. 1072); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360597, renovando o 

reconhecimento do curso; 

IV.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, 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 2010, bem como informada 

da possibilidade de apre-sentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

Nº 134 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de 
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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. 2° e 4° 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, arts. 60 a 63 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 8.754, de 10 de 

maio de 2016, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 138/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

I.Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000188/2016-90, relativo ao curso 

de graduação, tecnológico em Gestão Financeira (cód. 89922), ofertado em Campo 

Limpo - SP, pela UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SP (cód. 

457); 

II.Ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas por intermédio do 

Despacho SERES/MEC nº 209, de 2013, e da Portaria SERES/MEC nº 198, de 2016; 

III.Fica a manifestação da Instituição convertida, de ofício, pela SERES/MEC, 

em pedido de extinção voluntária do curso de Gestão Financeira (cód. 89922), na 

forma de aditamento ao ato au-torizativo; 

IV.Seja concluído o Processo e-MEC n° 201360092, renovando o 

reconhecimento do curso para fins exclusivos de expedição de Diplomas; 

V.Seja notificada a Instituição do teor da decisão, pelo Sis-tema de 

Comunicação da caixa de mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da 

Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, bem como informada 

da possibilidade de apre-sentar recurso ao Conselho Nacional de Educação no prazo 

de trinta dias, nos termos do art. 53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 

2006, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 

 

 

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

. (Publicação no DOU n.º 113, de 14.06.2017, Seção 1, páginas 12 e 13) 


