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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

Em 29 de maio de 2017 

 

Decide o Processo MEC nº 23709.000097/2016-54. 

Nº 99 - 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 fun-damento 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 130/2017-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

(i)seja arquivado o processo MEC n° 23709.000097/2016-54, com fundamento no 

parágrafo único do art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006; 

 

(ii)ficam revogadas as medidas cautelares aplicadas, por meio do Despacho 

SERES/MEC nº 98, de 2015; 

 

(iii)fica mantido o trâmite do processo regulatório de des-credenciamento 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)fica a ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E 

COMUNICAÇÃO DO MORUMBI (Cód. 4210) 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° 23000.018047/2011-96. 

Nº 100 - 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°, 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 

102/2017-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina: 

 

(I)Ficam reduzidas de 200 (duzentas) para 170 (cento e setenta) o total anual das 

vagas autorizadas para o curso de graduação, bacharelado em Enfermagem (cód. 

97453), ofertado no município de Sete Lagoas - MG, pela FACULDADE CIÊNCIAS DA 

VIDA - FCV (cód. 3716), como convolação da penalidade de desativação; 

 

(II)Ficam revogadas as medidas cautelares perante o curso, aplicadas por meio do 

Despacho SERES/MEC nº 242, de 2011, re-lativa ao sobrestamento do processo de 

regulação; 

 

(III)Seja efetivada a adequação cadastral referente ao curso no Sistema e-MEC, 

extinguindo o código 97454 (código excedente) 

 

(IV)Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e in-formada 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; 

 

(V)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. 

 

Decide o Processo MEC n° 23709.000191/2016-11. 

Nº 101 - 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 
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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 115/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.Seja reduzido o total anual das vagas autorizadas, de 100 (cem) para 80 (oitenta), 

como convolação da penalidade de desativação do curso de graduação, bacharelado 

em Administração (cód.17897), ofertado pela FACULDADE SÃO CAMILO (cód. 977), 

em Salvador - BA; 

 

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° 201360199, de renovação do 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. 

 

Decide o Processo MEC nº 23709.000105/2016-62. 

Nº 102 - 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 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 122/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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(i)seja descredenciado o INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO (Cód. 

4788), mantido pelo INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO (cód. 2413), 

CNPJ nº 03.021.597/0001-49, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e 

no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

(ii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

(iii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

(iv)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

(v)ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, 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 29 de dezembro de 2010; e 
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(vi)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000106/2016-15. 

Nº 103 - 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 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 

120/2017-CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciado o INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - 

LIMOEIRO DO NORTE - CENTEC (Cód. 4789), mantido pelo INSTITUTO CENTRO 

DE ENSINO TECNOLÓGICO (cód. 2413), CNPJ nº 03.021.597/0001-49, com base no 

artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 

2006; 

 

II. ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 
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5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000103/2016-73. 

Nº 104 - 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 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 

119/2017-CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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I.seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA CONTEC UNIDADE DE 

CARAPINA - CONTEC (Cód. 4606), mantida por FERNANDO CARLOS DA SILVA 

COBE - EPP (cód. 2369), CNPJ nº 31.481.542/0002-38, com base no artigo 46, § 1º, 

da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item an-terior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 
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VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000099/2016-43. 

Nº 105 - 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 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 116/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES 

JUIZ DE FORA - FACE ALFOR JF (Cód. 4250), mantida pela FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE ALEM PARAÍBA (cód. 401), CNPJ nº 17.708.520/0001-56, com 

base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 

5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 
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5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000104/2016-18. 

Nº 106 - 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 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 123/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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I. seja descredenciada a FACULDADE EMPREENDEDORA AURORA - FACEMP 

(Cód. 4672), mantida pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO SELVINO CARAMORI LTDA 

(cód. 2970), CNPJ nº 05.907.971/0001-33, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 

9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 
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VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000087/2016-19. 

N - 107 - 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 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 126/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE NACIONAL SÊNIOR - FANSÊNIOR (Cód. 

3549), mantida pela UNIÃO SÊNIOR DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR LTDA - 

ME (cód. 2250), CNPJ nº 05.599.041/0001-60, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 

9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 
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IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000100/2016-30. 

Nº 108 - 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 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 117/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

(i)seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ABC - FATEC ABC 

(Cód. 4422), mantida pelo INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE SANTO ANDRÉ S/C 

LTDA (cód. 2793), CNPJ nº 05.345.007/0001-69, com base no artigo 46, § 1º, da Lei 

nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 
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(ii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

(iii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

(iv)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

(v)ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

(vi)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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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Decide o Processo MEC nº 23709.000091/2016-87. 

Nº 109 - 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 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 111/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA SANTA RITA DE CÁSSIA - 

FATEC SANTA RITA (Cód. 3961), mantida pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO 

SANTA RITA DE CÁSSIA (cód. 628), CNPJ nº 61.405.205/0001-41, com base no ar-

tigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 

2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 
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grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000102/2016-29. 

Nº 110 - 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 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 118/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA ALTO TIETÊ - 

FATECALTOTIETÊ (Cód. 4501), mantida pelo CENTRO TECNOLÓGICO DO ALTO 

TIETÊ (cód. 2845), CNPJ nº 06.997.909/0001-42, com base no artigo 46, § 1º, da Lei 

nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 
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II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item an-terior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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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Decide o Processo MEC nº 23709.000093/2016-76. 

Nº 111 - 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 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 112/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA BANDEIRANTES - 

FATECBAND (Cód. 3973), mantida pelo CO-LÉGIO BRASILIS S/S LTDA - ME (cód. 

2504), CNPJ nº 04.688.086/0001-48, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 

1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-
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trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V..ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000082/2016-96. 

Nº 112 - 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 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 107/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.fica descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA MICHEL - FATEMI (Cód. 

3300), mantida pela ESCOLA NORMAL E GINÁSIO MADRE TERESA MICHEL (cód. 

2087), CNPJ nº 83.665.935/0001-14, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 

1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 
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atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000094/2016-11. 

Nº 113 - 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, 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 113/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - FTB (Cód. 

4061), mantida pelo INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 

EDUCAÇÃO - IPDE (cód. 2551), CNPJ nº 04.135.409/0001-76, com base no artigo 46, 

§ 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 
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aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000085/2016-20. 

Nº 114 - 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 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 109/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

II.fica descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CAXIAS DO SUL - FTC 

(cód. 3415), mantida pela QI ESCOLAS E FACULDADES LTDA (cód. 2164), CNPJ nº 

93.321.826/0001-33, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 

52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 
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III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000090/2016-32. 

Nº 115 - 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 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 
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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 127/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciado o INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - 

SOBRAL (Cód. 3830), mantido pelo INSTITUTO CENTRO DE ENSINO 

TECNOLÓGICO (cód. 2413), CNPJ nº 03.021.597/0001-49, com base no artigo 46, § 

1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 
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V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da pos-sibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000095/2016-65. 

Nº 116 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPER-VISÃO 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 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 129/2017-

CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

(i)seja descredenciada a FACULDADE DE TECNOLOGIA DO INSTITUTO 

BANDEIRANTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IBEC (Cód. 4065), mantida pelo 

INSTITUTO IBEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (cód. 2554), CNPJ nº 

63.074.116/0001-95, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 

52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

(ii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

(iii)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 
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Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

(iv)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria com-provantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

(v)ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

(vi)ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000096/2016-18. 

Nº 117 - 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 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 
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nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões expostas na Nota Técnica nº 114/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada da FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC DE MACEIÓ - 

IBRATEC (Cód. 4102), mantida pela PLANINFO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA - ME (cód. 2574), CNPJ nº 35.465.608/0006-80, com base no artigo 

46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo Sistema de Comunicação da Caixa de 
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Mensagens do e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, 

de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000086/2016-74. 

Nº 118 - 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 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 125/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciado o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO INTERLAGOS - ISE 

INTERLAGOS (Cód. 3433), mantido pela SOCIEDADE INTERLAGOS DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA (cód. 651), CNPJ nº 67.831.552/0001-12, com 

base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 

5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 
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a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000041/2016-08. 

Nº 119 - 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 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 132/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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I.seja descredenciada a FACULDADE DE PEDAGOGIA DE AFONSO CLÁUDIO - 

ISEAC (Cód. 1358), mantida pelo INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE 

AFONSO CLÁUDIO (cód. 900), CNPJ nº 36.044.055/0001-40, com base no artigo 46, 

§ 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total im-possibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item an-terior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Di-retoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria com-provantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, 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 29 de dezembro de 2010; 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 30 de 36  

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da pos-sibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000088/2016-63. 

Nº 120 - 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 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 

110/2017-CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciado o INSTITUTO SUPERIOR DE EDU-CAÇÃO DE CARIACICA - 

ISEC (Cód. 3604), mantida pela UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO (cód. 1171), CNPJ nº 

32.479.115/0001-05, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 

52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total im-possibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item an-terior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 
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5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Di-retoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria com-provantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.sejam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, 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 29 de dezembro de 2010; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da pos-sibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000067/2016-48. 

Nº 121 - 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 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 134/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 
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I.seja descredenciado o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA 

LÚCIA DANTAS - ISEL (Cód. 2531), mantido pelo INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

BRASÍLIA - ITB (cód. 797), CNPJ nº 00.618.207/0001-24, com base no artigo 46, § 1º, 

da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pes-soa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item an-terior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria com-provantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 
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VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000098/2016-07. 

Nº 122 - 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 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 124/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciado o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE MATIAS 

BARBOSA - ISEMB (Cód. 4222), mantido pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 

ALÉM PARAÍBA (cód. 401), CNPJ nº 17.708.520/0001-56, com base no artigo 46, § 

1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 
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IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Di-retoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria com-provantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de me-didas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, 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; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento 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 nº 23709.000044/2016-33. 

Nº 123 - 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 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 133/2017-

CG-SE/DISUP/SERES/MEC, determina que: 

 

I.seja descredenciada a FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE AFONSO 

CLÁUDIO - SEAC (Cód. 1525), mantida pelo INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
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DE AFONSO CLÁUDIO (cód. 900), CNPJ nº 36.044.055/0001-40, com base no artigo 

46, § 1º, da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773 de 2006; 

 

II.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa de seus representantes 

legais, a promover os meios necessários com objetivo de manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da secretaria da instituição, ora descredenciada, até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos acadêmicos; 

 

III.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, na hipótese excepcional de total impossibilidade, devidamente comprovada, de 

atendimento do item anterior, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos 

a serem entregues aos alunos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio Termo de 

Aceite de guarda de Acervo Acadêmico conforme determina o parágrafo único do art. 

5º da Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal; 

 

IV.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora, na pessoa dos representantes 

legais, a publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de 

grande circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, o telefone e o local de atendimento aos alunos para en-

trega de documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 

(cinco) dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de 

aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal; 

 

V.ficam notificadas a Instituição e sua Mantenedora do teor deste Despacho, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, 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 29 de dezembro de 2010; e 

 

VI.ficam intimadas a Instituição e sua Mantenedora da possibilidade de apresentação 

de recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento ao 
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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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(Publicação no DOU n.º 102, de 30.05.2017, Seção 1, páginas 34, 35, 36, 37 e 38) 


