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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 31 de outubro de 2016

Dispõe sobre o arquivamento do Processo MEC n° 23000.018042/2011-63.

Nº 54 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
disposto no arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e art. 52 do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, acolhendo as razões da Nota Técnica nº 153/2016CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 242, de 2011, perante o curso de graduação, bacharelado em
Enfermagem (cód. 89784), da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS (cód.
2915), ofertado no município de Patos de Minas-MG, restituindo as 200 (duzentas)
vagas anuais autorizadas.

II. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000. 018042/201163, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

III. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020697/2013-63.

Nº 55 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
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referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
129/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020697/2013-63, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 207, de 2013, perante a FACULDADE ALBERT EINSTEIN (FALBE)
(cód. 1966).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020717/2013-04.

Nº 56 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
137/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:
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I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020717/2013-04, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 208, de 2013, perante a FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA (FIA)
(cód. 803).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.017338/2011-67.

Nº 57 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
154/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.017338/2011-67, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 238, de 2011, perante a FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
MANAUS - FOM (cód. 1592).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
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e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.000602/2013-95.

Nº 58 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
34/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.000602/2013-95, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 197, de 2012, perante o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
ATENEU - ISEAT (cód. 2320).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020685/2013-39.

Nº 59 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
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avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
144/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020685/2013-39, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 207, de 2013, perante a FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS (FACISA) (cód. 1572).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020707/2013-61.

Nº 60 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
134/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020707/2013-61., com
fundamento expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

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 6 de 12

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 207, de 2013, perante a FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇÃO REGIONAL (FADIRE) (cód. 3568).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020732/2013-44.

Nº 61 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
157/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020732/2013-44, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 207, de 2013, perante a FACULDADE DE PINHAIS (FAPI) (cód. 1535).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo de Supervisão nº 23000.020751/2013-71.
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Nº 62 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, e às normas que regulam o
processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso
nos art. 206 e 209 da Constituição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Capítulo III do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº
128/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o Processo de Supervisão nº 23000.020751/2013-71, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 208, de 2013, perante a FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA
AMAZÔNIA REUNIDA (FESAR) (cód. 2918).

III. Seja a Instituição notificada do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do processo administrativo nº 23000.017831/2011-87.

Nº 63 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso de suas competências previstas no Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção aos
referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação e nos instrumentos de
avaliação dos cursos de graduação e às 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, 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
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III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, tendo em vista as razões expostas na
Nota Técnica nº 130/2016CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina que:

I. Seja arquivado o processo de supervisão nº 23000.017831/2011-87, com fundamento
expresso no art. 49 do Decreto nº 5.773, de 2006.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas medidas cautelares aplicadas pelo
Despacho SERES/MEC nº 243, de 2011, ao curso de Farmácia (cód. 90689) do
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - INESUL (cód. 1939).

III. Seja o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - INESUL (cód. 1939),
notificado da publicação do presente Despacho de arquivamento, nos termos do art. 28
da Lei nº 9.784, de 1999.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23000.006415/2014-04.

Nº 64 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, arts. 2º e 3º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2°, 45 e 50 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e capítulo III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006, acolhendo a íntegra da Nota Técnica nº 149/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,
inclusive como motivação, determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.006415/201404.

II. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas à FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE TERESINA – FACULDADE CET (cód. 3337), pelo Despacho SERES/MEC nº 94, de
2014.

III. Seja a Instituição notificada o do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei n°
9784, de 1999, por meio eletrônico, 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 20 de dezembro de 2010.

Decide pelo arquivamento do Processo MEC n° 23709.000030/2015-39 relacionado ao
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (cód. 54137), ofertado pelo CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL DE SÃO PAULO (cód. 793).

65 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012,
alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao disposto nos
arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, arts. 41 e 60 a 65 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,
e arts. 35-A a 43 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010, com base na Nota Técnica nº 35/2016-CGSE/DISUP/SERES/MEC,
determina:

I. Seja arquivado o Processo MEC n° 23709.000030/201539, pela perda do mérito em
relação à não adesão ao Protocolo de Compromisso, referente ao curso de graduação
tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (cód. 54137), ofertado à
Avenida Jabaquara, 1870 - São Paulo-SP, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
RADIAL DE SÃO PAULO - ESTÁCIO UNIRADIAL (cód. 793).

II. Fica mantido o trâmite do Processo e-MEC n° 201216587, com realização obrigatória
de avaliação in loco no endereço de oferta, para a renovação do reconhecimento do
curso.

III. Sejam revogadas as medidas cautelares relacionadas ao curso, aplicadas por meio
dos Despachos SERES/MEC nº 191 e nº 192, de 2012, e da Portaria SERES/MEC nº
361, de 2015.

IV. Seja aberto no sistema e-MEC, de ofício pela SERES/MEC, já na fase de avaliação
pelo INEP, os respectivos processos de renovação do reconhecimento do mesmo curso
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(cód. 111832) ofertado em Interlagos e (cód. 104986) ofertado na Vila dos Remédios,
município de São Paulo-SP.

V. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, e informada da possibilidade de
interposição de recurso ao Conselho Nacional de Educação (CNE), nos termos dos art.
53 e § 3º do art. 63, ambos do Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006, sem efeito
suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784, de 1999, que deverá ser apresentado
em meio físico no Protocolo Central deste Ministério da Educação.

VI. 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 2010.

Dispõe sobre o arquivamento do Processo MEC n° 23000. 018044/2011-52.

Nº 66 -O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
disposto no arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e art. 52 do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, acolhendo as razões da Nota Técnica nº 49/2016CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio do Despacho
SERES/MEC nº 253, de 2011, e da Portaria SERES/MEC nº 345, de 2014, para que
não perdurem pendências cadastrais perante o curso de graduação, bacharelado em
Educação Física (cód. 370646), ofertado pela FACULDADE DE FILOSOFIA E
CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA (cód. 824), no município de Goiatuba - GO.

II. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000. 018044/201152, com fundamento
expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006.

III. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
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e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Dispõe pelo arquivamento do Processo MEC n° 23000.018099/2011-62 – relacionado
ao curso de Enfermagem ofertado pela FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT.

Nº 67 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
disposto no arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, arts. 2º, 48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e art. 52 do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, acolhendo as razões da Nota Técnica nº 48/2016CGSE/DISUP/SERES/MEC, determina:

I. Sejam revogadas as medidas cautelares aplicadas por meio Despacho SERES/MEC
nº 242, de 2011, perante o curso de graduação, bacharelado em Enfermagem (cód.
7571), da FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT - FASER (cód. 339), ofertado no
município de João Pessoa-PB, restituindo as 280 (duzentas e oitenta) vagas anuais
autorizadas pelo aditamento deferido por meio da Portaria SESu/MEC n° 103, de 2010.

II. Seja arquivado o Processo MEC nº 23000.018099/201162, com fundamento
expresso no art. 52 do Decreto nº 5.773, de 2006, sem prejuízo à plena vigência das
medidas cautelares preventivas aplicadas pelo Despacho SERES/MEC nº 103, de 2013,
publicado no DOU de 31 de maio de 2013.

III. Seja notificada a instituição, do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784,
de 1999, por meio eletrônico, pelo Sistema de Comunicação da caixa de mensagens do
e-MEC, conforme disposto no art. 1º da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010.

Reconsidera decisão de aplicação de penalidade ao curso de Odontologia, ofertado pela
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO Processo MEC n° 23000.017742/2011-31.
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Nº 68 - O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março
de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, em atenção ao
disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, arts. 2°, 4° e 10 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, arts. 2º, 48 e 50 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 48 a 56 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, com base na Nota Técnica CGSE/DISUP/SERES/MEC nº 97/2016, determina:

I. Seja reconsiderada a decisão do Despacho SERES/MEC nº 29, de 2016, publicado
no Diário Oficial da União (DOU) em 6 de maio de 2016, restituindo as 130 (cento e
trinta) vagas anuais autorizadas para o curso Odontologia (cód. 15476), ofertado no
município de Bragança Paulista - SP, pela UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - USF
(CÓD. 670).

II. Seja arquivado o Processo MEC n° 23000.017742/201131.

III. Seja notificada a Instituição do teor da decisão, 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.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO
(Publicação no DOU n.º 210, de 01.11.2016, Seção 1, páginas 71, 72 e 73)
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