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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 10, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Dispõe sobre a instauração de procedimento saneador em face da 

Faculdade Anchieta do Recife - FAR (código e-MEC nº 3148), 

mantida pela Organização de Ensino Superior Anchieta - OESA 

(e-MEC nº 2011) e a determinação de medidas saneadoras. 

Processo administrativo de supervisão nº 23709.000228/2016-01. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14/03/2017, tendo em vista 

o Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, e a Portaria MEC nº 22, de 21/12/2017, adotando 

os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 8/2018/CGSO-

TÉCNICOS/DISUP/SERES determina: 

 

I)A instauração de procedimento saneador, com base nos artigos 68, I e 69 do Decreto 

nº 9.235/2017, bem como no artigo 16 da Portaria MEC nº 22/2017, em face da 

Faculdade Anchieta do Recife - FAR (código e-MEC nº 3148), mantida pela 

Organização de Ensino Superior Anchieta - OESA (e-MEC nº 2011), e a determinação 

das seguintes medidas saneadoras: 

 

a.A recomposição do acervo acadêmico da IES, no prazo de até 6 (seis) meses após a 

publicação do presente Despacho, de modo que sejam atendidas as obrigações 

relativas à guarda e manutenção de seu acervo acadêmico, definidas no Decreto nº 

9.235/2017 e na Portaria MEC nº 22/2017, e saneadas as seguintes situações 

identificadas: desfalque de documentos acadêmicos em meio físico, problemas de 

organização, segurança, integridade e disponibilidade dos dados e informações 

referentes à vida acadêmica dos estudantes no endereço para o qual a IES foi 

credenciada; 

 

b.A imediata adequação das denominações de seus cursos de extensão, de forma que 

sejam excluídos termos utilizados para designar cursos de graduação, tais como as 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria2221122017.pdf
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expressões "Licenciatura Plena" e "Bacharelado", cujo emprego mostra-se capaz de 

induzir em erro a sociedade a respeito da natureza do serviço educacional ofertado; e 

 

c.A publicação, no prazo de trinta dias, de cada um dos programas dos cursos de 

extensão ofertados no sítio eletrônico oficial da IES 

(http://www.faculdadea.com.br/index.php/extensao/), incluindo informações a respeito 

da duração, local de oferta, requisitos de ingresso, grade dos componentes 

curriculares, qualificação do corpo docente, recursos disponíveis e critérios de 

avaliação, nos termos do § 1º do art. 47 da Lei nº 9.394/1999, informação que deverá 

ser constantemente atualizada pela IES. 

 

II)A abstenção, por parte da FAR, de proceder ao aproveitamento irregular de estudos 

em conexão com posterior diplomação em cursos de graduação dos estudantes 

concluintes, mediante interpretação equivocada do art. 47, § 2º da Lei nº 9.394/1996, 

conforme previsão contida na cláusula nº 11 de três compromissos firmados pela 

mantenedora da IES perante diferentes membros do Parquet estadual nos estados de 

Alagoas e Pernambuco. 

 

III)A revogação das medidas cautelares administrativas anteriormente impostas em 

face desta IES por meio do Despacho nº 135/2017, publicado no DOU em 19/06/2017, 

prorrogado pelo Despacho nº 206, de 16/10/2017, publicado no DOU de 17/10/2017 e 

retificado no DOU de 23/10/2017. 

 

IV)A comprovação, por parte da FAR ou de sua mantenedora, do saneamento das 

deficiências e irregularidades apontadas mediante o cumprimento tempestivo das 

providências determinadas no presente Despacho Saneador; contrariamente, a 

ausência de cumprimento dessas providências pela instituição ensejará a instauração 

de procedimento sancionador nos termos dos arts. 71 do Decreto nº 9.235/2017, 19 § 

3º e 21 da Portaria MEC nº 22/2017. 

 

V)A notificação da instituição acerca da instauração do presente procedimento 

saneador, além da possibilidade de apresentação de impugnação das medidas 

saneadoras ou do prazo fixado à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 69 do Decreto nº 

9.235/2017. 
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HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

 (Publicação no DOU n.º 38, de 26.02.2018, Seção 1, página 44). 


