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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHO Nº 13, DE 19 DE MARÇO DE 2019 

 

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de descredenciamento a 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul (código e-

MEC 11861), mantida pela Associação de Pesquisa Educacional (código 

e-MEC 3436). Processo de supervisão nº 23709.000011/2018-55. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, tendo 

em vista os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 

11/2019/CGMAE/DISUP/SERES, contida no processo administrativo de supervisão nº 

23709.000011/2018-55, bem como nas normas que regulam o processo administrativo 

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

I e II, e 211, § 1º, da Constituição Federal, 46 da Lei nº 9.394/96, 2º, I, VI e XIII, e 45 

da Lei nº 9.784/1999, a Portaria MEC nº 315, de 2018 e 62, 63 67, 68, II, 71, todos do 

Decreto nº 9.235/2017, determina: 

 

1. A aplicação da penalidade de descredenciamento a Faculdade de Ciências 

Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL (código e-MEC 11861) mantida pela 

Associação de Pesquisa Educacional (código e-MEC 3436); 

 

2. A Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL (código 

e-MEC 11861) e sua mantenedora, a Associação de Pesquisa Educacional (código e-

MEC 3436), CNPJ 08.797.469/0001-05, na pessoa de seus representantes legais, 

promovam os meios necessários para a guarda e gestão do acervo acadêmico 

inclusive com a entrega aos alunos de toda a documentação por eles requerida, 

incluindo os discentes que se encontram com matrículas trancadas e aqueles que já 

concluíram os cursos na instituição, principalmente os documentos necessários à 

transferência para outra instituição de ensino superior se houver; 

 

3. A Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL e sua 

mantenedora, a Associação de Pesquisa Educacional (código e-MEC 3436), CNPJ 
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08.797.469/0001-05, na pessoa de seus representantes legais, apresente a esta 

Secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivo eletrônico com a relação de 

estudantes, agrupados por curso e turma, situação de vínculo institucional de acordo 

com o regimento, semestre em curso, com os respectivos dados pessoais, endereço e 

telefone de contato; 

 

4. A Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL e sua 

mantenedora, a Associação de Pesquisa Educacional (código e-MEC 3436), CNPJ 

08.797.469/0001-05, na pessoa de seus representantes legais, publique no prazo de 

30 (trinta) dias em sua página eletrônica a decisão contida no presente Despacho, 

indicando responsável pela IES, telefone e local de atendimento aos alunos para 

entrega de documentação acadêmica e demais orientações; 

 

5. A Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL e sua 

mantenedora, a Associação de Pesquisa Educacional (código e-MEC 3436), CNPJ 

08.797.469/0001-05, na pessoa de seus representantes legais, apresente a esta 

Secretaria, em 30 (trinta) dias, o projeto pedagógico, as grades curriculares e os 

planos de ensino (ementas e bibliografias) de todos os cursos ofertados, devidamente 

atualizados e em meio digital; e 

 

6. Seja a Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL e 

sua mantenedora, a Associação de Pesquisa Educacional (código e-MEC 3436), 

CNPJ 08.797.469/0001-05 notificada da decisão e da possibilidade de apresentação 

de recurso ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data de recebimento da notificação, nos termos do artigo 75 do Decreto nº 

9235/2017. 
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(Publicação no DOU n.º 54 de 20.03.2019, Seção 1, página 47) 

 


