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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, HOMOLOGO o 

Parecer CNE/CES nº 275/2019, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, 

reformando a decisão expressa na Portaria nº 81, de 19 de fevereiro de 2019, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior - SERES, para autorizar 

o funcionamento do curso de licenciatura em Educação Física, com cem vagas totais 

anuais, a ser oferecido pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, com sede na Avenida 

Universitária, nº 683, Centro, no município de Anápolis, no estado de Goiás, mantida 

pela Anhanguera Educacional Participações S/A, com sede no município de Valinhos, 

no estado de São Paulo, conforme consta do Processo nº 00732.001905/2019-51 (e-

MEC 201711770). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação homologa o Parecer CNE/CES nº 280/2018, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso 

interposto pela Faculdade Uninassau Parnamirim, com sede na Rua Pedro Bezerra 

Filho, nº 35, bairro Santos Reis, município de Parnamirim, mantida pela Sociedade 

Universitária Mileto Ltda. - EPP, com sede no município de Natal, ambas situadas no 

estado do Rio Grande do Norte, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando os 

efeitos da Portaria nº 254, de 12 de abril de 2018, da Secretaria de Regulação e 

Supervisão de Educação Superior - SERES, para autorizar o funcionamento do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, com duzentos e quarenta vagas totais 

anuais, conforme consta do Processo nº 00732.001821/2019-17 (Registro e-MEC nº 

201601700). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 296/2019, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso 

interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando os efeitos da Portaria nº 

868, de 11 de dezembro de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria8119022019.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria25412042018.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria86811122018.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria86811122018.pdf
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Educação Superior - SERES, para autorizar o funcionamento do curso tecnológico de 

Estética e Cosmética, com cem vagas totais anuais, a ser ofertado pela Faculdade de 

Tecnologia Informática - FATI, com sede na Rua D. Leopoldina nº 912, bairro Aldeota, 

município de Fortaleza, no estado do Ceará, mantida pelo Centro Privado de 

Educação Tecnológica de Fortaleza Ltda. - CENFOR, com sede no mesmo município 

e estado, conforme consta do Processo nº 00732.001903/2019-61 (Registro e-MEC nº 

201700626). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 715/2018, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso 

para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão expressa na Portaria nº 

602, de 30 de agosto de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior - SERES, para autorizar o funcionamento do curso de Psicologia, 

bacharelado, a ser oferecido pela Universidade Universus Veritas Guarulhos, com 

sede na Avenida Uberaba, nº 251, bairro Vila Virgínia, no município de 

Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo, mantida pela Sociedade Paulista de Ensino 

e Pesquisa S/S Ltda., com sede no município de São Paulo, no estado de São Paulo, 

com duzentas e quarenta vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 

00732.002544/2018-89 (Registro e-MEC nº 201501134). 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo o 

Parecer CNE/CES nº 577/2018, da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto pela antiga Faculdade 

Católica de Ibiapaba, atual Faculdade Via Sapiens - FVS, denominação alterada na 

Portaria nº 3, de 11 de junho de 2018, com sede na Avenida Prefeito Jacques Nunes, 

nº 1.739, Centro, no município de Tianguá, mantida pelo Instituto Audy Azevedo, com 

sede no município de Alcântaras, ambas situadas no estado do Ceará, para, no 

mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES nº 3, de 5 de 

janeiro de 2017, e do respectivo indeferimento do pedido de autorização para o 

funcionamento do curso de Filosofia, licenciatura, conforme consta do Processo nº 

00732.001863/2019-58 (Registro e-MEC nº 201414564). 

 

 

ABRAHAM WEINTRAUB  

(Publicação no DOU n.º 175, de 10.09.2019, Seção 1, página 20) 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria0305012017.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria0305012017.pdf

