
 

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 1 de 6  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 14 DE MARÇO DE 2019 

 

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 549/2018, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que analisou consulta 

formulada pelo Centro Universitário Católica de Quixadá e concluiu que o 

credenciamento provisório deferido autoriza somente a oferta do curso superior de 

tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na modalidade a distância, conforme 

consta do Processo nº 23001.000394/2018-29. 

 

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 800/2018, da Câmara de 

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

para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação 

e Supervisão de Educação Superior, expressa na Portaria nº 607, de 6 de setembro 

de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 10 de setembro de 2018, para 

autorizar o funcionamento do curso de Engenharia Mecânica, bacharelado, a ser 

oferecido pela Faculdade Uninassau Feira de Santana, com sede na Rua Barão de 

Cotegipe, nº 917, Centro, no município de Feira de Santana, no estado da Bahia, 

mantida pela Ser Educacional S.A., com sede no município de Recife, no estado de 

Pernambuco, com duzentas e quarenta vagas totais anuais, conforme consta do 

Processo nº 00732.000091/2019-37 (Registo e-MEC 201601575). 

 

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 802/2018, 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 

607, de 10 de setembro de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão de 

Educação Superior, para autorizar o funcionamento do curso superior de graduação 

em Farmácia, bacharelado, com cem vagas totais anuais, a ser oferecido pela 

Faculdade CGESP, com sede na Avenida A nº 490, bairro Setor Oeste, no município 

de Goiânia, no estado de Goiás, mantida pelo Centro Goiano de Ensino, Pesquisa e 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60706092018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60706092018.pdf
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Pós-Graduação Ltda. - ME (CGESP), com sede no mesmo município e estado, 

conforme consta do Processo nº 00732.000120/2019-61 (Registro e-MEC nº 

201703141). 

 

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

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES no 585/2018, da Câmara de 

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

interposto por Maria do Socorro Barbosa Guedes, e recomendou à Universidade 

Federal do Ceará que proceda a reanálise do pedido de reconhecimento de diploma 

de doutorado em administração solicitado pela Requerente, no prazo de 60 dias, 

adequadamente referenciada em legislação pertinente, em especial, a Resolução 

CNE/CES no 1, de 3 de abril de 2001, modificada pela Resolução CNE/CES no 3, de 

22 de junho de 2016, e a Portaria MEC no 22, de 13 de dezembro de 2016, devendo a 

Comissão, caso mantenha-se desfavorável ao reconhecimento, especificar em seu 

parecer, com o detalhamento necessário, os motivos do indeferimento, conforme 

consta do Processo no 23001.000359/2018-18. 

 

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 511/2018, da Câmara de 

Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6º, 

inciso VI, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, conheceu do recurso 

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos do Despacho nº 23, de 30 

de abril de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior, que 

determinou o descredenciamento da Faculdade de Ciências Contábeis Luiz Mendes, 

com sede na Avenida Júlia Freire, nº 855, bairro Torre, no município de João Pessoa, 

no estado da Paraíba, mantida pelo Instituto Educacional Rio Branco Ltda., com sede 

no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 23000.000439/2013-

61. 

 

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 792/2018, da Câmara de 

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

interposto pela Faculdade UNIRB - Natal, com sede no município de Natal, no estado 

do Rio Grande do Norte, mantida pela Unidade Regional Brasileira de Educação Ltda., 

com sede no munícipio de Alagoinhas, no estado da Bahia, para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo os efeitos a Portaria nº 1.029, de 29 de setembro de 2017, da 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/resolucao0322062016.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/resolucao0322062016.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portarianormativa2213122016.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/despachosecretario2330042018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/despachosecretario2330042018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria102929092017.pdf
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Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que autorizou o curso 

superior de Tecnologia em Defesa Cibernética, com cento e vinte vagas, conforme 

consta do Processo nº 00732.000147/2019-53 (e-MEC nº 201607075). 

 

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 795/2018, da Câmara de 

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

para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior, expressa na Portaria nº 117, de 21 de fevereiro 

de 2018, para autorizar o funcionamento do curso de Pedagogia, licenciatura, a ser 

oferecida pela Faculdade Santo Agostinho, com sede na Rua Palmares, nº 3, bairro 

Conceição, no município de Ipiaú, no estado da Bahia, mantida pela Sociedade 

Educacional Santo Agostinho Ltda. - EPP, com sede no mesmo município e estado, 

com cem vagas totais anuais, conforme consta do Processo nº 00732.000121/2019-13 

(Registro e-MEC nº 201506293). 

 

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 812/2018, da Câmara de 

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

para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação 

e Supervisão de Educação Superior, expressa na Portaria nº 607, de 6 de setembro 

de 2018, para autorizar o funcionamento do curso de Engenharia Civil, bacharelado, a 

ser oferecido pela Faculdade Uninabuco Olinda, com sede na Rua Eduardo de Morais, 

s/n, Shopping Patteo, bairro Casa Caiada, no município de Olinda, no Estado de 

Pernambuco, mantida pelo Centro Educacional e Desportivo FASE Ltda., com sede no 

município de Olinda, no estado de Pernambuco, com duzentas e quarenta vagas totais 

anuais, conforme consta do Processo nº 00732.000141/2019-86 (Registro e-MEC 

201409485). 

 

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 811/2018, da Câmara de 

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

interposto pela Faculdade JK - Unidade II - Gama, com sede em Brasília, Distrito 

Federal, mantida pela Faculdades Euro Brasileiras para Educação Superior Privada 

Ltda. - ME, com sede em Brasília, no Distrito Federal, para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo os efeitos da Portaria nº 602, de 30 de agosto de 2018, da 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria11721022018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria11721022018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60706092018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60706092018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
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Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que indeferiu o pedido 

de autorização para funcionamento do curso de Radiologia, tecnológico, conforme 

consta do Processo nº 00732.000189/2019-94 (Registro e-MEC nº 201203795). 

 

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 733/2018, da Câmara de 

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

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

1.062, de 6 de outubro de 2017, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, para autorizar o funcionamento do curso de Farmácia, 

bacharelado, com cem vagas totais anuais, a ser oferecido pela Faculdade de 

Tecnologia e Ciências - FTC Juazeiro, com sede na Rua Canadá nº 309, bairro Santa 

Maria Gorete, no município de Juazeiro, no estado da Bahia, mantida pela 

Organização Tecnológica de Ensino Ltda., com sede no município de Salvador, no 

estado da Bahia, conforme consta do Processo nº 00732.002550/2018-36 (Registro e-

MEC nº 201502640). 

 

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 732/2018, da Câmara de 

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

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão da Secretaria 

de Regulação e Supervisão da Educação Superior, exarada na Portaria nº 602, de 30 

de agosto de 2018, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do 

curso de Ciências Biológicas, licenciatura, que seria ministrado pela Faculdades 

Integradas de Cassilândia, com sede na Avenida Presidente Dutra, nº 1.500, Centro, 

no município de Cassilândia, no estado de Mato Grosso do Sul, mantida pela 

Sociedade Educacional Vale do Aporé Ltda. - EPP, com sede no município de 

Cassilândia, no estado de Mato Grosso do Sul., conforme consta do Processo nº 

00732.000184/2019-61 (Registro e-MEC nº 2016.02969). 

 

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 821/2018, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que teve por objeto a análise 

da extensão da delegação de competência para a prática de atos de regulação 

compreendidos no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, previstos na 

Resolução CNE/CES nº 6, de 8 de julho de 2011, à Secretaria de Regulação e 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria106206102017.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria106206102017.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria60230082018.pdf
https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/resolucao0608072011.pdf
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Supervisão da Educação Superior, tendo aprovado o respectivo projeto de resolução, 

conforme consta do Processo nº 23000.023837/2018-60. 

 

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/CP nº 9/2018, elaborado pelo 

Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que conheceu recurso interposto 

pela Faculdade Malipe, a qual seria instalada no município de Francisco Beltrão, no 

estado do Paraná, mantida pelo Centro de Educação Superior Malipe Ltda. - ME, com 

sede no mesmo município e estado, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo 

os efeitos da decisão exarada no Parecer CNE/CES nº 109/2018, que manteve o 

indeferimento do pedido de credenciamento da instituição para oferta de cursos 

superiores, conforme consta do Processo nº 00732.002220/2018-41 (e-MEC nº 

201502739). 

 

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 721/2018, da Câmara de 

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

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

Portaria nº 461, de 28 de junho de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão de 

Educação Superior, para autorizar o aumento de cem vagas do curso de Medicina, 

bacharelado, oferecido pela Universidade Nove de Julho, localizada na Rua Nicolau de 

Assis, Quadra 7, nº 1, 15, 21, 27, 35, 41, 46 e 51, bairro Panorama, no município de 

Bauru, no estado de São Paulo, mantida pela Associação Educacional Nove de Julho, 

localizada no mesmo município e estado, conforme consta do Processo nº 

23000.018432/2018-18. 

 

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/CP nº 11/2018, elaborado pelo 

Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no artigo 33 do 

Regimento Interno do CNE, conheceu do recurso interposto pela Faculdade Vila, que 

seria instalada na Rua Juvenal de Carvalho, nº 744-A, bairro Fátima, no município de 

Fortaleza, no estado do Ceará, mantida pela Sumaúma Assessoria e Consultoria em 

Educação Ltda. Epp, com sede no mesmo município e estado para, no mérito, negar-

lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão exarada no Parecer CNE/CES nº 

275/2018, que indeferiu o pedido de credenciamento da Instituição recorrente, 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria46128062018.pdf
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conforme consta do Processo nº 00732.000115/2019-58 (Registro e-MEC nº 

201406101). 

 

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/CP nº 03/2017, elaborado pelo 

Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 33 do 

Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação, conheceu do recurso 

interposto pela Faculdade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que seria instalada na 

Avenida Desembargador Antônio Carlos Souto, nº 304, Centro, no município de 

Livramento de Nossa Senhora, estado da Bahia, mantida por Ana Maria Teixeira de 

Matos - ME, com sede no mesmo município e estado, para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo os efeitos da decisão exarada no Parecer CNE/CES nº 

208/2014, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que 

indeferiu o pedido de credenciamento da Instituição recorrente, conforme consta do 

Processo nº 00732.000111/2019-70 (Registro e-MEC nº 201207181). 

 

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 483/2018, da Câmara de 

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

interposto pela Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, com sede no Município de São 

Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela Faculdade Nova Geração Ltda., com 

sede no mesmo município e estado, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando 

os efeitos da Portaria SERES/MEC nº 506, de 2018, que indeferiu pedido de 

autorização do curso de Educação Física, licenciatura, conforme consta do Processo 

nº 00732.001787/2018-08 (e-MEC nº 201508550). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO VÉLEZ RODRÍGUEZ 

 (Publicação no DOU n.º 52 de 18.03.2019, Seção 1, página 165) 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria50617072018.pdf

