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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DESPACHOS DA SECRETÁRIA EM 31 DE JULHO DE 2014 

 

Nº 184  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado 

em face da Faculdade Sartre COC - FACOC SALVADOR 

(cód.1891). Processo MEC n°23000.019948/2013-67. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 665/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

1.Seja a Faculdade Sartre COC - FACOC SALVADOR (cód. 1891), mantida pelo 

Instituto de Ensino Superior de Salvador Ltda (cód. 1242) (CNPJ nº 04.176.272/0001-

06), descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 1996 e no artigo 

52, inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a Faculdade Sartre COC - FACOC SAL-VADOR (cód. 1891) e seu 

mantenedor, na pessoa de seus repre-sentantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alu-nos, preservando as atividades da secretaria da instituição ora des-

credenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento 

de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a Faculdade Sartre COC - FACOC 



 

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 2 de 15  

SALVADOR (cód. 1891) e seu mantenedor, na pessoa dos representantes legais, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, in-

formar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Se-cretaria a cargo de 

que entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem entregues aos alunos, sob 

pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação 

civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a Faculdade Sartre COC - FACOC SAL-VADOR (cód. 1891) e seu 

mantenedor, na pessoa dos representantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas pu-blicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a Faculdade Sartre COC - FACOC SAL-VADOR (cód. 1891) do teor 

deste Despacho e intimada da pos-sibilidade de apresentação de recurso contra a 

decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de 

Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos 

termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

N ° 185 

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado 

em face da FACUL-DADE DE PONTA PORÃ - FATEP (cód. 

1194). Processo MEC nº 23000.019909/2013-60. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 
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razões expostas na Nota Técnica nº 666/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

1.Seja a FACULDADE DE PONTA PORÃ - FATEP (cód. 1194) mantida pela 

Associação Educacional Esgaib Kayatt (cód. 777) (CNPJ nº 01.989.904/0001-54), 

descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, 

inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE DE PONTA PORÃ - FATEP (cód. 1194) e sua 

mantenedora, na pessoa de seus repre-sentantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alu-nos, preservando as atividades da secretaria da instituição ora des-

credenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento 

de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE DE PONTA PORÃ - 

FATEP (cód. 1194) e sua mantenedora, na pessoa dos representantes legais, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, 

informar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Se-cretaria a cargo de 

que entidade ficarão os documentos acadêmicos a ser entregues aos alunos, sob 

pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação 

civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE DE PONTA PORÃ - FATEP (cód. 1194) e sua 

mantenedora, na pessoa dos representantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas pu-blicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE DE PONTA PORÃ - FA-TEP (cód. 1194) do teor 

deste Despacho e intimada da possibilidade de apresentação de recurso contra a 
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decisão de aplicação da pe-nalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de 

Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos 

termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

N °186  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo 

instaurado em face da FACUL-DADE MULTIEDUCATIVA 

(cód. 2142). Processo MEC nº 23000.019896/2013-29. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 667/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

1.Seja a FACULDADE MULTIEDUCATIVA (cód. 2142), mantida pela Multi Educativa 

Sociedade Educacional Ltda - ME (cód. 1412) (CNPJ nº 01.977.285/0001-88), 

descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, 

inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE MULTIEDUCATIVA (cód. 2142) e sua 

mantenedora, na pessoa de seus representantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alunos, preser-vando as atividades da secretaria da instituição ora 

descredenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao 

recebimento de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE MULTIEDUCATIVA 

(cód. 2142) e sua mantene-dora, na pessoa dos representantes legais, no prazo de 10 

(dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, informar à 
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Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria a car-go de que 

entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem en-tregues aos alunos, sob pena 

de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE MULTIEDUCATIVA (cód. 2142) e sua 

mantenedora, na pessoa dos representantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Des-pacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Su-perior desta Secretaria comprovantes das 

referidas publicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo 

dos efei-tos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE MULTIEDUCATIVA (cód. 2142) do teor deste 

Despacho e intimada da possibilidade de apresentação de recurso contra a decisão de 

aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de Educação, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do 

artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

N º187  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo 

instaurado em face da FACUL-DADE PENSAR - FP 

(cód. 2598). Pro-cesso MEC nº 23000.019897/2013-73. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 668/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 



 

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 15  

 

1.Seja a FACULDADE PENSAR - FP (cód. 2598), mantida pelo Pensar Grupo 

Educacional Ltda (cód. 1687) (CNPJ nº 04.981.028/0001-08), descredenciada, com 

base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 

5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE PENSAR - FP (cód. 2598), e sua mantenedora, na 

pessoa de seus representantes legais, a promover os meios necessários para manter 

e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, 

preservando as ati-vidades da secretaria da instituição ora descredenciada até que 

seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de do-cumentos 

acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE PENSAR - FP (cód. 

2598) e sua mantenedora, na pessoa dos representantes legais, no prazo de 10 (dez) 

dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, informar à Diretoria de 

Supervisão da Educação Superior desta Secretaria a cargo de que entidade ficarão os 

documentos acadêmicos a serem entregues aos alunos, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem pre-juízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE PENSAR - FP (cód. 2598) e sua mantenedora, na 

pessoa dos representantes legais a pu-blicar, no prazo de 10 (dez) dias, em pelo 

menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão contida no 

presente Des-pacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o local de 

atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Su-perior desta Secretaria comprovantes das 

referidas publicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo 

dos efei-tos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE PENSAR - FP (cód. 2598) do teor deste Despacho e 

intimada da possibilidade de apresentação de recurso contra a decisão de aplicação 

da penalidade de descre-denciamento ao Conselho Nacional de Educação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do artigo 53 do 

Decreto nº 5.773, de 2006. 
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N º188  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado em face 

da FACULDADE PLANALTO DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - 

FACPLAN (cód.1119).Processo MEC nº23000.019950/2013-36. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 669/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

1.Seja a FACULDADE PLANALTO DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - FACPLAN 

(cód. 1119), mantida pelo Cen-tro de Estudos Superiores Planalto Ltda - ME (cód. 741) 

(CNPJ nº 00.697.649/0001-03), descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 

9.394, de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE PLANALTO DE FILO-SOFIA, CIÊNCIAS E 

LETRAS - FACPLAN (cód. 1119) e sua man-tenedora, na pessoa de seus 

representantes legais, a promover os meios necessários para manter e guardar os 

documentos acadêmicos, bem como entregá-los aos alunos, preservando as 

atividades da se-cretaria da instituição ora descredenciada até que seja atendida a 

totalidade dos alunos no tocante ao recebimento de documentos aca-dêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE PLANALTO DE 

FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LE-TRAS - FACPLAN (cód. 1119) e sua mantenedora, na 

pessoa dos representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão 

com firma reconhecida em cartório, informar à Diretoria de Super-visão da Educação 

Superior desta Secretaria a cargo de que entidade ficarão os documentos acadêmicos 
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a serem entregues aos alunos, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, 

sem prejuízo dos efei-tos da legislação civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE PLANALTO DE FILO-SOFIA, CIÊNCIAS E 

LETRAS - FACPLAN (cód. 1119) e sua man-tenedora, na pessoa dos representantes 

legais a publicar, no prazo de 10 (dez) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande 

circulação de sua região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o 

responsável pela instituição, telefone e o local de atendimento aos alunos para entrega 

de documentação acadêmica e demais orien-tações, bem como, no prazo de 5 (cinco) 

dias da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior 

desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de apli-cação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da le-gislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE PLANALTO DE FILO-SOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - 

FACPLAN (cód. 1119) do teor deste Despacho e intimada da possibilidade de 

apresentação de re-curso contra a decisão de aplicação da penalidade de descreden-

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

publicação deste Despacho, nos termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

N º 189  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado 

em face da FACUL-DADE ISAAC NEWTON - FACINE (cód. 

2457). Processo MEC nº 23000.019926/2013-05. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 670/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 
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1.Seja a FACULDADE ISAAC NEWTON - FACINE (cód. 2457), mantida pela ITP 

Empreendimentos Educacionais S/C Ltda - ME (cód. 1601) (CNPJ nº 

13.611.983/0001-44), descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 

1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE ISAAC NEWTON - FA-CINE (cód. 2457) e sua 

mantenedora, na pessoa de seus represen-tantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alunos, pre-servando as atividades da secretaria da instituição ora 

descredenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao rece-

bimento de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE ISAAC NEWTON - 

FACINE (cód. 2457) e sua mantenedora, na pessoa dos representantes legais, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, 

informar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Se-cretaria a cargo de 

que entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem entregues aos alunos, sob 

pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação 

civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE ISAAC NEWTON - FA-CINE (cód. 2457) e sua 

mantenedora, na pessoa dos representantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas pu-blicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE ISAAC NEWTON - FA-CINE (cód. 2457), do teor 

deste Despacho e intimada da possi-bilidade de apresentação de recurso contra a 

decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de 

Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos 

termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 
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N ° 190  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado 

em face da FACUL-DADE DE TECNOLOGIA DIAMANTE (cód. 

3293). Processo MEC nº 23000.019951/2013-81. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 671/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 

 

1.Seja a FACULDADE DE TECNOLOGIA DIAMANTE (cód. 3293), mantida pela 

Sociedade Hebraico-Brasileira de Educação e Cultura Ltda (cód. 2083) (CNPJ nº 

49.509.623/0001-83), descre-denciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 

1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE DE TECNOLOGIA DIAMANTE (cód. 3293) e sua 

mantenedora, na pessoa de seus re-presentantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alu-nos, preservando as atividades da secretaria da instituição ora des-

credenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento 

de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DIAMANTE (cód. 3293) e sua mantenedora, na pessoa dos representantes legais, no 

prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, 

informar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Se-cretaria a cargo de 

que entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem entregues aos alunos, sob 
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pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação 

civil e penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE DE TECNOLOGIA DIAMANTE (cód. 3293) e sua 

mantenedora, na pessoa dos repre-sentantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela instituição, te-lefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de do-cumentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Su-pervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas publicações, sob pena de aplicação de medidas legais ca-bíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE DE TECNOLOGIA DIA-MANTE (cód. 3293) do teor 

deste Despacho e intimada da pos-sibilidade de apresentação de recurso contra a 

decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de 

Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos 

termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

N º191  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo 

instaurado em face da FACULDADE BARDDAL DE LETRAS 

(cód.1180).Processo MEC nº23000.019933/2013-07. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fun-damento expresso nos art. 

206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, todos 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 III do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as 

razões expostas na Nota Técnica nº 672/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina 

que: 
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1.Seja a FACULDADE BARDDAL DE LETRAS (cód. 1180), mantida pela Fundação 

Barddal de Educação e Cultura (cód.802) (CNPJ nº 76.599.828/0001-70), 

descredenciada, com base no artigo 46, § 1º da Lei nº 9.394, de 1996, e no artigo 52, 

inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE BARDDAL DE LE-TRAS (cód. 1180) e sua 

mantenedora, na pessoa de seus repre-sentantes legais, a promover os meios 

necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como entregá-

los aos alu-nos, preservando as atividades da secretaria da instituição ora des-

credenciada até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao recebimento 

de documentos acadêmicos. 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE BARDDAL DE LETRAS 

(cód. 1180) e sua man-tenedora, na pessoa dos representantes legais, no prazo de 10 

(dez) dias, por meio de certidão com firma reconhecida em cartório, in-formar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Se-cretaria a cargo de que 

entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem entregues aos alunos, sob pena 

de aplicação de medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e 

penal. 

 

4.Ficam intimadas a FACULDADE BARDDAL DE LE-TRAS (cód. 1180) e sua 

mantenedora, na pessoa dos representantes legais a publicar, no prazo de 10 (dez) 

dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua região, a decisão 

contida no presente Despacho, indicando o responsável pela instituição, telefone e o 

local de atendimento aos alunos para entrega de documentação acadêmica e demais 

orientações, bem como, no prazo de 5 (cinco) dias da última publicação, apresentar à 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior desta Secretaria comprovantes das 

referidas pu-blicações, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE BARDDAL DE LETRAS (cód. 1180) do teor deste 

Despacho e intimada da possibilidade de apresentação de recurso contra a decisão de 

aplicação da penalidade de descredenciamento ao Conselho Nacional de Educação, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Despacho, nos termos do 

artigo 53 do Decreto nº 5.773, de 2006. 
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N º192  

Dispõe sobre a decisão de processo admi-nistrativo instaurado em 

face da FACUL-DADE PITÁGORAS DE TECNOLOGIA DE 

GUARAPARI (cód. 2853). Processo MEC nº 23000.019938/2013-21. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição 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, tendo em vista os instrumentos de 

avaliação dos cursos de graduação e as normas que regulam o pro-cesso 

administrativo na Administração Pública Federal, com fun-damento expresso nos arts. 

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 III, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e as razões 

expostas na Nota Técnica nº 673/2014-CGSE/DISUP/SE-RES/MEC, determina que: 

 

1.Seja a FACULDADE PITÁGORAS DE TECNOLOGIA DE GUARAPARI (cód. 2853), 

mantida pela EDITORA E DISTRI-BUIDORA EDUCACIONAL S/A (cód. 14514) (CNPJ 

nº 38.733.648/0001-40), descredenciada, com base no artigo 46, § 1º, da Lei nº 9.394, 

de 1996, e no artigo 52, inc. IV, do Decreto nº 5.773, de 2006. 

 

2.Ficam intimadas a FACULDADE PITÁGORAS DE TEC-NOLOGIA DE GUARAPARI 

(cód. 2853) e sua mantenedora, na pessoa de seus representantes legais, a promover 

os meios necessários para manter e guardar os documentos acadêmicos, bem como 

entregá-los aos alunos, preservando as atividades da secretaria da instituição, ora 

descredenciada, até que seja atendida a totalidade dos alunos no tocante ao 

recebimento de documentos acadêmicos 

 

3.Ficam intimadas, na hipótese excepcional de total impos-sibilidade, devidamente 

comprovada, de atendimento do item anterior, a FACULDADE PITÁGORAS DE 

TECNOLOGIA DE GUARA-PARI (cód. 2853) e sua mantenedora, na pessoa dos 

representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de certidão com firma 

reconhecida em cartório, a informar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior 

desta Secretaria a cargo de qual entidade ficarão os documentos acadêmicos a serem 

entregues aos alunos, sob pena de aplicação de medidas legais cabíveis, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 
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4.Ficam intimadas a FACULDADE PITÁGORAS DE TEC-NOLOGIA DE GUARAPARI 

(cód. 2853) e sua mantenedora, na pessoa dos representantes legais, a publicar no 

prazo de 10 (dez) dias, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação de sua 

região, a decisão contida no presente Despacho, indicando o responsável pela 

instituição, o telefon e e o local de atendimento aos alunos para en-trega de 

documentação acadêmica e demais orientações, bem como, no prazo de 5 (dias) dias 

da última publicação, apresentar à Diretoria de Supervisão da Educação Superior 

desta Secretaria comprovantes das referidas publicações, sob pena de aplicação de 

medidas legais cabíveis, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

 

5.Fica notificada a FACULDADE PITÁGORAS DE TEC-NOLOGIA DE GUARAPARI 

(cód. 2853) do teor deste Despacho e intimada da possibilidade de apresentação de 

recurso contra a decisão de aplicação da penalidade de descredenciamento ao 

Conselho Na-cional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da pu-blicação 

deste Despacho, nos termos do artigo 53 do Decreto nº 5.773 de 2006. 

6.Seja reconhecido, para fins exclusivos de expedição e re-gistro de diplomas, o curso 

Tecnológico em MARKETING (cód. 88852), e seja encerrada a oferta de todos os 

cursos da FACULDADE PITÁGORAS DE TECNOLOGIA DE GUARAPARI (cód. 

2853), em virtude do descredenciamento. 

 

N º 193  

Retifica o Despacho do Secretário nº 100, de 22 de maio de 2013, 

no que diz respeito à formalização de pedidos de concessão e 

renovação de Certificação de Entidades Be-neficentes de 

Assistência Social na área da Educação - CEBAS Educação, 

durante o período de manutenção do SISCEBAS. 

 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, 

alterado pela Decreto n° 8.066, de 7 agosto de 2013, e a Lei nº 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, inclusive como sua motivação, nos termos do art. 50, §1º, da Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determina, conforme pro-cedimentos definidos 

pela Nota Técnica CGCEBAS/DPR/SE-RES/MEC nº 674, de 31 de julho de 2014, que 

serão excepcio-nalmente aceitos os protocolos de pedido de renovação de Certi-

ficação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação - 
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CEBAS Educação, das entidades que comprovarem a impossibilidade de acesso ao 

Sistema de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - SisCEBAS, 

no período de manutenção do sistema, de 1º de agosto a 30 de novembro de 2014, 

com a anexação de documento contendo imagem capturada que ateste o erro em 

funcionalidade. Fica a Coordenação Geral de Certificação de Entidades Beneficentes 

de Assistência Social - CGCEBAS autorizada a proceder com os exames de mérito 

dos pedidos de certificação, dispensado o requisito de cadastramento da entidade 

pleiteante no SisCEBAS, durante o período de manutenção e atualização do sis-tema, 

devendo providenciar orientação técnica para regularização dos cadastros das 

entidades certificadas no período citado, após a con-clusão dos trabalhos de 

manutenção e atualização do SisCEBAS. 

 

 

 

 

 

MARTA WENDEL ABRAMO 

 (Publicação no DOU n.º 146, de 01.08.2014, Seção 1, páginas 33, 34 e 35) 

 


