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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 145, DE 25 DE MARÇO DE 2019 

 

Dispõe sobre a instauração de Procedimento Sancionador em face do 

Centro Universitário de Caratinga - UNEC (código e-MEC nº 3966), 

mantida pela Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC (código e-

MEC nº 384), com aplicação de medida cautelar prevista no art. 63, VI, 

e bem como aplicação de penalidade prevista no art. 73, II, alínea f, do 

Decreto 9.235/2017. Processo de supervisão nº 23000.007591/2012-93. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.665, de 02/01/2019, 

tendo em vista o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, adotando os 

fundamentos expressos na Nota Técnica nº 

33/2019/CGSOTÉCNICOS/DISUP/SERES, determina: 

 

i) A instauração de procedimento sancionador para aplicação das penalidades 

previstas no art. 73, inciso II, alínea f, do Decreto 9.235/2017, em face do Centro 

Universitário de Caratinga - UNEC (código e-MEC nº 3966), mantido pela Fundação 

Educacional de Caratinga - FUNEC (código e-MEC nº 384), inscrito no CNPJ sob nº 

19.325.547/0001-95. 

 

ii) A aplicação, em face do Centro Universitário de Caratinga - UNEC (código e-MEC 

nº 3966), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC (código e-MEC 

nº 384), de medida cautelar administrativa de suspensão de ingresso de novos 

estudantes, no Curso de Medicina UNEC (código 50662), suspensão esta que deverá 

alcançar toda e qualquer forma de ingresso, seja por vestibular, outros processos 

seletivos ou por transferências, nos termos do art. 63, inciso I do Decreto 9.235/2017. 

 

iii) A aplicação, em face do Centro Universitário de Caratinga - UNEC (código e-MEC 

nº 3966), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC (código e-MEC 

nº 384), de medida cautelar de sobrestamento dos processos regulatórios que tenha 

protocolado junto à SERES, bem como de proibição de protocolização de novos 
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processos regulatórios, em face do Curso de Medicina UNEC (código 50662), nos 

termos do art. 63, incisos V e VI do Decreto nº 9.235/2017. 

 

iv) As medidas cautelares vigerão até a conclusão do Processo Administrativo nº 

23000.007591/2012-93 ou até decisão posterior em contrário desta Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior. 

 

v) A notificação do Centro Universitário de Caratinga - UNEC (código e-MEC nº 3966), 

na forma dos arts. 71, parágrafo único; e 63, § 2º, do Decreto nº 9.235, sobre a 

possibilidade de apresentação de defesa no prazo de até 15 (quinze) dias, e sobre a 

possibilidade de apresentação de recurso ao CNE quanto à medida cautelar, no prazo 

de 30 (trinta) dias. 

 

 

 

 

 

 

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA  

(Publicação no DOU n.º 58 de 26.03.2019, Seção 1, página 25) 


