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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 173, DE 9 DE ABRIL DE 2019 

 

Dispõe sobre a instauração de procedimento sancionador e determinação de 

medidas cautelares em face do Centro Universitário INTA - Uninta (código 

2111), entre outras providências. Processo nº 23000.019631/2008-63. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019; 

adotando os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 

46/2019/CGSO/DISUP/SERES-MEC; bem como nas normas que regulam o processo 

administrativo na Administração Pública Federal; com fundamento na Portaria MEC nº 

315, de 2018 e no Decreto nº 9.235/2017; determina em relação ao Centro 

Universitário INTA - Uninta (código 2111): 

 

Art. 1º A instauração de procedimento sancionador para a aplicação de penalidades 

previstas no art. 72 do Decreto nº 9.235/2017, de 15 de dezembro de 2017. 

 

Art. 2º A aplicação de medida cautelar administrativa de suspensão de ingresso de 

alunos no curso de Teologia (65181) e no curso de Teologia ministrado a distância 

(código 1415515), por vestibular, transferência ou qualquer outra forma de ingresso. 

 

Art. 3º A aplicação de medida cautelar administrativa de sobrestamento dos processos 

de regulação registrados no Sistema e-MEC. 

 

Art. 4º A vigência das medidas cautelares determinadas na Portaria de instauração do 

procedimento sancionador até a sua decisão em conforme ato publicado no DOU. 

 

Art. 5º O prazo de 90 (noventa) dias para a comprovação de haver adotado as 

medidas necessárias para organização e acondicionamento da integralidade de seu 

acervo acadêmico, nos termos do art. 38 da Portaria nº 315/2018. 

 



 

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 3  

Art. 6º O envio à SERES, no prazo de 30 (trinta) dias, da relação integral de todos os 

estudantes matriculados, diplomados e certificados no curso de Licenciatura em 

Ciências da Religião, desde o início da oferta do curso até a presente data. Os 

estudantes titulados devem ser identificados por nome, CPF, RG, local de residência, 

ano/semestre de ingresso, ano/semestre de conclusão, data de colação de grau, data 

de expedição do diploma/certificado, cópia de comprovante de residência, cópia de 

histórico escolar e identificação do local de realização do curso. 

 

Art. 7º O envio à SERES, no prazo de 30 (trinta) dias, da relação integral de todos os 

estudantes concluintes e eventuais matriculados no curso de Teologia - Bacharelado 

(código 65181), desde o início da oferta do curso até a presente data. Os estudantes 

titulados devem ser identificados por nome, CPF, RG, local de residência, 

ano/semestre de ingresso, ano/semestre de conclusão, data de colação de grau, data 

de expedição do diploma, cópia de comprovante de residência, cópia de histórico 

escolar e identificação do local de realização do curso. 

 

Art. 8º O envio à SERES, no prazo de 30 (trinta) dias, da relação integral de todos os 

estudantes matriculados e concluintes do curso de Teologia - Bacharelado (código 

1415515), desde o início da oferta do curso até a presente data. Os estudantes devem 

ser identificados por nome, CPF, RG, local de residência, ano/semestre de ingresso, 

ano/semestre de conclusão, data de colação de grau, data de expedição do diploma, 

cópia de comprovante de residência, cópia de histórico escolar e identificação do local 

de realização do curso. 

 

Art. 9º O envio à SERES, no prazo de 30 (trinta) dias, dos documentos dos Correios 

que atestam a entrega de documentos acadêmicos (diplomas e certificados) dos 

estudantes que concluíram o curso de Teologia (65181) e de cópia dos livros de 

registro de entrega desses documentos, desde o início do curso até a presente data. 

 

Art. 10. A divulgação da decisão em sua página eletrônica principal, www.uninta.edu.br 

e nos principais links relativos à divulgação de cursos, por meio de mensagem clara e 

ostensiva, bem como ao seu corpo discente, docente e técnico administrativo, o que 

deve ser comprovado à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da Portaria e perdurar até a 

decisão do procedimento sancionador; 

 



 

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 3 de 3  

Art. 11. A notificação ao Centro Universitário INTA - Uninta (código 2111) da decisão 

de instauração de procedimento sancionador para a apresentação de defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma do art. 71, § único do Decreto nº 9.235/2017, e sobre a 

possibilidade de apresentação de recurso das medidas cautelares no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme o art. 63, § 2º do Decreto nº 9.235/2017 e do art. 22, § 1º da 

Portaria nº 315/2018. 

 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO BARROSO FARIA 

 (Publicação no DOU n.º 69 de 10.04.2019, Seção 1, páginas 119 e 120) 


