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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PORTARIA Nº 174, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso 

das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019 e, em 

atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, no art. 7º, I e II, da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, nos arts. 2º, 45 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 

nos arts. 68, 72, 76 e 77 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e tendo em vista 

as razões expostas na Nota Técnica nº 20/2021/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES, nos 

autos do Processo de Supervisão nº 23000.013386/2015-18, resolve: 

 

Art. 1º Instaurar procedimento sancionador perante a Faculdade Educacional Araucária - 

FACEAR (cód. e-MEC nº 13749), mantida pela Organização Educacional Araucária Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.201.296/0001-83 (cód. e-MEC nº 12028); perante o Centro 

Universitário FACEAR - UNIFACEAR (cód. e-MEC nº 1879), mantido pela Assenar - Ensino 

de Araucária Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 79.613.030/0001-23 (cód. e-MEC nº 1235) e 

perante a Faculdade Educacional Araucária - FACEAR (cód. e-MEC nº 20330), mantida pela 

Assenar - Ensino de Araucária Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 79.613.030/0001-23 (código 

e-MEC nº 1235); 

 

Art. 2º Aplicar as seguintes medidas cautelares em face da Faculdade Educacional 

Araucária - FACEAR (cód. e-MEC nº 13749), em face do Centro Universitário FACEAR - 

UNIFACEAR (cód. e-MEC nº 1879) e em face da Faculdade Educacional Araucária - 

FACEAR (cód. e-MEC nº 20330), por até um ano ou até a conclusão do Processo de 

Supervisão supracitado, nos termos do art. 63 do Decreto nº 9235/2017: 

 

I - a apresentação do termo de cooperação técnica assinado entre as mantenedoras 

Assenar - Ensino Araucária Ltda. e Organização Educacional, caso houver; 

 

II - a apresentação de links para o acesso ao sítio eletrônico das IESs, com as informações 

cadastrais, separadamente, para cada uma das IESs: Faculdade Educacional Araucária - 

FACEAR (cód. e-MEC nº 13749), do Centro Universitário FACEAR - UNIFACEAR (cód. e-

MEC nº 1879) e da Faculdade Educacional Araucária - FACEAR (cód. e-MEC nº 20330); 

 

III - o sobrestamento de processos regulatórios relativos à oferta dos cursos de graduação 

EaD, que a mantida ou as demais mantidas da mesma mantenedora tenham protocolizado; 

 

IV - o impedimento de protocolização de novos processos regulatórios relativos à oferta dos 

cursos de graduação EaD, pela mantida ou pelas demais mantidas da mesma mantenedora; 
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V -a atualização dos dados cadastrais dos docentes nos sistemas oficiais e-MEC e do 

Censo da Educação Superior, de acordo com os contratos e vínculos empregatícios, cujas 

cópias devem ser enviadas para compor os autos do presente processo de supervisão; 

 

VI - o envio do comprovante de cargas horárias executadas e de dados dos estudantes 

vinculados - que constam no registro e controle acadêmico - de todos os cursos indicados 

nos autos que não têm o protocolo de pedido de reconhecimento, ou renovação de curso no 

prazo e na forma do Decreto nº 9.235/2017; 

 

VII - a apresentação de documentos comprobatórios de matrícula e do controle da 

expedição e do registro dos diplomas emitidos em razão da oferta dos cursos de 

bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (códs. e-MEC nº 1322411 e nº 1322413) de 2015 

até o período atual, para compor os autos do presente processo de supervisão; 

 

VIII - a apresentação de planos de ensino dos docentes e comprovante de frequência dos 

estudantes dos cursos de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo para compor os autos 

do presente processo de supervisão; 

 

IX - a atualização dos dados referentes ao Curso Superior de Tecnologia em Processos 

Químicos, e o envio do respectivo PPC para compor os autos do presente processo de 

supervisão 

 

X - a suspensão da prerrogativa de criação de novos polos EaD; 

 

XI - a suspensão de ingresso de novos alunos nos cursos que não tenham tido protocolo de 

pedido de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento no prazo e na forma do 

Decreto nº 9.235/2017; 

 

XII - a suspensão imediata da oferta irregular fora dos endereços autorizados pelo MEC, 

com o envio de documento comprobatório para compor os autos do presente processo de 

supervisão; 

 

XIII - a publicação, de forma visível e destacada, na página principal do sítio eletrônico 

institucional do grupo FACEAR na internet, de mensagem dirigida à comunidade acadêmica 

que informe: 

 

a denominação social completa das IESs, com a identificação dos respectivos cursos e atos 

autorizativos e locais de ofertas; e 

 

que as IESs não tem autorização para ofertar fora dos locais formalmente identificados pelo 

sistema e-MEC, identificando os endereços autorizados pelo MEC para o funcionamento de 

cada IES. 
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Art. 3º Notificar e intimar a Faculdade Educacional Araucária - FACEAR (cód. e-MEC nº 

13749), o Centro Universitário FACEAR - UNIFACEAR (cód. e-MEC nº 1879) e a Faculdade 

Educacional Araucária - FACEAR (cód. e-MEC nº 20330), por meio eletrônico através de e-

mail ou pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, para a 

apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, do 

art. 71, do Decreto nº 9.235/2017; e para a apresentação de recurso no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 63, § 2º, do Decreto nº 9.235/2017. 

 

Art. 4º Notificar os órgãos que representaram junto ao MEC sobre a referida apuração. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

DANILO DUPAS RIBEIRO 

 (Publicação no DOU n.º 38 de 26.02.2021, Seção 1, página 146) 


