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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PORTARIA Nº 258, DE 18 DE MARÇO 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, 

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 37/2021/CGSO-

TÉCNICOS/DISUP/SERES, nos autos do Processo de Supervisão nº 

23000.041078/2018-17, resolve: 

 

Art. 1º Instaurar procedimento sancionador perante a Faculdades Integradas de 

Ariquemes - NOVA FIAR (cód. e-MEC nº 833), mantida pelo Centro de Ensino 

Superior de Ariquemes (cód. e-MEC nº 577), inscrito no CNPJ sob o nº 

14.605.984/0001-49. 

 

Art. 2º Aplicar as seguintes medidas cautelares contra a NOVA FIAR por até um ano 

ou até a conclusão do Processo de Supervisão nº 00732.001634/2020-77, nos termos 

do art. 63 do Decreto nº 9.235/2017: 

 

I - a imediata apresentação de cópias de documentos que atestem que a instituição de 

ensino superior - IES oferta aulas de forma regular, em especial: relação de alunos 

atualmente matriculados com o respectivo controle de frequência, contratos de 

trabalho e recibos de pagamentos do corpo docente, livros de ata de colação de grau 

e de controle de emissão e registro de diplomas, livros de ata da Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social - COLAPS e da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA; 

 

II - a apresentação de documentos que comprovem a frequência às aulas dos alunos 

constantes do presente Processo de Supervisão, em especial aqueles que foram 

diplomados; 

 

III - a apresentação de documentos comprobatórios dos dados fornecidos de 

estudantes ingressantes, matriculados e concluintes ao Censo da Educação Superior; 

 

IV - a apresentação de relação de todos os processos judiciais e o status de sua 

tramitação nos quais a IES figura no polo passivo, interpostos nos últimos 5 (cinco) 

anos; 
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V - a inclusão, nos presentes autos, da relação de todos os convênios que mantenha 

com entidades não credenciadas no sistema federal de ensino superior para a oferta 

de graduação e de pós-graduação lato sensu, junto com cópia dos instrumentos 

contratuais; 

 

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

institucional da IES na internet, de mensagem dirigida à comunidade acadêmica que 

informe que a NOVA FIAR, em obediência à legislação da educação superior, apenas 

possui autorização para a oferta de cursos de graduação em Ariquemes/RO, na 

modalidade presencial; 

 

VII - a suspensão da oferta de novas turmas nos cursos de graduação, sob quaisquer 

designações, até que as providências anteriormente supracitadas sejam formalizadas 

e informadas, com o envio de documento comprobatório, no âmbito do presente 

processo; 

 

VIII - o sobrestamento de processos regulatórios que a NOVA FIAR tenha 

protocolizado e o impedimento de protocolização de novos processos regulatórios; 

 

IX - a suspensão da possibilidade de celebrar novos contratos de Financiamento 

Estudantil - Fies; 

 

X - a suspensão da possibilidade de participação em processo seletivo para a oferta 

de bolsas do Programa Universidade para Todos - ProUni; 

 

XI - a suspensão ou restrição da possibilidade de participação em outros programas 

federais de acesso ao ensino superior. 

 

Art. 3º Notificar e intimar a NOVA FIAR, por meio eletrônico através de e-mail e 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 apresentação de recurso no prazo de 30 (trinta) dias, 

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

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA 

 (Publicação no DOU n.º 53 de 19.03.2021, Seção 1, página 64) 


