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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 295, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 

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 e 72 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, 

e tendo em vista as razões expostas na Nota Técnica nº 63/2020/CGSO-

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

23000.027510/2016-03, resolve: 

 

Art. 1º Instaurar procedimento sancionador perante a Faculdade de Tecnologia 

IBRATEC - IBRATEC (cód. e-MEC nº 1944), mantida pelo IBRATEC Instituto Brasileiro 

de Tecnologia Eireli (cód. e-MEC nº 3377), inscrito no CNPJ sob o nº 

70.177.159/0001-61. 

 

Art. 2º Aplicar as seguintes medidas cautelares em face da IBRATEC: 

 

I- suspensão de ingresso de novos estudantes nos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu; 

 

II - suspensão da oferta de novas turmas de cursos de graduação e pós-graduação 

lato sensu; 

 

III - sobrestamento de processos regulatórios que a IES tenha protocolado; 

 

IV - impedimento de protocolização de novos processos regulatórios pela IES; 

 

V - 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 da presente decisão ao corpo discente, docente e técnico-administrativo, por 

meio de aviso junto à secretaria ou órgão equivalente, de comunicação via sistema 

acadêmico eletrônico, e de mensagem clara e ostensiva na página principal de seu 

sítio eletrônico e nas principais páginas de divulgação dos cursos ofertados, 

esclarecendo as determinações impostas pelo MEC, inclusive medidas cautelares, 

divulgação essa que deverá perdurar até a conclusão do presente processo 

administrativo, o que deve ser comprovado à Coordenação-Geral de Supervisão 

Ordinária - CGSO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da IES 

sobre a decisão da SERES; 
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VI - encaminhamento da lista de estudantes matriculados em arquivo em mídia digital, 

formato .xls, contendo relação com nomes dos alunos, CPF, bem como a situação 

acadêmica atual (ativo, trancado, concluído) referente a todos os curso que estavam 

em funcionamento; 

 

VII - comprovação da guarda e manutenção do acervo acadêmico, bem como, da 

atividade de emissão dos documentos acadêmicos, registro, e quando for o caso, da 

entrega aos egressos. 

 

Art. 3º Notificar e intimar a Faculdade de Tecnologia IBRATEC, por meio eletrônico 

através de e-mail e pelo Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC, 

para 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 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 195 de 09.10.2020, Seção 1, página 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 


