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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 425, DE 14 DE JUNHO DE 2018 

 

Dispõe sobre a instauração de processo sancionador em face da 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL 

(código e-MEC 11861), com vistas à aplicação de penalidade prevista no 

art. 73, II, e aplicação das medidas cautelares previstas no art. 63, ambos 

do Decreto nº 9.235/2017. Processo n° 23709.000011/2018-55.  

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14/3/2017, adotando os 

fundamentos expressos na Nota Técnica nº 17/2018/CGMAE/DISUP/SERES, em 

atenção aos referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação 

educacional e às normas que regulam o processo administrativo na Administração 

Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, 

da Constituição Federal, 46 da Lei nº 9.394/96, 2º, I, VI e XIII, e 45 da Lei nº 

9.784/1999, a Portaria MEC nº 315, de 2018, e artigos 62, 63, 67, 68, II, e 71, todos do 

Decreto nº 9.235, 2017, resolve: 

 

Art. 1º Seja instaurado procedimento sancionador para aplicação de penalidade nos 

termos dos artigos 71 e 73 do Decreto nº 9.235, de 2017, em face da Faculdade de 

Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL (código e-MEC nº 11861), 

credenciada pela Portaria nº 816 de 21/8/2009, publicada no Diário Oficial da União de 

24/8/2009, com local de funcionamento à Rua Joaquim Meira, nº 304, Bairro Centro, 

Itanhaém/São Paulo, mantida pela Associação de Pesquisa Educacional (código e-

MEC nº 3436), entidade privada, CNPJ 08.797.469/0001-05, conforme registros do 

sistema e-MEC. 

 

Art. 2º Sejam aplicadas, nos termos do art. 63, do Decreto nº 9.235, de 2017 as 

seguintes medidas cautelares: 
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a) Suspensão de ingresso de novos estudantes, em todos os cursos ofertados pela 

instituição e sob qualquer forma, seja por vestibular, outros processos seletivos ou 

transferências; 

 

b) Suspensão de novos contratos de Financiamento Estudantil (FIES), de participação 

em processo seletivo para oferta de bolsas do Programa Universidade para Todos 

(Prouni), bem como no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec); 

 

c) Sobrestamento de todos os processos regulatórios em tramitação e, ainda, o 

impedimento de protocolo de quaisquer novos processos regulatórios relacionados à 

instituição e aos seus cursos; 

 

§ 1º Seja a Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL 

notificada da instauração do procedimento sancionador e da possibilidade de 

apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 71, 

parágrafo único, do Decreto nº 9.235, de 2017, e quanto à possibilidade de recurso 

administrativo ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 dias, em face das 

medidas cautelares impostas, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma 

norma; 

 

§ 2º Seja a instituição notificada para que encaminhe a SERES planilha contendo os 

dados de eventuais estudantes, com nome, CPF, telefone com DDD, e-mail, curso, 

data de ingresso, semestre e situação (matriculado, trancado, desistente, transferido); 

 

§ 3º Seja a Faculdade de Ciências Aplicadas e Tecnológicas do Litoral Sul - FACSUL 

notificada para que divulgue a presente decisão ao seu corpo discente, docente e 

técnico-administrativo, e à comunidade, por meio de aviso junto à secretaria ou órgão 

equivalente, por sistema acadêmico eletrônico, bem como mensagem clara e 

ostensiva no link principal de seu sítio eletrônico, esclarecendo as determinações 

desta Portaria, inclusive as medidas cautelares, e o encaminhamento da comprovação 

desta medida à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação; 
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Art. 3º Fica designada a Coordenação-Geral de Monitoramento da Educação Superior 

para a condução do processo. 

 

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

. 

 

 

 

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO  

(Publicação no DOU n.º 114, de 12.06.2018, Seção 1, página 19) 


