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SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 465, DE 23 DE MAIO DE 2017 

 

 O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, tendo em vista o Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, 

a Resolução nº 6, de 8 de julho de 2011, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de de-zembro de 

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Mi-nistério da Educação, e Portaria 

Normativa nº 19, de 28 de setembro de 2016, do Ministério da Educação, e 

considerando o Mandado de Segurança nº 1009278-66.2016.4.01.3400 - 20ª Vara 

Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, impetrado pela UNIESP S.A, 

conforme processos e-MEC nº 201400243 e SEI nº 23000.054910/2016-83, bem como 

a Ata de Reunião da Diretoria Colegiada da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, realizada em 14/02/2017, resolve: 

 

 Art. 1º Fica aprovado o registro administrativo provisório da transferência de 

mantença da Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas (1835), com sede à 

Rua Goianésia, bairro Novo Planalto, nº 1132, Colinas do Tocantins/TO, na forma de 

aditamento ao seu ato de credenciamento, nos termos do § 4º do artigo 10 do Decreto 

nº 5.773/2006, da Fundação Municipal de Ensino Superior de Colinas do Tocantins - 

FECOLINAS, código e-MEC nº 1217, CNPJ nº 03.567.122/0001-52, para a UNIESP 

S.A, código e-MEC nº 16134, CNPJ nº 19.347.410/0001-31. 

 

 § 1º A mantenedora adquirente referida no caput assume a responsabilidade 

integral de assegurar o financiamento da Faculdade Integrada de Ensino Superior de 

Colinas, e deverá garantir a manutenção da qualidade dos cursos ofertados e sua 

continuidade, sem prejuízo para os alunos. 

 

 §2º A mantenedora adquirente assume a responsabilidade pela guarda, 

organização e conservação do acervo documental da instituição de educação superior. 
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 §3º Os processos e documentos protocolizados nesta Secre-taria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior pela instituição de educação superior 

referida no caput, ou por sua mantenedora ce-dente, terão tramitação regular, ficando 

a cargo da mantenedora ad-quirente a integral responsabilidade formal a seu respeito. 

 

 § 4º Os processos de supervisão em face da mantida, caso existentes, terão 

tramitação regular na Diretoria de Supervisão da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior. 

 

 §5º A alteração de denominação deverá tramitar em ato de aditamento próprio. 

 

 §6º A mantenedora adquirente terá o registro administrativo definitivo da 

transferência de Mantença com a conclusão do processo de recredenciamento e 

publicação da Portaria de recredenciamento institucional, nos termos do art. 5º, da 

Portaria Normativa nº 19, de 2016. 

 

 §7º Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, para que terceiros interessados 

apresentem impugnação justificada deste registro admi-nistrativo provisório da 

transferência de mantença da instituição men-cionada no caput, em observância ao 

art. 49, da Lei nº 9.784, de 1999, para conformação integral deste ato. 

  

 §8º Da decisão da impugnação não cabe recurso administrativo. 

 

 Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação. 

 

 
 

     HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO 

 (Publicação no DOU n.º 98, de 24.05.2017, Seção 1, página 20) 


