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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 467, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Instauração de procedimento sancionador em desfavor da 

Faculdade Polis das Artes - FPA (código 5046). 

 

Processo nº 23709.000133/2016-8. 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, 

adotando os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 

64/2019/CGSO/DISUP/SERES-MEC, bem como nas normas que regulam o processo 

administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento na Portaria MEC 

nº 315, de 2018 e no Decreto nº 9.235/2017, determina: 

 

Art. 1º. A instauração de procedimento administrativo sancionador em desfavor da 

Faculdade Polis das Artes (código 5046), em conformidade com o art. 71 do Decreto 

nº 9.235/2017. 

 

Art. 2º. O encaminhamento, pela Faculdade Polis das Artes (código 5046) à 

Coordenação-Geral de Supervisão da Educação Superior, no prazo de 30 (trinta) dias, 

da relação de todos os estudantes matriculados e egressos de seus cursos realizados 

no âmbito de Programas de Formação Pedagógica de Docentes - PFPD em planilhas 

eletrônicas (formato xls.) com a designação de curso, turma, ano de ingresso, ano de 

conclusão, habilitação conferida, local de oferta do curso e identificação da entidade 

responsável pelo curso se realizado mediante parceria ou convênio. Os alunos devem 

ser identificados por RG, CPF, local de residência e formação anterior (graduação). 

 

Art. 3º. A instauração de medida cautelar de suspensão da oferta de cursos de 

Formação Pedagógica de Docentes, sob quaisquer designações, em sua sede ou em 

outras localidades. 

 

Art. 4º. O envio de documentos à Coordenação-Geral de Supervisão da Educação 

Superior, no prazo de 30 (trinta) dias de forma a comprovar a adoção de providências 
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necessárias para o acondicionamento da íntegra de seu acervo acadêmico em sua 

sede, com a incorporação da parte do acervo que se encontra localizado no endereço 

Estrada Kiaemon Takeuti, 1179, sala 4, Taboão da Serra/SP e o que porventura esteja 

em qualquer outra localidade. 

 

Art. 5º. A possibilidade de apresentação de recurso ao Conselho Nacional de 

Educação da medida cautelar, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 63, § 2º do 

Decreto nº 9.235/2017. 

 

Art. 6º. A possibilidade de apresentação de defesa da instauração do procedimento 

sancionador no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 71, § único do Decreto nº 

9.235/2017. 

 

Art. 7º. A notificação da Faculdade Polis das Artes da decisão. 

 

 

 

 

 

ATAIDE ALVES 

(Publicação no DOU n.º 204, de 21.10.2019, Seção 1, página 41-42) 


