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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 468, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Instauração de procedimento sancionador em desfavor da Faculdade 

Nacional - FANAC (código 761), anteriormente denominada Faculdade 

SPEI - FACSPEI. Processo nº 23000.040069/2018-17 

 

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 

82/2019/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 sancionador para a aplicação de penalidades 

previstas no Decreto nº 9.235/2017. 

 

Art. 2º. A imposição de medidas cautelares previstas no art. 63 do Decreto nº 

9.235/2017 referentes a: suspensão de ingresso de novos estudantes, sobrestamento 

dos processos regulatórios e impedimento de novos processos regulatórios. 

 

Art. 3º A determinação de que os dirigentes da Sociedade Paranaense de Ensino e 

Informática - SPEI, entidade mantenedora da Fanac (código 761) apresentem 

informações, com a localização do acervo acadêmico e suas condições de 

organização e acondicionamento, assim como comprove a disponibilidade de local 

para a realização de entrega de documentos a alunos egressos da IES, com endereço 

completo, telefone, endereço eletrônico para contato e horário de funcionamento. 

 

Art. 4º. A a notificação aos dirigentes da Sociedade Paranaense de Ensino e 

Informática - SPEI, entidade mantenedora da Fanac (código 761) sobre a possibilidade 

de recurso administrativo às medidas cautelares no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 63, § 2º do Decreto nº 9.235/2017, assim como da possibilidade de 
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defesa administrativa do procedimento sancionador, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme expresso no art. 71, parágrafo único, do mesmo Decreto. 

 

 

 

 

 

ATAIDE ALVES 

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

 

 

 


