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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 530, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

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, em 

atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, 9º e 46 da Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, 2º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, 5º da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, arts. 62 a 73 do 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e na Portaria MEC nº 794, de 2013, 

publicada no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2013, tendo em vista as 

razões expostas na Nota Técnica nº 294/2019-CGSE/DISUP/SERES/MEC, resolve: 

 

Art. 1º Instaurar procedimento sancionador perante as instituições de ensino superior 

relacionadas no ANEXO. 

 

Art. 2º Sejam aplicadas as seguintes medidas cautelares em face das instituições de 

ensino superior arroladas no ANEXO: 

 

i. Suspensão de ingresso de novos estudantes nos cursos objetos dos processos 

respectivos; e 

 

ii. Sobrestamento de processos regulatórios de renovação dos atos autorizativos, de 

aditamento de majoração de vagas e de mudança de local de oferta relacionados aos 

cursos objetos dos processos respectivos; 

 

Art. 3º Notificar as instituições de ensino superior relacionadas no ANEXO do teor da 

decisão para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

publicação, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999 e do parágrafo único do 

artigo 71, do Decreto nº 9.235, de 2017, por meio eletrônico, pelo Comunicador e-

MEC. 

 

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

ATAIDE ALVES 

 (Publicação no DOU n.º 211, de 01.11.2019, Seção 1, página 70-71) 


