
 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 
Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 1 de 2  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 531, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Processo MEC n° 23709.000222/2019-79. 

 

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, 5º da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, arts. 62 a 73 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, art. 20 

do Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, tendo em vista as razões expostas na Nota 

Técnica nº 210/2019-CGSE/DISUP/SERES/MEC, resolve: 

 

Art. 1º Determinar que o CENTRO UNIVERSITÁRIO JAGUARIÚNA, sigla UniFAJ 

(cód. 1490) se abstenha de utilizar a sigla "UniJá"; 

 

Art. 2º Determinar que o INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA (cód. 982) 

retire imediatamente do ar o site https://unija.edu.br/ até que as informações ali 

contidas represente a realidade da oferta de educação superior de suas mantidas 

devidamente credenciadas; 

 

Art. 3º Determinar o indeferimento à solicitação do Centro Universitário de Jaguariúna 

- UniFAJ (cód. 1490) para transferência de seus cursos ofertados na modalidade EaD 

para a Faculdade UniJá, haja vista a inexistência de previsão legal ; 

 

Art. 4º Determinar que o INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA (cód. 982) 

comprove o atendimento ao Item (i) em até 10 (dez) dias úteis; 

 

Art. 5º Instauração do processo administrativo de supervisão na fase de procedimento 

sancionador, nos termos do art. 71 do Decreto nº 9.235, de 2017, em desfavor do 

Instituto Educacional Jaguary LTDA (cód. 982), o qual comprovadamente transferiu os 

seus cursos para suposta IES e do Instituto Educacional UniJá Ltda (cód. 17308), haja 

vista a oferta de educação superior antes da emissão do ato autorizativo; 
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Art. 6º Determinar a aplicação das medidas cautelares de impedimento de 

protocolização de novos processos regulatórios pelo Instituto Educacional UniJá Ltda 

(cód. 17308), CNPJ 31.531.174/0001-04, até a finalização do presente processo ou 

decisão ulterior; 

 

Art. 7º Determinar a aplicação das medidas cautelares de suspensão de atribuições de 

autonomia na modalidade EaD da IES CENTRO UNIVERSITÁRIO JAGUARIÚNA 

(cód. 1490); de impedimento de protocolização de novos processos regulatórios pela 

IES ou pelas demais mantidas da mesma mantenedora, na modalidade EAD; os 

processos sinalizados só poderão ser concluídos após o encerramento do 

procedimento da supervisão; 

 

Art. 8º Determinar a intimação do Instituto Educacional UniJá Ltda (cód. 17308) e do 

INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA (cód. 982) do teor da decisão para 

apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação, nos 

termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999, por meio eletrônico, pelo Comunicador e-

MEC. 

 

Art. 9º 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 71) 


