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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 93, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Dispõe sobre a instauração de processo sancionador em face 

da Faculdade Fortium (código e-MEC 5277) e aplicação de 

medidas cautelares. Processo n° 23709.000003/2018 -17. 

 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 

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

de 2017, tendo em vista o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, adotando os 

fundamentos expressos na Nota Técnica nº 5/2018/CGMAE-DISUP/SERES/MEC, em 

atenção aos referenciais substantivos de qualidade expressos na legislação 

educacional e às normas que regulam o processo administrativo na Administração 

Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, 

da Constituição Federal, 46 da Lei nº 9.394/96, 2º, I, VI e XIII, art. 45 da Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999, a Portaria MEC nº 22, de 21/12/2017 e artigos 62, 63, 67, 

68, II, e 71, todos do Decreto nº 9.235, de 2017, resolve: 

 

Art. 1º Seja instaurado processo administrativo sancionador para aplicação das 

penalidades previstas no art. 73, II, do Decreto nº 9.235, de 2017, em face da 

Faculdade Fortium (código e-MEC nº 5277), mantida pela Fortium - Editora e 

Treinamento LTDA (código e-MEC nº 3402), CNPJ 07.075.247/0001-16, credenciada 

pela Portaria nº 117, de 8 de fevereiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 

11/2/2008, com sede à SGAS Quadra 616, Módulo 114, Bloco B, CEP 70200-760, 

Brasília/DF. 

 

Art. 2º Sejam aplicadas, nos termos do art. 63, do Decreto nº 9.235, de 2017, as 

seguintes medidas cautelares: 

 

i) Suspensão de ingresso de novos estudantes, em todos os cursos ofertados pela IES 

e sob qualquer forma, seja por vestibular, outros processos seletivos ou 

transferências; 

http://santosjunior.com.br/Legislacao/portaria11708022008.pdf
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ii) Suspensão de novos contratos de Financiamento Estudantil (FIES) e de 

participação em processo seletivo para oferta de bolsas do Programa Universidade 

para Todos (Prouni), bem como no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec); 

 

iii) Sobrestamento dos processos regulatórios relativos à autorização de cursos, 

transferência de mantença e credenciamento para a oferta de educação a distância, 

bem como aditamento para aumento de vagas; 

 

iv) Impedimento de protocolo de processos regulatórios relativos à autorização de 

curso, transferência de mantença e credenciamento para a oferta de educação a 

distância, bem como aditamento para aumento de vagas; 

 

§ 1º A Faculdade Fortium deve encaminhar a esta Secretaria, cópias digitais das 

informações acadêmicas referentes aos estudantes, contendo nome, CPF, matrícula, 

endereço, e-mail, telefone, curso (nome e código), semestre, turno e disciplinas 

cursadas com as respectivas menções ou notas e número de faltas, e a situação do 

estudante (ativo, transferido, trancado, desistente), bem como ementas das disciplinas 

de todos os cursos. 

 

§ 2º A Faculdade Fortium deve divulgar a presente decisão ao seu corpo discente, 

docente e técnico-administrativo, por meio de aviso junto à sua secretaria ou órgão 

equivalente, por sistema acadêmico eletrônico, bem como mensagem clara e 

ostensiva no link principal de seu sítio eletrônico, com o mesmo destaque dado ao 

aviso sobre a mudança de endereço, esclarecendo as determinações desta Portaria, 

inclusive as medidas cautelares, o que deve ser comprovado à Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar do recebimento da notificação. 

 

§ 3º A Faculdade Fortium deve protocolar junto a SERES, pedido de atualização dos 

endereços de funcionamento e de oferta de seus cursos, acompanhado de 

documentos comprobatórios, bem como os respectivos processos de renovação dos 

atos autorizativos. 
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§ 4º A Fortium - Editora e Treinamento LTDA, instituição mantenedora da Faculdade 

Fortium, deve encaminhar parecer de auditoria independente que comprove condição 

suficiente para assegurar a sustentabilidade financeira de sua mantida. 

 

Art. 3º A medida cautelar de suspensão de ingresso nos cursos em situação regular da 

IES deverá perdurar até a decisão do presente procedimento sancionador ou, caso 

isto não ocorra, até o deferimento e a publicação do ato referente ao 

recredenciamento, sem prejuízo de eventual nova cautelar ou aplicação de 

penalidade. 

 

Art. 4º A medida cautelar de suspensão de ingresso nos cursos em situação irregular 

deverá perdurar até o deferimento e a publicação do ato referente ao 

recredenciamento e do ato de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento do 

respectivo curso, conforme o caso, sem prejuízo de eventual nova cautelar ou 

aplicação de penalidade. 

 

Art. 5º A suspensão da medida cautelar de novos contratos FIES e de participação no 

Prouni deverá perdurar até que estejam satisfeitas as seguintes condições: a) a 

Fortium - Editora e Treinamento LTDA, mantenedora da Faculdade Fortium, comprove 

sua sustentabilidade financeira; b) seja deferido e publicado o ato de 

recredenciamento da IES, e; c) quanto aos cursos em situação irregular, a publicação 

do respectivo ato de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento. 

 

Art. 6º A instituição deverá ser avaliada in loco, em todos os endereços cadastrados e 

ativos, nos processos de recredenciamento institucional e reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de seus cursos. 

 

Art. 7º Seja notificada a Faculdade Fortium quanto à instauração do procedimento 

sancionador para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 71, parágrafo único, do Decreto nº 9.235, de 2017, e quanto à possibilidade de 

recurso administrativo ao Conselho Nacional de Educação, em face das medidas 

cautelares impostas, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 63 da mesma norma. 

 

Art. 8º Seja designada a Coordenação-Geral de Monitoramento da Educação Superior 

para a condução do processo. 
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Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ROBÉRIO DE SOUZA TAVARES 

 (Publicação no DOU n.º 27, de 07.02.2018, Seção 1, página 19 ). 


