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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

 

RETIFICAÇÃO 

 

No Despacho nº 178 de 29 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União 

de 30 de dezembro de 2020, Seção 1, pág. 249, onde se lê: 

 

"a limitação do ingresso de novos alunos, no curso de Biomedicina (cód. 71457) ao 

total de 40 (quarenta) vagas, conforme o regime de oferta; 

 

a suspensão de abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

 

a retomada para análise do processo e-MEC n° 20077666 de recredenciamento; 

 

a notificação da Instituição, acerca da decisão e da possibilidade de apresentação de 

recurso ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art. 75 do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, sem efeito suspensivo nos 

termos do artigo 61 da Lei nº 9.784, de 1999; 

 

o arquivamento do processo nº 23000.020662/2020-53, após o prazo recursal, na 

ausência da interposição do recurso cabível." 

 

leia-se: 

 

"a) a limitação do ingresso de novos alunos, no curso de Biomedicina (cód. 71457) ao 

total de 40 (quarenta) vagas, conforme o regime de oferta; 

 

b) a suspensão de abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação; 

 

c) a retomada para análise do processo e-MEC n° 20077666 de recredenciamento; 

 

d) a notificação da Instituição, acerca da decisão e da possibilidade de apresentação 

de recurso ao Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 75 do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, sem efeito 

suspensivo nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.784, de 1999; 

 

https://www.santosjunior.com.br/Legislacao/despacho17829122020.pdf
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e) o arquivamento do processo nº 23709.000220/2019-80, após o prazo recursal, na 

ausência da interposição do recurso cabível." 

 

 

 

 

 

DANILO DUPAS RIBEIRO 

 (Publicação no DOU n.º 250 de 31.12.2020, Seção 1, página 730) 

 


