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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

RETIFICAÇÃO 

Na Súmula referente à Reunião Ordinária de outubro de 2019, publicada no Diário 

Oficial da União em 22/11/2019, Seção 1, pp. 118 a 121, no Parecer CNE/CES 

942/2019, p. 119, onde se lê: "Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a 

pedido, da Faculdades Integradas Ipiranga (FAINTIPI), com sede na Avenida 

Almirante Barroso, nº 777, bairro Marco, no município de Belém, no estado do Pará, 

para fins de aditamento do ato autorizativo originário, nos termos do artigo 58 do 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, publicado em 18 de dezembro de 

2017. Voto, também, no sentido de que a Associação para o Desenvolvimento 

Educacional do Pará - ADEPA providencie o recolhimento dos arquivos e registros 

acadêmicos da Faculdades Integradas Ipiranga (FAINTIPI), que ficará, também, 

responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar ou 

resguardar os respectivos registros acadêmicos", leia-se: "Voto do Relator: Voto pelo 

descredenciamento, a pedido, da Faculdades Integradas Ipiranga (FAINTIPI), com 

sede na Avenida Almirante Barroso, nº 777, bairro Marco, no município de Belém, no 

estado do Pará, para fins de aditamento do ato autorizativo originário, resguardados os 

direitos dos alunos quanto à situação documental acadêmica e de registro dos 

respectivos diplomas, nos termos do artigo 58 do Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, publicado em 18 de dezembro de 2017. Voto, também, no sentido 

de que a Associação para o Desenvolvimento Educacional do Pará - ADEPA 

providencie o recolhimento dos arquivos e registros acadêmicos da Faculdades 

Integradas Ipiranga (FAINTIPI), que ficará, também, responsável pela expedição de 

quaisquer documentos necessários a comprovar ou resguardar os respectivos 

registros acadêmicos "". 

(Publicação no DOU n.º 37 de 21.02.2020, Seção 1, página 76) 
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