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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

RETIFICAÇÕES 

 

 Na Súmula referente à Reunião Ordinária de fevereiro de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União em 3/4/2017, Seção 1, pp. 30-33, no Parecer CNE/CES 

42/2017, p. 30, onde se lê: "Voto do relator: Voto favoravelmente ao credenciamento 

da Faculdade de Saúde e Tecnologia de Luís Eduardo Magalhães, a ser instalada na 

Rua Glauber Rocha, nº 66, no bairro Jardim Paraíso, município de Luís Eduardo 

Magalhães, estado da Bahia, observando-se tanto o prazo de 3 (três) anos, conforme 

dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência 

avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada 

pelo Decreto nº 6.303/2007, a partir da oferta do curso superior de Biomedicina, 

bacharelado, com o número de vagas anuais a ser fixado pela SERES", leia-se: "Voto 

do relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdades EMED - Escola de 

Ciências Médicas e da Saúde, a ser instalada na Rua Glauber Rocha, nº 66, no bairro 

Jardim Paraíso, município de Luís Eduardo Magalhães, estado da Bahia, observando-

se tanto o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 

3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do 

Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007, a partir da 

oferta do curso superior de Biomedicina, bacharelado, com o número de vagas anuais 

a ser fixado pela SERES". 

 

Na Súmula referente à Reunião Ordinária de dezembro de 2016, publicada no Diário 

Oficial da União em 13/2/2017, Seção 1, pp. 15-21, no Parecer CNE/CES 818/2016, p. 

17, onde se lê: "Voto da relatora: Voto favoravelmente ao credenciamento da 

Faculdade de Teologia Fortaleza (FATEFOR), a ser instalada na Rua General 

Sampaio, nº 1.525, até 1.167/1.168, bairro Centro, no município de Fortaleza, estado 

do Ceará, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe a Portaria 

Normativa MEC nº 2, de 4/1/2016, quanto a exigência avaliativa prevista no artigo 10, 

§ 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007, a 

partir da oferta dos cursos superiores de Teologia, bacharelado; Pedagogia, 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/sumuladepareceres13141516022017.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/sumuladepareceres050607088122016.pdf
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licenciatura; e Sistemas Biomédicos, tecnológico, com número de vagas a ser fixado 

pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da 

Educação (SERES/MEC) ", leia-se: "Voto da relatora: Voto favoravelmente ao 

credenciamento da Faculdade de Teologia Fortaleza (FATEFOR), a ser instalada na 

Rua General Sampaio, nº 1.525, até 1.167/1.168, bairro Centro, no município de 

Fortaleza, estado do Ceará, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, conforme 

dispõe a Portaria Normativa MEC nº 2, de 4/1/2016, quanto a exigência avaliativa 

prevista no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo 

Decreto nº 6.303/2007, a partir da oferta dos cursos superiores de Teologia, 

bacharelado; Pedagogia, licenciatura; e Gestão de Recursos Humanos, tecnológico, 

com número de vagas a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC) ". 

 

 

 

(Publicação no DOU n.º 109, de 08.06.2017, Seção 1, página 25) 


