MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SÚMULA DE PARECERES 1
REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
e-MEC: 201802609 Parecer: CNE/CES 1022/2019 Relator: Antonio
Carbonari Netto Interessada: Estratego Sistema Educacional Ltda. – Belém/PA
Assunto: Credenciamento da Faculdade Estratego (ESTRATEGO), com sede no
município de Belém, no estado do Pará, para a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da
Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade Estratego
(ESTRATEGO), com sede na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, nº 834,
bairro São Brás, no município de Belém, no estado do Pará, observando-se tanto o prazo
de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de
2017, quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência
de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir
da oferta do curso superior de Gestão de Recursos Humanos, tecnológico, com o
número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201807703 Parecer: CNE/CES 1023/2019 Relator: Antonio
Carbonari Netto Interessado: Cesumar – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda. –
Maringá/PR Assunto: Credenciamento do campus fora de sede do Centro Universitário
de Maringá - Unicesumar, a ser instalado no município de Guarapuava, no estado do
Paraná Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento do campus fora de
sede do Centro Universitário de Maringá - Unicesumar, com sede no município de
Maringá, no estado do Paraná, a ser instalado na Rua Quinze de Novembro, nº 6.198,
bairro Alto da XV, no município de Guarapuava, no estado do Paraná, nos termos do
artigo 31, § 3º, do Decreto nº 9.235/2017, com a oferta inicial do curso superior de
Administração, bacharelado. Nos termos do § 1º, do artigo 32 do Decreto nº
9.235/2017, o campus ora credenciado integrará o conjunto do Centro Universitário e
gozará de prerrogativas de autonomia Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
e-MEC: 201116734 Parecer: CNE/CES 1024/2019 Relator: Francisco César
de Sá Barreto Interessada: Faculdade Saber de Cuiabá Ltda. – Cuiabá/MT Assunto:
Credenciamento da Faculdade Saber de Cuiabá (FASC), a ser instalada no município de
Cuiabá, no estado de Mato Grosso Voto do Relator: Voto desfavoravelmente ao
credenciamento da Faculdade Saber de Cuiabá (FASC), que seria instalada na Rua
Tenente Thogo da Silva Pereira, nº 509, Centro Sul, no município de Cuiabá, no estado
de Mato Grosso, conforme o artigo 6º, inciso II, do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201701600 Parecer: CNE/CES 1025/2019 Relator: Francisco César
de Sá Barreto Interessada: Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda. – ME –
Araruama/RJ Assunto: Credenciamento da Faculdade União Araruama de Ensino S/S
Ltda. (FAC-UNILAGOS), com sede no município de Araruama, no estado do Rio de
Janeiro, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator:
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Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto
favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância, da Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda. (FAC-UNILAGOS), com
sede na Rua Marechal Castelo Branco, nº 333, bairro Rio do Limão, no município de
Araruama, no estado do Rio de Janeiro, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos,
conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a
exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em
sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta dos
cursos superiores de Administração, bacharelado; Pedagogia, licenciatura; Teologia,
bacharelado, com o número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201807017 Parecer: CNE/CES 1026/2019 Relator: Francisco César
de Sá Barreto Interessado: Centro de Ensino Médio, Profissionalizante e Superior do
Maranhão Ltda. – São Luís/MA Assunto: Credenciamento Faculdade de Estudos
Superiores do Maranhão (FESCEMP), com sede no município de São Luís, no estado
do Maranhão, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do
Relator: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº
11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância, da Faculdade de Estudos Superiores do Maranhão (FESCEMP),
com sede na Rua dos Remédios, nº 323, Centro, no município de São Luís, no estado do
Maranhão, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a Portaria
Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no
Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a
serem criados pela instituição, a partir da oferta do curso superior de Pedagogia,
licenciatura, com o número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201714584 Parecer: CNE/CES 1027/2019 Relator: Luiz Roberto Liza
Curi Interessada: Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações – Santa Rita do
Sapucaí/MG Assunto: Credenciamento do Instituto Nacional de Telecomunicações
(INATEL), com sede no município de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas
Gerais, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância
Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC
nº 11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade a distância, do Instituto Nacional de
Telecomunicações (INATEL), com sede na Avenida João de Camargo, nº 510, Centro,
no município de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, observando-se tanto
o prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de
janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com
abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela
instituição Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201716480 Parecer: CNE/CES 1028/2019 Relator: Luiz Roberto Liza
Curi Interessada: União das Faculdade Fasipe Ltda. – Cuiabá/MT Assunto:
Credenciamento da Faculdade Fasipe de Rondonópolis (FFR), com sede no município
de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, para a oferta de cursos superiores na
modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da
Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade Fasipe de
Rondonópolis (FFR), com sede na Rua Flávio Alves de Medeiros, nº 64, Lote 2, Quadra

5, bairro Parque Sagrada Família, no município de Rondonópolis, no estado de Mato
Grosso, observando-se tanto o prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Portaria
Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no
Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a
serem criados pela instituição, a partir da oferta dos cursos superiores de Administração,
bacharelado e Gestão de Recursos Humanos, tecnológico, com o número de vagas totais
anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201717243 Parecer: CNE/CES 1029/2019 Relatora: Marilia Ancona
Lopez Interessada: RWR Cursos Preparatórios para Concursos Ltda. – ME –
Cascavel/PR Assunto: Credenciamento da Faculdade Focus, com sede no município de
Cascavel, no estado do Paraná, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância Voto da Relatora: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria
Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de
cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade Focus, com sede na Rua
Maranhão, nº 924, Centro, Edifício Coliseo Center, 2º andar, no município de Cascavel,
no estado do Paraná, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a
Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa
prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos
eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta do curso superior de
Gestão Pública, tecnológico, com o número de vagas totais anuais a ser fixado pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201708938 Parecer: CNE/CES 1030/2019 Relator: Sergio de
Almeida Bruni Interessada: Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – ME –
Juína/MT Assunto: Credenciamento da Faculdade Noroeste do Mato Grosso (AJES),
com sede no município de Juína, no estado de Mato Grosso, para a oferta de cursos
superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº
9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da
Faculdade Noroeste do Mato Grosso (AJES), com sede na Avenida Gabriel Muller, s/n,
no município de Juína, no estado de Mato Grosso, observando-se tanto o prazo de 5
(cinco) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017,
quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de
atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da
oferta do curso superior de Pedagogia, licenciatura, com o número de vagas totais
anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201802940 Parecer: CNE/CES 1031/2019 Relator: Sergio de
Almeida Bruni Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
Florianópolis/SC Assunto: Credenciamento da Faculdade de Tecnologia SENAI
Joinville, com sede no município de Joinville, no estado de Santa Catarina, para a oferta
de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância Voto do Relator: Nos
termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto
favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu
na modalidade a distância, da Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville, com sede na
Rua Arno Waldemar Dohler, nº 957, bairro Santo Antônio, no município de Joinville,
no estado de Santa Catarina, observando-se tanto o prazo de 5 (cinco) anos, conforme
dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência
avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e

nos eventuais polos a serem criados pela instituição Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.
e-MEC: 201714524 Parecer: CNE/CES 1032/2019 Relator: Maurício Eliseu
Costa Romão Interessado: Grupo IBMEC Educacional Ltda. – São Paulo/SP Assunto:
Credenciamento do Centro Universitário Metrocamp Wyden (UniMetrocamp Wyden),
com sede no município de Campinas, no estado de São Paulo, para a oferta de cursos
superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº
9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, do Centro
Universitário Metrocamp Wyden (UniMetrocamp Wyden), com sede na Rua Sales de
Oliveira, nº 1.661, bairro Vila Industrial, no município de Campinas, no estado de São
Paulo, observando-se tanto o prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Portaria
Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no
Decreto nº 9.235/2017, com abrangência em sua sede e nos eventuais polos a serem
criados pela instituição Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201717166 Parecer: CNE/CES 1033/2019 Relator: Maurício Eliseu
Costa Romão Interessada: Alagoas Educacional de Ensino Superior Ltda. – EPP –
Maceió/AL Assunto: Credenciamento da Faculdade Impacto, com sede no município
de Maceió, no estado de Alagoas, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria
Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de
cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade Impacto, com sede na Rua
Roberto Simonsen, s/n, bairro Gruta de Lourdes, no município de Maceió, no estado de
Alagoas, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a Portaria
Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no
Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a
serem criados pela instituição, a partir da oferta dos cursos superiores de Letras,
licenciatura e Serviço Social, bacharelado, com o número de vagas totais anuais a ser
fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201502192 Parecer: CNE/CES 1034/2019 Relator: Robson Maia Lins
Interessado: Instituto Educacional Batista em Codó – Codó/MA Assunto:
Credenciamento da Faculdade Batista Maria Lúcia Mota Bonfim (FAC BATISTA), a
ser instalada no município de Codó, no estado do Maranhão Voto do Relator: Voto
desfavoravelmente ao credenciamento da Faculdade Batista Maria Lúcia Mota Bonfim
(FAC BATISTA), que seria instalada na Rua Cesar Brandão, nº 799, Centro, no
município de Codó, no estado do Maranhão, conforme o artigo 6º, inciso II, do Decreto
nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201715311 Parecer: CNE/CES 1035/2019 Relator: Robson Maia Lins
Interessado: INCEL - Instituto Conesul de Educação Ltda. – Mundo Novo/MS
Assunto: Credenciamento da Faculdade de Administração, Humanas e Exatas (FAHE),
com sede no município de Mundo Novo, no estado de Mato Grosso do Sul, para a oferta
de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do
Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente
ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da
Faculdade de Administração, Humanas e Exatas (FAHE), com sede na Rua Tupinambá,
nº 606, bairro Tapajós, no município de Mundo Novo, no estado de Mato Grosso do
Sul, 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 Decreto nº
9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem

criados pela instituição, a partir da oferta do curso superior de Pedagogia, licenciatura,
com o número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
e-MEC: 201717441 Parecer: CNE/CES 1036/2019 Relator: Robson Maia Lins
Interessada: Fundação Pinhalense de Ensino – Espírito Santo do Pinhal/SP Assunto:
Credenciamento do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
(Unipinhal), com sede no município de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São
Paulo, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator:
Nos termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto
favoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância, do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (Unipinhal),
com sede na Avenida Hélio Vergueiro Leite, s/n, bairro Jardim Universitário, no
município de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, 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 Decreto nº 9.235/2017, com
abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela
instituição Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201714678 Parecer: CNE/CES 1037/2019 Relator: Antonio de
Araujo Freitas Júnior Interessada: Anhanguera Educacional Participações S/A –
Valinhos/SP Assunto: Credenciamento do Centro Universitário Anhanguera de São
Paulo, com sede no município de São Paulo, no estado de São Paulo, para a oferta de
cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do Decreto
nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto favoravelmente ao
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, do Centro
Universitário Anhanguera de São Paulo, com sede na Rua Afonso Celso, nº 235, bairro
Vila Mariana, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, observando-se tanto
o prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de
janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com
abrangência de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela
instituição Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201813929 Parecer: CNE/CES 1039/2019 Relator: Antonio de
Araujo Freitas Júnior Interessada: União Paranaense de Ensino e Cultura –UNIPEC –
Curitiba/PR Assunto: Credenciamento do Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba
– UNI SANTA CRUZ, por transformação da Faculdades Integradas Santa Cruz
(FARESC), com sede no município de Curitiba, no estado do Paraná Voto do Relator:
Nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2010, alterada pela Resolução CNE/CES nº
2/2017, voto favoravelmente ao credenciamento do Centro Universitário Santa Cruz de
Curitiba – UNI SANTA CRUZ, por transformação da Faculdades Integradas Santa Cruz
(FARESC), com sede na Rua Affife Mansur, nº 565, bairro Novo Mundo, Unidade
Mansur, no município de Curitiba, no estado do Paraná, observando-se tanto o prazo de
5 (cinco) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de
2017, quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017 Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201809079 Parecer: CNE/CES 1040/2019 Relator: Antonio
Carbonari Netto Interessada: Unidade de Ensino Superior do Centro Maranhense Ltda.
– Barra do Corda/MA Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 491, de 24 de
outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 25 de outubro de
2019, indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior de

Psicologia, bacharelado, pleiteado pela Faculdade do Centro Maranhense (FCMA), com
sede no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão Voto do Relator: Nos
termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 491/2019, para
autorizar o funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, a ser oferecido
pela Faculdade do Centro Maranhense (FCMA), com sede na Avenida Eliezer Moreira,
nº 99, bairro Vila Canadá, no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão,
com 100 (cem) vagas totais anuais Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
Processo: 23000.000373/2013-17 Parecer: CNE/CES 1041/2019 Relator:
Antonio Carbonari Netto Interessada: Fundação Universitária de Jaboatão dos
Guararapes – Recife/PE Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação
e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio Despacho nº 80, de 14 de
novembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 16 de novembro
de 2018, determinou o descredenciamento da Faculdade de Tecnologia e Ciências de
Pernambuco - FATEC, com sede no município de Recife, no estado de Pernambuco
Voto do Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando a decisão
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa no
Despacho nº 80/2018, que determinou o descredenciamento da Faculdade de
Tecnologia e Ciências de Pernambuco - FATEC, com sede na Rua Progresso, nº 441,
bairro Soledade, no município de Recife, no estado de Pernambuco, determino,
outrossim, que a SERES inicie no prazo de 1 (um) ano novo processo de
recredenciamento com nova avaliação pelo Inep Decisão da Câmara: APROVADO
por maioria.
e-MEC: 201809060 Parecer: CNE/CES 1042/2019 Relator: Francisco César
de Sá Barreto Interessado: Instituto Laudetis Dominis de Ensino Superior Ltda. –
Horizonte/CE Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 491, de 24 de
outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 25 de outubro de
2019, indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior de
Farmácia, bacharelado, pleiteado pela Faculdade de Tecnologia de Horizonte
(FATHOR), com sede no município de Horizonte, no estado do Ceará Voto do
Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do
recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº
491/2019, para autorizar o funcionamento do curso superior de Farmácia, bacharelado, a
ser oferecido pela Faculdade de Tecnologia de Horizonte (FATHOR), com sede na
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 6.700, bairro Cajueiro da Malhada, no município
de Horizonte, no estado do Ceará, com 200 (duzentas) vagas totais anuais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201808635 Parecer: CNE/CES 1043/2019 Relator: Luiz Roberto Liza
Curi Interessado: Centro de Estudos de Administração e Marketing Ceam Ltda. –
Campinas/SP Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 533, de 1º de
novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de novembro de
2019, indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior em
Logística, tecnológico, pleiteado pela Faculdade Esamc Jundiaí (ESAMC), com sede no
município de Jundiaí, no estado de São Paulo Voto do Relator: Nos termos do artigo
6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe

provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES nº 533, de 1º de novembro de
2019, que indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior em
Logística, tecnológico, que seria ministrado pela Faculdade Esamc Jundiaí (ESAMC),
com sede na Rua Coronel Boaventura Mendes Pereira, nº 211, bairro Vila Boaventura,
no município de Jundiaí, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.
Processo: 23000.003654/2018-28 Parecer: CNE/CES 1044/2019 Relator: Luiz
Roberto Liza Curi Interessada: Universidade Brasil – São Paulo/SP Assunto: Recurso
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) que, por meio da Portaria nº 299, de 25 de junho de 2019, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), em 27 de junho de 2019, indeferiu o pedido de aumento do
número de vagas para o curso superior de Medicina, ministrado pela Universidade
Brasil, com sede no município de Fernandópolis, no estado de São Paulo Voto do
Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do
recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES
nº 299, de 25 de junho de 2019, que indeferiu o pedido de aumento de 123 (cento e
vinte e três) vagas do curso superior de Medicina, da Universidade Brasil, ofertado no
Campus II, Estrada Santa Projetada, s/n, bairro Fazenda Santa Rita, no município de
Fernandópolis, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
e-MEC: 201711538 Parecer: CNE/CES 1045/2019 Relator: Sergio de
Almeida Bruni Interessada: Ser Educacional S.A. – Recife/PE Assunto: Recurso
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) que, por meio da Portaria nº 490, de 24 de outubro de 2019, publicada no
Diário Oficial da União (DOU), em 25 de outubro de 2019, autorizou o funcionamento
do curso superior de Odontologia, bacharelado, da Faculdade Univeritas Universus
Veritas Anápolis, com sede no município de Anápolis, no estado de Goiás, contudo,
determinou redução de 240 (duzentas e quarenta) para 180 (cento e oitenta) vagas totais
anuais Voto do Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da
Portaria SERES nº 490, de 24 de outubro de 2019, que autorizou o funcionamento do
curso superior de Odontologia, bacharelado, da Faculdade Univeritas Universus Veritas
Anápolis, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 724, bairro Jundiaí, no município de
Anápolis, no estado de Goiás, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo: 23000.037321/2016-31 Parecer: CNE/CES 1046/2019 Relator:
Sergio de Almeida Bruni Interessado: Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagem
Ltda. – IMAM – Belo Horizonte/MG Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº
860, de 6 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 7 de
dezembro de 2018, determinou descredenciamento e a desativação dos cursos do
Instituto Superior de Ciências da Saúde - INCISA, com sede no município de Belo
Horizonte, no estado de Minas Gerais Voto do Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso
VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES nº 860, de 6 de dezembro de 2018,
que determinou o descredenciamento e a desativação dos cursos do Instituto Superior de
Ciências da Saúde - INCISA, com sede na Avenida do Contorno, nº 4.498, bairro
Funcionários, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23001.001094/2016-03 Parecer: CNE/CES 1047/2019 Relator:
Robson Maia Lins Interessada: ABES – Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. –
Salvador/BA Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 739, de 24 de
novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 25 de novembro
de 2016, autorizou o funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, do
Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador – Uninassau Salvador, com sede
no município de Salvador, no estado da Bahia, contudo, determinou redução de 240
(duzentas e quarenta) para 150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais Voto do Relator:
Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para,
no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 739/2016, para
autorizar o funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, a ser oferecido
pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador – Uninassau Salvador, com
sede na Avenida Tamburugy, nº 88, bairro Patamares, no município de Salvador, no
estado da Bahia, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201718797 Parecer: CNE/CES 1048/2019 Relatora: Marilia Ancona
Lopez Interessada: Associação Educativa Evangélica – Anápolis/GO Assunto:
Recredenciamento da Faculdade Evangélica de Jaraguá (FEJA), com sede no município
de Jaraguá, no estado de Goiás Voto da Relatora: Voto favoravelmente ao
recredenciamento da Faculdade Evangélica de Jaraguá (FEJA), com sede na Avenida
Vênus, Quadra 14, Lote 1, nº 141-61, bairro Jardim Athenas, no município de Jaraguá,
no estado de Goiás, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme dispõe a
Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa
prevista no Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
e-MEC: 201615460 Parecer: CNE/CES 1049/2019 Relator: Francisco César
de Sá Barreto Interessada: Obras Sociais e Educacionais de Luz – São Paulo/SP
Assunto: Recredenciamento da Universidade Santo Amaro (UNISA), com sede no
município de São Paulo, no estado de São Paulo Voto do Relator: Voto
favoravelmente ao recredenciamento da Universidade Santo Amaro (UNISA), com sede
na Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, nº 340, bairro Jardim das Imbuias, no município
de São Paulo, no estado de São Paulo, observando-se tanto o prazo de 10 (dez) anos,
conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a
exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201609856 Parecer: CNE/CES 1050/2019 Relator: Sergio de
Almeida Bruni Interessado: Colégio Dom Bosco Ltda. – São Luís/MA Assunto:
Reexame do Parecer CNE/CES nº 635/2019, que trata do credenciamento do Centro
Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), com sede no município
de São Luís, no estado do Maranhão, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela manutenção do Parecer
CNE/CES nº 635/2019, aprovado em 4 de julho de 2019, favorável ao credenciamento,
para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, do Centro Universitário
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), com sede na Avenida Coronel
Colares Moreira, nº 443, Dom Bosco, bairro Jardim Renascença, no município de São
Luís, no estado do Maranhão, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro) anos, conforme
dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto a exigência
avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, com abrangência de atuação em sua sede e

nos eventuais polos a serem criados pela instituição Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.
Processo: 23000.008781/2018-13 Parecer: CNE/CES 1051/2019 Relator:
Antonio Carbonari Netto Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI – Curitiba/PR Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade de
Tecnologia SENAI Maringá, com sede no município de Maringá, no estado do Paraná
Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da Faculdade de Tecnologia
SENAI Maringá, com sede na Rua Vereador Nelson Abrão, nº 80, bairro Zona 05, no
município de Maringá, no estado do Paraná, 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 Faculdade
de Tecnologia SENAI Curitiba providencie o recolhimento dos arquivos e registros
acadêmicos da Faculdade de Tecnologia SENAI Maringá, que ficará, também,
responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar ou
resguardar os registros acadêmicos Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
Processo: 23000028083/2016-72 Parecer: CNE/CES 1053/2019 Relator:
Antonio de Araujo Freitas Júnior Interessado: Centro de Ensino Superior de Nova
Andradina – Nova Andradina/MS Assunto: Descredenciamento voluntário da
Faculdade de Tecnologia de Nova Andradina, com sede no município de Nova
Andradina, no estado de Mato Grosso do Sul Voto do Relator: Voto pelo
descredenciamento, a pedido, da Faculdade de Tecnologia de Nova Andradina, com
sede na Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, nº 2.730, Centro, no município
de Nova Andradina, no estado de Mato Grosso do Sul, 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
Faculdade Primavera providencie o recolhimento dos arquivos e registros acadêmicos
da Faculdade de Tecnologia Nova Andradina, que ficará, também, responsável pela
expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar ou resguardar os registros
acadêmicos Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo: 23000.042021/2016-73 Parecer: CNE/CES 1056/2019 Relator:
Francisco César de Sá Barreto Interessada: Anhanguera Educacional Participações S/A
– Valinhos/SP Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade Anhanguera de
São Caetano, com sede no município de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo
Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da Faculdade Anhanguera de
São Caetano, com sede na Rua Amazonas, nº 2.000, bairro Oswaldo Cruz, no município
de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, 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
Universidade Anhanguera de São Paulo - UNIAN-SP providencie o recolhimento dos
arquivos e registros acadêmicos da Faculdade Anhanguera de São Caetano, que ficará,
também, responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar
ou resguardar os registros acadêmicos Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
Processo: 23000.000805/2014-67 Parecer: CNE/CES 1058/2019 Relator:
Joaquim José Soares Neto Interessada: Fundação Padre Ibiapina – Crato/CE Assunto:
Descredenciamento voluntário da Faculdade Católica do Cariri (FCC), com sede no
município de Crato, no estado do Ceará Voto do Relator: Voto pelo
descredenciamento, a pedido, da Faculdade Católica do Cariri (FCC), com sede na Rua
Coronel Antônio Luiz, nº 1.068, bairro Pimenta, no município de Crato, no estado do

Ceará, 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 Fundação Padre Ibiapina providencie o recolhimento
dos arquivos e registros acadêmicos da Faculdade Católica do Cariri (FCC), que ficará,
também, responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar
ou resguardar os registros acadêmicos Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
Processo: 23000.044795/2015-52 Parecer: CNE/CES 1062/2019 Relator:
Robson Maia Lins Interessada: Fundação Universitária de Cardiologia – Porto
Alegre/RS Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade de Tecnologia
Fundação Universitária de Cardiologia, com sede no município de Porto Alegre, no
estado do Rio Grande do Sul Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido,
da Faculdade de Tecnologia Fundação Universitária de Cardiologia, com sede na
Avenida Princesa Isabel, nº 370, bairro Santana, no município de Porto Alegre, no
estado do Rio Grande do Sul, 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 Fundação Universitária de
Cardiologia providencie o recolhimento dos arquivos e registros acadêmicos da
Faculdade de Tecnologia Fundação Universitária de Cardiologia, que ficará, também,
responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a comprovar ou
resguardar os registros acadêmicos Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
e-MEC: 201717847 Parecer: CNE/CES 1064/2019 Relator: Joaquim José
Soares Neto Interessado: Instituto Sul Matogrossense de Ensino Superior – Campo
Grande/MS Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 422, de 3 de setembro de
2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de setembro de 2019,
indeferiu o pedido de autorização para o funcionamento do curso superior de
Administração, bacharelado, na modalidade a distância, pleiteado pelo INSTED –
Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano, com sede no
município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul Voto do Relator: Nos
termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 422/2019, para
autorizar o funcionamento do curso superior de Administração, bacharelado, na
modalidade a distância, a ser oferecido pelo INSTED – Instituto Avançado de Ensino
Superior e Desenvolvimento Humano, com sede na Rua Vinte e Seis de Agosto, nº 63,
Centro, no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, com o
número de vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201711458 Parecer: CNE/CES 1065/2019 Relator: Joaquim José
Soares Neto Interessada: Ser Educacional S.A. – Recife/PE Assunto: Recurso contra a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que,
por meio da Portaria nº 125, de 20 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da
União (DOU), em 22 de março de 2019, autorizou o funcionamento do curso superior
de Odontologia, bacharelado, da Faculdade Uninassau Olinda – Nassau Olinda, com
sede no município de Olinda, no estado de Pernambuco, contudo, determinou redução
de 240 (duzentas e quarenta) para 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais Voto do
Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do
recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº
125/2019, para autorizar o funcionamento do curso superior de Odontologia,
bacharelado, da Faculdade Uninassau Olinda – Nassau Olinda, com sede na Rua
Eduardo de Moraes, s/n, Sede Shopping Patteo, bairro Casa Caiada, no município de
Olinda, no estado de Pernambuco, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201609641 Parecer: CNE/CES 1066/2019 Relator: Joaquim José
Soares Neto Interessada: FACEB Educação Ltda. – Bom Despacho/MG Assunto:
Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 128, de 20 de março de 2019, publicada
no Diário Oficial da União (DOU), em 22 de março de 2019, indeferiu o pedido de
autorização para o funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado,
pleiteada pela Faculdade de Jataí (UNA), com sede no município de Jataí, no estado de
Goiás Voto do Relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na
Portaria nº 128/2019, para autorizar o funcionamento do curso superior de Psicologia,
bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade de Jataí (UNA), com sede na Avenida José
de Carvalho, s/n, bairro Setor Epaminondas II, no município de Jataí, no estado de
Goiás, com 114 (cento e quatorze) vagas totais anuais Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201605313 Parecer: CNE/CES 1067/2019 Relator: Joaquim José
Soares Neto Interessada: Fundação Educacional da Região de Joinville – Itajaí/SC
Assunto: Recredenciamento da Universidade da Região de Joinville (Univille), com
sede no município de Joinville, no estado de Santa Catarina Voto do Relator: Nos
termos do Decreto nº 9.057/2017 e da Portaria Normativa MEC nº 11/2017, voto
favoravelmente ao recredenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância, da Universidade da Região de Joinville (Univille), com sede na Rua Uruguai,
nº 458, Centro, no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina, observando-se tanto
o prazo de 8 (oito) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de
janeiro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Observação: De acordo com o Regimento Interno do CNE e a Lei nº
9.784/1999, os interessados terão prazo de 30 (trinta) dias para recursos, quando couber,
a partir da data de publicação desta Súmula no Diário Oficial da União, ressalvados os
processos em trâmite no Sistema e-MEC, cuja data de publicação, para efeito de
contagem do prazo recursal, será efetuada a partir da publicação nesse Sistema, nos
termos do artigo 1º, § 4º, da Portaria Normativa MEC nº 21/2017. Os Pareceres citados
encontram-se à disposição dos interessados no Conselho Nacional de Educação e serão
divulgados na página do CNE (http://portal.mec.gov.br/cne/).
PUBLIQUE-SE
Brasília, 20 de janeiro de 2020.
PAULO ROBERTO COSTA E SILVA
Secretário-Executivo

