MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SÚMULA DE PARECERES 1
REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 31/8, 1º, 2 E 3 DO MÊS DE SETEMBRO/2020
(Complementar à Publicada no DOU de 18/9/2020, Seção 1, p. 39)
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
e-MEC: 201717697 Parecer: CNE/CES 507/2020 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
Interessado: Colégio Net Work S/S Ltda. – Nova Odessa/SP Assunto: Credenciamento da
Faculdade Network (NWK), com sede no município de Nova Odessa, 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, da Faculdade Network (NWK), com sede na Avenida Ampélio Gazzeta, nº 2.445,
bairro Lopes Iglesias, no município de Nova Odessa, 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: 201907251 Parecer: CNE/CES 513/2020 Relatora: Marilia Ancona Lopez
Interessada: União das Faculdades da Tríplice Fronteira – Foz do Iguaçu/PR Assunto:
Credenciamento do Instituto de Aprendizagem Ativa (ATIV), com sede no município de Foz
do Iguaçu, 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, do Instituto de Aprendizagem Ativa (ATIV), com sede na Avenida
das Cataratas, nº 1.118, bairro Vila Yolanda, no município de Foz do Iguaçu, 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 Administração,
bacharelado, com o número de vagas totais anuais fixadas pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.
e-MEC: 201702168 Parecer: CNE/CES 517/2020 Relator: Maurício Eliseu Costa
Romão Interessado: Instituto Educacional Cândida de Souza – Belo Horizonte/MG
Assunto: Credenciamento da Faculdade de Engenharia de Minas Gerais – FEAMIG, com
sede no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, 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 Engenharia de Minas
Gerais – FEAMIG, com sede na Rua Gastão Bráulio dos Santos, nº 837, bairro Nova
Gameleira, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, 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
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de atuação em sua sede e nos eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da
oferta dos cursos superiores de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, bacharelado;
Engenharia Civil, bacharelado e Engenharia de Produção, 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: 201813947 Parecer: CNE/CES 533/2020 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
Interessada: União Pioneira de Integração Social – Brasília/DF Assunto: Recredenciamento
da Faculdades Integradas da UPIS, com sede em Brasília, no Distrito Federal Voto do
Relator: Voto favoravelmente ao recredenciamento da Faculdades Integradas da UPIS, com
sede na SEPS EQ 712/912, s/n, Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal, 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.
Processo: 23001.000069/2014-32 Parecer: CNE/CES 562/2020 Relator: Sergio de
Almeida Bruni Interessado: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior
– Brasília/DF Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 139, de 11 de março de 2020, que
tratou da proposta de alteração do artigo 8º da Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de dezembro
de 2017, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto
sensu Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela manutenção do Parecer CNE/CES
nº 139/2020 e manifesto-me favorável à proposta de alteração do artigo 8º da Resolução
CNE/CES nº 7, de 11 de dezembro de 2017, conforme o Projeto de Resolução anexo a este
Parecer 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, 24 de setembro de 2020.
PAULO ROBERTO COSTA E SILVA
Secretário-Executivo

