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Ministério da Educação 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SÚMULA DE PARECERES 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DO MÊS DE SETEMBRO/2022 

 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

e-MEC: 202014477 Parecer: CNE/CES 603/2022 Relator: Aristides Cimadon Interessada: 
Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A. - Joinville/SC Assunto: Credenciamento da 
Faculdade do Sul de Santa Catarina, a ser instalada no município de Criciúma, no estado de Santa 
Catarina Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade do Sul de Santa 
Catarina, a ser instalada na Avenida Estevão Emílio de Souza, nº 980, bairro Ceará, no município de 
Criciúma, no estado de Santa Catarina, 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, a partir da oferta dos cursos superiores de Arquitetura e Urbanismo, 
bacharelado; Engenharia Civil, bacharelado; Engenharia de Computação, bacharelado e Engenharia 
Elétrica, 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: 202008088 Parecer: CNE/CES 604/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessado: José Edgard Soares Moreira - São Paulo/SP Assunto: Credenciamento da 
Faculdade G8 (FG8), 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, da Faculdade G8 (FG8), com sede na Avenida Mofarrej, 
nº 105, bairro Vila Leopoldina, no município de São Paulo, 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, a partir da oferta do curso 
superior de Ciências Contábeis, 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: 202023068 Parecer: CNE/CES 605/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessada: EAD Aviação Ltda. - Porto Alegre/RS Assunto: Credenciamento da Faculdade EAD 
Aviação, com sede no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande 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 desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta 
de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade EAD Aviação, com sede na Avenida 
Praia de Belas, nº 1.212, bairro Praia de Belas, no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande 
do Sul Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 
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e-MEC: 202024288 Parecer: CNE/CES 606/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessado: Grupo Educacional Cristão do Brasil Ltda. - Macapá/AP Assunto: Credenciamento 
da Faculdade Cristã da Amazônia (FCA), com sede no município de Macapá, no estado do Amapá, 
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 desfavoravelmente ao 
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade Cristã 
da Amazônia (FCA), com sede na Rua Hildemar Maia, nº 2.215, bairro Buritizal, no município de 
Macapá, no estado do Amapá Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 202024329 Parecer: CNE/CES 607/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessada: FGN Consultoria e Assessoria Ltda. - Aparecida de Goiânia/GO Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Aparecida de Goiânia (FAP), com sede no município de Aparecida de 
Goiânia, no estado de Goiás, 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 Aparecida de Goiânia (FAP), com sede na Avenida W 3 - Quadra Chácara Lote nº 58, bairro 
Sítios Santa Luzia, no município de Aparecida de Goiânia, 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, com abrangência de atuação em sua 
sede e nos eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta dos cursos superiores 
de Pedagogia, licenciatura e Segurança 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: 201930159 Parecer: CNE/CES 608/2022 Relator: Joaquim José Soares Neto 
Interessado: Centro de Ensino Superior Santíssima Trindade Limitada - Nazaré da Mata/PE Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Santíssima Trindade (FAST), com sede no município de Nazaré da 
Mata, no estado de Pernambuco, 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 
desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, 
da Faculdade Santíssima Trindade (FAST), com sede na Rua Professor Américo Brandão, nº 46, 
Centro, no município de Nazaré da Mata, no estado de Pernambuco Decisão da Câmara: APROVADO 
por unanimidade. 

e-MEC: 202014716 Parecer: CNE/CES 609/2022 Relator: José Barroso Filho Interessada: 
FBE Brasil Educação Ltda. - ME - Salvador/BA Assunto: Credenciamento da Faculdade Sulamericana 
Brasil (FACUSSA), a ser instalada no município de Salvador, no estado da Bahia Voto do Relator: Voto 
desfavoravelmente ao credenciamento da Faculdade Sulamericana Brasil (FACUSSA), que seria 
instalada na Rua da Jaqueira, nº 10, bairro Saúde, no município de Salvador, no estado da Bahia, 
conforme o artigo 6º, inciso II, do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 202013557 Parecer: CNE/CES 610/2022 Relator: José Barroso Filho Interessada: 
Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo Ltda. - Aracaju/SE Assunto: Credenciamento da Faculdade 
Pio Décimo (FPD), com sede no município de Aracaju, no estado de Sergipe, 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 Pio Décimo (FPD), com sede na Rua 
Estância, nº 382, Centro, no município de Aracaju, no estado de Sergipe, 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 
Energias Renováveis, tecnológico; Letras - Português, licenciatura e 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: 202022468 Parecer: CNE/CES 614/2022 Relator: José Barroso Filho Interessada: 
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Itabira/MG Assunto: Credenciamento do 
Centro Universitário FUNCESI (UNIFUNCESI), com sede no município de Itabira, 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, do Centro 
Universitário FUNCESI (UNIFUNCESI), com sede na Rua Venâncio Augusto Gomes, nº 50, bairro Major 
Lage de Cima, no município de Itabira, 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 de atuação em sua sede e 
nos eventuais polos a serem criados pela instituição Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 202013810 Parecer: CNE/CES 615/2022 Relator: José Barroso Filho Interessado: 
Instituto de Ensino Superior Juvencio Terra Ltda. - ME - Vitória da Conquista/BA Assunto: 
Credenciamento do Centro Universitário Maurício de Nassau de Vitória da Conquista, por 
transformação da Faculdade Uninassau Vitória da Conquista, com sede no município de Vitória da 
Conquista, no estado da Bahia Voto do Relator: Nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2010, 
alterada pela Resolução CNE/CES nº 2/2017, voto desfavoravelmente ao credenciamento de centro 
universitário, por transformação da Faculdade Uninassau Vitória da Conquista, com sede na Avenida 
Otávio Santos, nº 132, bairro Recreio, no município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia 
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 202023865 Parecer: CNE/CES 618/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessado: Centro de Estudos III Millenium Ltda. - Sete Lagoas/MG Assunto: Credenciamento da 
Faculdade Ciências da Vida (FCV), com sede no município de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, 
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 Ciências 
da Vida (FCV), com sede na Avenida Prefeito Alberto Moura, nº 12.632, bairro Distrito Industrial, no 
município de Sete Lagoas, 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 de atuação em sua sede e nos 
eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta do curso superior de tecnologia 
em Marketing Digital e Data Science, 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: 202015503 Parecer: CNE/CES 619/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessada: Associação Hospitalar de Prot. Infância Dr. Raul Carneiro - Curitiba/PR Assunto: 
Credenciamento da Faculdades Pequeno Príncipe (IESPP), com sede no município de Curitiba, 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 
Faculdades Pequeno Príncipe (IESPP), com sede na Avenida Iguaçu, nº 333, bairro Rebouças, no 
município de Curitiba, 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 dos cursos superiores de 
tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; tecnologia em Estética e Cosmética e 
tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 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: 202014106 Parecer: CNE/CES 620/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessado: Instituto Vale do Cricaré Ltda. - São Mateus/ES Assunto: Credenciamento do Centro 
Universitário Vale do Cricaré (UNIVC), com sede no município de São Mateus, no estado do Espírito 
Santo, 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 Centro 
Universitário Vale do Cricaré (UNIVC), com sede na Rua Humberto de Almeida Franklin, nº 257, bairro 
Universitário, no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo, 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. 

e-MEC: 201927956 Parecer: CNE/CES 621/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessado: Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT - Belo Horizonte/MG 
Assunto: Credenciamento da IDCT Faculdade (IDCT), com sede no município de Belo Horizonte, no 
estado de Minas Gerais, 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 
desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, 
da IDCT Faculdade (IDCT), com sede na Rua da Bahia, nº 1.033, Centro, no município de Belo 
Horizonte, no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 202013751 Parecer: CNE/CES 622/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessada: Associação de Educação, Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura Brasileira de Educação 
Superior do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ Assunto: Credenciamento da Faculdades Brasileiras de 
Ensino Superior do Rio de Janeiro (FABES-RIO), a ser instalada no município do Rio de Janeiro, no 
estado do Rio de Janeiro Voto do Relator: Voto desfavoravelmente ao credenciamento da Faculdades 
Brasileiras de Ensino Superior do Rio de Janeiro (FABES-RIO), que seria instalada na Rua Professor 
Carlos Boisson, nº 363, bairro Campo Grande, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de 
Janeiro, conforme o artigo 6º, inciso II, do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 201610412 Parecer: CNE/CES 623/2022 Relator: Robson Maia Lins Interessado: 
Centro Universitário Tobias Barreto - CEUFTB Ltda. - Tobias Barreto/SE Assunto: Credenciamento da 
Faculdade UNIFTB, com sede no município de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, 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 desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta 
de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade UNIFTB, com sede na Rua Tibúrcio José 
de Nascimento, nº 21, bairro Santa Rita, no município de Tobias Barreto, no estado de Sergipe 
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201930204 Parecer: CNE/CES 629/2022 Relator: Robson Maia Lins Interessada: 
SESP Sociedade Educacional Superior de Ponte Nova Ltda. - Ponte Nova/MG Assunto: 



 
 

Credenciamento da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), com sede no município de Ponte 
Nova, 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 Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP), com sede na Rua G, nº 205, Quadra E, bairro Paraíso, 
no município de Ponte Nova, 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 de atuação em sua sede e nos 
eventuais polos a serem criados pela instituição, a partir da oferta do curso superior de Ciências 
Contábeis, 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: 202008276 Parecer: CNE/CES 630/2022 Relator: Robson Maia Lins Interessada: 
Fundação Educacional Dr Raul Bauab-Jahu - Jaú/SP Assunto: Credenciamento da Faculdades 
Integradas de Jahu (FIJ), com sede no município de Jaú, 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 Faculdades Integradas de Jahu (FIJ), com sede na Rua 
Tenente Navarro, nº 642, bairro Chácara Miraglia, no município de Jaú, no estado de São Paulo, 
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 e 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: 201904691 Parecer: CNE/CES 631/2022 Relator: Alysson Massote Carvalho 
Interessado: EducaCenter Centro de Ensino Ltda. - Rondonópolis/MT Assunto: Credenciamento da 
Faculdade EducaCenter Rondonópolis, 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 desfavoravelmente ao 
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade 
EducaCenter Rondonópolis, com sede na Avenida Raimundo de Matos, nº 1.686, Centro, no 
município de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 201908180 Parecer: CNE/CES 632/2022 Relator: Alysson Massote Carvalho 
Interessado: Centro de Ensino Educacional Santo André Ltda. - João Pessoa/PB Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes (FNSL), com sede no município de Porto 
Seguro, no estado da Bahia, 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 Nossa Senhora de Lourdes (FNSL), com sede na Rua Adno Musser, nº 2.350, BR 367, bairro 
Mirante, no município de Porto Seguro, no estado da Bahia, 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: 201928876 Parecer: CNE/CES 633/2022 Relator: Alysson Massote Carvalho 
Interessada: Associação Educacional de Coromandel - AEC - Coromandel/MG Assunto: 
Credenciamento de Centro Universitário, por transformação da Faculdade Cidade de Coromandel 
(FCC), com sede no município de Coromandel, no estado de Minas Gerais Voto do Relator: Nos 
termos da Resolução CNE/CES nº 1/2010, alterada pela Resolução CNE/CES nº 2/2017, voto 
desfavoravelmente ao credenciamento de Centro Universitário, por transformação da Faculdade 
Cidade de Coromandel (FCC), com sede na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, nº 433, bairro Brasil 
Novo, no município de Coromandel, no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

Processo: 23000.017424/2016-84 Parecer: CNE/CES 636/2022 Relator: Luiz Roberto Liza 
Curi Interessada: Universidade Federal do Pará (UFPA) - Belém/PA Assunto: Reexame do Parecer 
CNE/CES nº 739, de 9 de dezembro de 2021, que tratou da convalidação de estudos realizados no 
curso superior de Medicina, ofertado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Altamira, 
com sede no município de Altamira, no estado do Pará Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, 
pela manutenção do Parecer CNE/CES nº 739, de 9 de dezembro de 2021, e manifesto-me favorável à 
convalidação dos estudos realizados pelos estudantes do curso superior de Medicina, no período de 
2016 a 2020, ministrado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Altamira, com sede na 
Rua Coronel José Porfírio, nº 2.515, bairro São Sebastião, no município de Altamira, no estado do 
Pará Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23000.006558/2022-18 Parecer: CNE/CES 638/2022 Relator: José Barroso Filho 
Interessada: Ser Educacional S.A. - Recife/PE Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade 
Maurício de Nassau de Volta Redonda (FMN Volta Redonda), com sede no município de Volta 
Redonda, no estado do Rio de Janeiro Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da 
Faculdade Maurício de Nassau de Volta Redonda (FMN Volta Redonda), com sede na Rua Trinta e 
Um-A, s/n, bairro Vila Santa Cecília, no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, 
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. Neste mesmo ato, determino 
que a Ser Educacional S.A. ficará responsável pela expedição de quaisquer documentos necessários a 
comprovar ou resguardar os registros acadêmicos, e providenciará o recolhimento dos arquivos e 
acervo acadêmico da Faculdade Maurício de Nassau de Volta Redonda (FMN Volta Redonda) Decisão 
da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23000.006435/2022-87 Parecer: CNE/CES 639/2022 Relatora: Marilia Ancona 
Lopez Interessada: Ser Educacional S.A. - Recife/PE Assunto: Descredenciamento voluntário da 
Faculdade Maurício de Nassau de Itabuna (FMN de Itabuna), com sede no município de Itabuna, no 
estado da Bahia Voto da Relatora: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da Faculdade Maurício de 
Nassau de Itabuna (FMN de Itabuna), com sede na Rua Castro Alves, nº 64, bairro Califórnia, no 
município de Itabuna, no estado da Bahia, 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. Neste mesmo ato, determino que a Ser Educacional S.A. ficará responsável pela expedição 
de quaisquer documentos necessários a comprovar ou resguardar os registros acadêmicos, e 
providenciará o recolhimento dos arquivos e acervo acadêmico da Faculdade Maurício de Nassau de 
Itabuna (FMN de Itabuna) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23000.006561/2022-31 Parecer: CNE/CES 640/2022 Relator: Robson Maia Lins 
Interessada: Ser Educacional S.A. - Recife/PE Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade 



 
 

Univeritas Universus Veritas de Joinville, com sede no município de Joinville, no estado de Santa 
Catarina Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da Faculdade Univeritas Universus 
Veritas de Joinville, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 645, Centro, no município de 
Joinville, no estado de Santa Catarina, 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. Neste mesmo ato, determino que a Ser Educacional S.A. ficará responsável pela expedição 
de quaisquer documentos necessários a comprovar ou resguardar os registros acadêmicos, e 
providenciará o recolhimento dos arquivos e acervo acadêmico da Faculdade Univeritas Universus 
Veritas de Joinville Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201931562 Parecer: CNE/CES 641/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessada: Unidade de Ensino Superior de Cacoal "PS" Ltda. - ME - Cacoal/RO Assunto: 
Credenciamento da Instituição de Ensino Superior de Cacoal (FANORTE CACOAL), com sede no 
município de Cacoal, no estado de Rondônia, 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 Instituição de Ensino Superior de Cacoal (FANORTE CACOAL), com sede na Rua Anísio 
Serrão, nº 2.325, Centro, no município de Cacoal, no estado de Rondônia, 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; Ciências Contábeis, bacharelado; Educação Física, bacharelado e 
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 maioria. 

e-MEC: 201933040 Parecer: CNE/CES 642/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessada: Associação Educacional Nove de Julho - São Paulo/SP Assunto: Credenciamento da 
Faculdade Nove de Julho de Botucatu, a ser instalada no município de Botucatu, no estado de São 
Paulo Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade Nove de Julho de 
Botucatu, a ser instalada na Avenida Deputado Dante Delmanto, nº 2.006, bairro Vila Paulista, no 
município de Botucatu, no estado de São Paulo, 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, a partir da oferta do curso superior de Direito, 
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: 202022177 Parecer: CNE/CES 643/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessado: CETI Centro Educacional de Tecnologia Integrada EIRELI - Vitória/ES Assunto: 
Credenciamento da Faculdade de Ciências Educacionais e Tecnologias Integradas (FACETI), com sede 
no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, 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 Ciências Educacionais e Tecnologias 
Integradas (FACETI), com sede na Rua Mário Aguirre, nº 45, bairro Jucutuquara, no município de 
Vitória, no estado do Espírito Santo, 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: 202023472 Parecer: CNE/CES 644/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessada: Delwin Educacional Ltda. - Sorocaba/SP Assunto: Credenciamento da Faculdade Gaia, 
com sede no município de Sorocaba, 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 Gaia, com sede na Rua Mário Campestrini, nº 
100, bairro Campolim, no município de Sorocaba, no estado de São Paulo, 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 maioria. 

e-MEC: 202014971 Parecer: CNE/CES 647/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessada: São Braz Educacional Ltda. - ME - Curitiba/PR Assunto: Recurso contra a decisão da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 776, 
de 20 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 22 de julho de 2022, indeferiu 
o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de tecnologia em Segurança no 
Trânsito, na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade Unina, com sede no município de 
Curitiba, no estado do Paraná 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 776, de 
20 de julho de 2022, para autorizar o funcionamento do curso superior de tecnologia em Segurança 
no Trânsito, na modalidade a distância, a ser oferecido pela Faculdade Unina, com sede na Rua 
Cláudio Chatagnier, nº 112, bairro Bacacheri, no município de Curitiba, no estado do Paraná, com o 
número de vagas totais anuais a ser fixado pela SERES Decisão da Câmara: APROVADO por maioria. 

e-MEC: 201928800 Parecer: CNE/CES 648/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessado: Instituto Crepaldi de Ensino Ltda. - Cuiabá/MT Assunto: Recurso contra a decisão da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 628, 
de 29 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 2 de maio de 2022, indeferiu o 
pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Odontologia, bacharelado, pleiteado 
pela Faculdade Garça Branca Pantanal (FGB), com sede no município de Cuiabá, no estado de Mato 
Grosso 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 628, de 29 de abril de 2022, para 
autorizar o funcionamento do curso superior de Odontologia, bacharelado, a ser ofertado pela 
Faculdade Garça Branca Pantanal (FGB), com sede na Rua dos Girassóis, nº 86, bairro Jardim Cuiabá, 
no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, com 50 (cinquenta) vagas totais anuais Decisão 
da Câmara: APROVADO por maioria. 

e-MEC: 202014311 Parecer: CNE/CES 649/2022 Relator: Marco Antonio Marques da Silva 
Interessado: Centro de Ensino Superior de Vespasiano Ltda. - Vespasiano/MG Assunto: Recurso 
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por 
meio da Portaria nº 717, de 25 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 28 
de junho de 2022, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de 
Matemática, licenciatura, pleiteado pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH), com sede 
no município de Vespasiano, 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, dar-lhe provimento, 
reformando a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), 



 
 

expressa na Portaria nº 717, de 25 de junho de 2022, para autorizar o funcionamento do curso 
superior de Matemática, licenciatura, a ser ofertado pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 
(FASEH), com sede na Rua São Paulo, nº 958, bairro Jardim Alterosa, no município de Vespasiano, no 
estado de Minas Gerais, com 80 (oitenta) vagas totais anuais Decisão da Câmara: APROVADO por 
maioria. 

Processo: 23000.028674/2021-15 Parecer: CNE/CES 650/2022 Relatora: Marilia Ancona 
Lopez Interessada: FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS 
Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
(SERES) que, por meio da Portaria nº 1.023, de 3 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da 
União (DOU), em 4 de novembro de 2021, alterada pela Portaria nº 1.925, de 13 de dezembro de 
2021, publicada no DOU, em 14 de dezembro de 2021, aplicou medidas cautelares em face do Centro 
Universitário FADERGS, com sede no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul Voto 
da Relatora: Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, 
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 1.203, de 3 de novembro de 2021, alterada pela 
Portaria nº 1.925, de 13 de dezembro de 2021, que aplicou medidas cautelares em desfavor do 
Centro Universitário FADERGS, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 185, Unidade Galeria 
Luza, bairro Centro Histórico, no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul Decisão 
da Câmara: APROVADO por maioria. 

e-MEC: 201907323 Parecer: CNE/CES 651/2022 Relator: Aristides Cimadon Interessada: 
Consultoria Edufor Ltda. - ME - Fortaleza/CE Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 823, de 10 de 
agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 11 de agosto de 2022, indeferiu o 
pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Educação Física, licenciatura, na 
modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade Edufor, com sede no município de São Luís, 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 823, de 10 de agosto 
de 2022, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Educação 
Física, licenciatura, na modalidade a distância, a ser oferecido pela Faculdade Edufor, com sede na 
Avenida São Luís Rei de França, nº 19, bairro Turu, no município de São Luís, no estado do Maranhão 
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 202113847 Parecer: CNE/CES 654/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessada: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos - Caxias do Sul/RS Assunto: Recurso contra a 
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da 
Portaria nº 768, de 26 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 27 de julho 
de 2022, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Biomedicina, 
bacharelado, pleiteado pela Faculdade Nossa Senhora de Fátima (Faculdade Fátima), com sede no 
município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul 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 a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa 
na Portaria nº 768, de 26 de julho de 2022, que indeferiu o pedido de autorização para 
funcionamento do curso superior de Biomedicina, bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade 
Nossa Senhora de Fátima (Faculdade Fátima), com sede na Rua Alexandre Fleming, nº 454, bairro 
Madureira, no município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 



 
 

e-MEC: 202008206 Parecer: CNE/CES 655/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessada: UNISEPE União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda. - Amparo/SP Assunto: 
Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, 
por meio da Portaria nº 1.771, de 9 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), em 10 de dezembro de 2021, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso 
superior de Direito, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Sul Paulista de Itanhaém (FASUPI), com 
sede no município de Itanhaém, 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 a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa 
na Portaria nº 1.771, de 9 de dezembro de 2021, que indeferiu o pedido de autorização para 
funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade Sul 
Paulista de Itanhaém (FASUPI), com sede na Rua Paulo José de Moraes, s/n, bairro Sabaúna, no 
município de Itanhaém, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201907317 Parecer: CNE/CES 657/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessada: Consultoria Edufor Ltda. - ME - Fortaleza/CE Assunto: Recurso contra a decisão da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 823, 
de 10 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 11 de agosto de 2022, 
indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Ciências Contábeis, 
bacharelado, na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade Edufor, com sede no município de 
São Luís, 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 823, de 
10 de agosto de 2022, para autorizar o funcionamento do curso superior de Ciências Contábeis, 
bacharelado, na modalidade a distância, a ser oferecido pela Faculdade Edufor, com sede na Avenida 
São Luís Rei da França, nº 19, bairro Turu, no município de São Luís, no estado do Maranhão, com 
2.000 (duas mil) vagas totais anuais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201507956 Parecer: CNE/CES 663/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessado: Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo Ltda. - Passo 
Fundo/RS Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 879, de 8 de outubro de 2019, que tratou do 
credenciamento da Faculdade IDEAU de Passo Fundo, com sede no município de Passo Fundo, no 
estado do Rio Grande do Sul, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do 
Relator: Voto, em sede de reexame, pela reforma do Parecer CNE/CES nº 879, de 8 de outubro de 
2019, e manifesto-me desfavorável ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância, da Faculdade IDEAU de Passo Fundo, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 
103, bairro Vila Petrópolis, no município de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul Decisão da 
Câmara: APROVADO por maioria. 

e-MEC: 201602477 Parecer: CNE/CES 664/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessada: Associação Educacional de Jales - Jales/SP Assunto: Reexame do Parecer 
CNE/CES nº 455, de 5 de junho de 2019, que tratou do recurso contra a decisão da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 199, de 23 de 
abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 24 de abril de 2019, indeferiu o pedido 
de autorização para funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, pleiteado pelo 
Centro Universitário de Jales (Unijales), com sede no município de Jales, no estado de São Paulo Voto 
do Relator: Voto, em sede de reexame, pela manutenção do Parecer CNE/CES nº 455, de 5 de junho 
de 2019, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na Portaria SERES nº 199, de 23 
de abril de 2019, e manifesto-me favorável ao funcionamento do curso superior de Psicologia, 
bacharelado, a ser oferecido pelo Centro Universitário de Jales (Unijales), com sede na Avenida 



 
 

Francisco Jales, nº 1.851, bairro Loteamento Avenida, no município de Jales, no estado de São Paulo 
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201713656 Parecer: CNE/CES 665/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da 
Silveira Interessada: Sociedade de Ensino Superior Master S/S Ltda. - ME - Parauapebas/PA Assunto: 
Reexame do Parecer CNE/CES nº 550, de 2 de setembro de 2020, que tratou de recurso contra a 
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da 
Portaria nº 177, de 15 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 22 de junho 
de 2020, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Engenharia 
Civil, bacharelado, na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade Master de Parauapebas 
(FAMAP), com sede no município de Parauapebas, no estado do Pará Voto do Relator: Voto, em sede 
de reexame, pela manutenção do Parecer CNE/CES nº 550, de 2 de setembro de 2020, que reformou 
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na 
Portaria nº 177, de 15 de junho de 2020, e manifesto-me favorável ao funcionamento, pelo período 
de 1 (um) ano, do curso superior de Engenharia Civil, bacharelado, com 400 (quatrocentas) vagas 
totais anuais, na modalidade a distância, a ser oferecido pela Faculdade Master de Parauapebas 
(FAMAP), com sede na Rua G, Quadra 63, Lote 7 e 8, nº 382-A, bairro União, no município de 
Parauapebas, no estado do Pará Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201717540 Parecer: CNE/CES 670/2022 Relator: Aristides Cimadon Interessada: 
IEA Consultoria em Educação Limitada - Florianópolis/SC Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 
79, de 27 de janeiro de 2022, que tratou do recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 1.513, de 9 de dezembro de 
2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 10 de dezembro de 2021, indeferiu o pedido de 
autorização para funcionamento do curso superior de tecnologia em Gestão da Tecnologia da 
Informação, na modalidade a distância, pleiteado pela Escola Superior de Tecnologia & Gestão de 
Santa Catarina (EST&G), com sede no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina Voto 
do Relator: Voto, em sede de reexame, pela reforma do Parecer CNE/CES nº 79, de 27 de janeiro de 
2022, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na Portaria SERES nº 1.513, de 9 de 
dezembro de 2021, e manifesto-me desfavorável ao pedido de autorização para funcionamento do 
curso superior de tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, na modalidade a distância, que 
seria oferecido pela Escola Superior de Tecnologia & Gestão de Santa Catarina (EST&G), com sede na 
Rua Deputado Edu Vieira, nº 1.524, bairro Pantanal, no município de Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201808288 Parecer: CNE/CES 671/2022 Relator: Aristides Cimadon Interessada: 
Organização Tecnológica de Ensino Ltda. - Salvador/BA Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 62, 
de 28 de janeiro de 2021, que tratou do recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 293, de 8 de outubro de 2020, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 9 de outubro de 2020, indeferiu o pedido de 
autorização para funcionamento do curso superior de Medicina Veterinária, bacharelado, pleiteado 
pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC Juazeiro), com sede no município de Juazeiro, no estado 
da Bahia Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela reforma do Parecer CNE/CES nº 62, de 28 
de janeiro de 2021, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na Portaria SERES nº 
293, de 8 de outubro de 2020, e manifesto-me desfavorável ao pedido de autorização para 
funcionamento do curso superior de Medicina Veterinária, bacharelado, que seria oferecido pela 
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC Juazeiro), com sede na Rua Canadá, nº 309, bairro Santa 
Maria Gorete, no município de Juazeiro, no estado da Bahia Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 



 
 

e-MEC: 201903379 Parecer: CNE/CES 673/2022 Relator: Joaquim José Soares Neto 
Interessada: Escola Técnica de Bacabeira Ltda. - ME - Bacabeira/MA Assunto: Reexame do Parecer 
CNE/CES nº 555, de 2 de setembro de 2020, que tratou de recurso contra a decisão da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 223, de 8 de julho 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 9 de julho de 2020, autorizou o 
funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, pleiteado pelo Centro de Ensino Superior 
de Bacabeira (CESBA), com sede no município de Bacabeira, no estado do Maranhão, contudo, 
determinou a redução de 90 (noventa) para 68 (sessenta e oito) vagas totais anuais Voto do Relator: 
Voto, em sede de reexame, pela reforma do Parecer CNE/CES nº 555, de 2 de setembro de 2020, que 
deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na Portaria SERES nº 223, de 8 de julho de 
2020, e manifesto-me favorável ao funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, a ser 
oferecido pelo Centro de Ensino Superior de Bacabeira (CESBA), com sede na Rua dos Bacurizeiros, nº 
13, Centro, no município de Bacabeira, no estado do Maranhão, com 68 (sessenta e oito) vagas totais 
anuais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201926122 Parecer: CNE/CES 674/2022 Relator: Joaquim José Soares Neto 
Interessada: Faculdade de Administração, Ciências e Educação - FAMART Ltda. - Itaúna/MG Assunto: 
Reexame do Parecer CNE/CES nº 493, de 2 de setembro de 2021, que tratou do recurso contra a 
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), que por meio da 
Portaria nº 818, de 5 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 6 de agosto 
de 2021, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Matemática, 
licenciatura, na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade FAMART, com sede no município de 
Itaúna, no estado de Minas Gerais Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela reforma do 
Parecer CNE/CES nº 493, de 2 de setembro de 2021, que deu provimento ao recurso contra a decisão 
expressa na Portaria SERES nº 818, de 5 de agosto de 2021, e manifesto-me desfavorável ao pedido 
de autorização para funcionamento do curso superior de Matemática, licenciatura, na modalidade a 
distância, que seria oferecido pela Faculdade FAMART, com sede na Rua Osório Santos, nº 207, bairro 
Nogueira Machado, no município de Itaúna, no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: 
APROVADO por maioria. 

e-MEC: 201901016 Parecer: CNE/CES 675/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessada: Sociedade Educacional Santo Ângelo Ltda. - Santo Ângelo/RS Assunto: Reexame do 
Parecer CNE/CES nº 352, de 17 de junho de 2020, que tratou do recurso contra a decisão da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 120, 
de 22 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 23 de abril de 2020, indeferiu 
o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Engenharia Elétrica, bacharelado, 
pleiteado pela Faculdade de Santo Ângelo (FASA), com sede no município de Santo Ângelo, no estado 
do Rio Grande do Sul Voto da Relatora: Voto, em sede de reexame, pela reforma do Parecer CNE/CES 
nº 352, de 17 de junho de 2020, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na 
Portaria SERES nº 120, de 22 de abril de 2020, e manifesto-me desfavorável ao pedido de autorização 
para funcionamento do curso superior de Engenharia Elétrica, bacharelado, que seria oferecido pela 
Faculdade de Santo Ângelo (FASA), com sede na Rua do Seminário, s/n, bairro Vera Cruz, no 
município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 202014018 Parecer: CNE/CES 679/2022 Relator: Robson Maia Lins Interessada: 
IGESP Educação e Saúde Ltda. - São Paulo/SP Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 674, de 8 de 
dezembro de 2021, que tratou do credenciamento da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP, 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: Voto, em sede de reexame, pela manutenção do Parecer 



 
 

CNE/CES nº 674, de 8 de dezembro de 2021, e manifesto-me favorável ao credenciamento, para a 
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade de Ciências da Saúde IGESP, com 
sede na Rua da Consolação, nº 1.025, de 1.101 a 2.459, lado ímpar, bairro Consolação, no município 
de São Paulo, no estado de São Paulo, 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 tecnologia em Gestão Hospitalar, 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. 

Processo: 23001.000400/2022-24 Parecer: CNE/CES 681/2022 Relator: Robson Maia Lins 
Interessada: Poline Souza de Andrade - Osasco/SP Assunto: Convalidação de estudos realizados no 
curso superior de Administração, bacharelado, na modalidade a distância, ministrado no polo de 
Osasco, no estado de São Paulo, pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto (Estácio Ribeirão 
Preto), com sede no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo Voto do Relator: Voto 
favoravelmente à convalidação dos estudos realizados por Poline Souza de Andrade, no curso 
superior de Administração, bacharelado, no período de 2016 a 2022, na modalidade a distância, 
ministrado no polo de Osasco, no estado de São Paulo, pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão 
Preto (Estácio Ribeirão Preto), com sede no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo 
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201716521 Parecer: CNE/CES 683/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessado: Centro de Ensino e Pesquisa Unigrad Ltda. - ME - Vitória da Conquista/BA Assunto: 
Reexame do Parecer CNE/CES nº 375, de 8 de julho de 2020, que tratou do credenciamento da 
Faculdade Sudoeste Interativa (FASU Interativa), com sede no município de Vitória da Conquista, no 
estado da Bahia, 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 375, de 8 de julho de 2020, e 
manifesto-me favorável ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a 
distância, da Faculdade Sudoeste Interativa (FASU Interativa), com sede na Avenida Vivaldo Mendes 
Ferraz, nº 876, bairro Recreio, no município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, 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, a partir da oferta do curso 
superior de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 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 maioria. 

e-MEC: 201819848 Parecer: CNE/CES 684/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa Romão 
Interessada: UNINPE - Universo Interativo Programas Educacionais Ltda. - Porto Alegre/RS Assunto: 
Reexame do Parecer CNE/CES nº 552, de 2 de setembro de 2020, que tratou do recurso contra a 
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da 
Portaria nº 221, de 8 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 9 de julho de 
2020, autorizou o funcionamento do curso superior de Enfermagem, bacharelado, pleiteado pela 
Faculdade Tecnológica Latino Americana (FATLA), com sede no município de Porto Alegre, no estado 
do Rio Grande do Sul, contudo, determinou a redução de 100 (cem) para 50 (cinquenta) vagas totais 
anuais Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela manutenção do Parecer CNE/CES nº 552, de 
2 de setembro de 2020, que deu provimento ao recurso contra a decisão expressa na Portaria SERES 
nº 221, de 8 de julho de 2020, e manifesto-me favorável ao funcionamento do curso superior de 
Enfermagem, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Tecnológica Latino Americana (FATLA), 
com sede na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, nº 4.879, bairro Rubem Berta, no município de 



 
 

Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com 100 (cem) vagas totais anuais Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23001.000420/2022-03 Parecer: CNE/CES 689/2022 Relator: Aristides Cimadon 
Interessada: Michelle Calazans de Souza Silva - Guarulhos/SP Assunto: Convalidação de estudos 
realizados no curso superior de Direito, bacharelado, ministrado pela Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), com sede no município de São Paulo, no estado de São Paulo Voto do Relator: Voto 
favoravelmente à convalidação dos estudos realizados por Michelle Calazans de Souza Silva, no curso 
superior de Direito, bacharelado, no período de 2018 a 2022, ministrado pela Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE), com sede no município de São Paulo, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23001.000386/2022-69 Parecer: CNE/CES 692/2022 Relator: Alysson Massote 
Carvalho Interessada: Ana Carolina Tiburcio Sampaio - Botucatu/SP Assunto: Convalidação de estudos 
realizados no curso superior de Direito, bacharelado, ministrado pela Faculdade Iteana de Botucatu 
(FITB), com sede no município de Botucatu, no estado de São Paulo Voto do Relator: Voto 
favoravelmente à convalidação dos estudos realizados por Ana Carolina Tiburcio Sampaio, no curso 
superior de Direito, bacharelado, no período de 2016 a 2021, ministrado pela Faculdade Iteana de 
Botucatu (FITB), com sede no município de Botucatu, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23000.030843/2019-54 Parecer: CNE/CES 693/2022 Comissão: Maurício Eliseu 
Costa Romão (Presidente), Marco Antonio Marques da Silva (Relator), Aristides Cimadon e Robson 
Maia Lins (membros) Interessada: Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do 
Ministério da Educação (SERES/MEC) - Brasília/DF Assunto: Consulta sobre o cumprimento dos 
artigos 3º e 4º da Resolução CNE/CES nº 1, de 22 de maio de 2017, que trata do encerramento da 
oferta dos cursos sequenciais de formação específica Voto da Comissão: Responda-se à interessada, 
nos termos deste 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/). 

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. 
VINICIUS CAMPOS SILVA 

Secretário-Executivo 
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