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Ministério da Educação
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SÚMULA DE PARECERES
REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 6, 7, 8 E 9 DO MÊS DE JUNHO/2022
(Complementar à Publicada no DOU 18/8/2022, Seção 1, pp. 26 a 28)
CONSELHO PLENO
e-MEC: 201801859 Parecer: CNE/CP 11/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da
Silveira Interessada: Faculdade Abrange Ltda. - São Paulo/SP Assunto: Recurso contra a decisão
exarada no Parecer CNE/CES nº 14, de 27 de janeiro de 2021, que tratou do credenciamento da
Faculdade CEDIC (FACEDIC), com sede no município de Franco da Rocha, no estado de São Paulo,
para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do
artigo 33 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação (CNE), conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão exarada no Parecer
CNE/CES nº 14, de 27 de janeiro de 2021, e manifesto-me desfavorável ao credenciamento da
Faculdade CEDIC (FACEDIC), com sede na Rua Doze de Outubro, nº 148, bairro Jardim Progresso,
no município de Franco da Rocha, no estado de São Paulo Decisão do Conselho Pleno: APROVADO
por unanimidade.
e-MEC: 201806148 Parecer: CNE/CP 12/2022 Relator: Anderson Luiz Bezerra da
Silveira Interessada: UNIMEO - União Educacional do Médio Oeste Paranaense Ltda. - EPP - Assis
Chateaubriand/PR Assunto: Recurso contra a decisão exarada no Parecer CNE/CES nº 472, de 1º
de setembro de 2021, que tratou do credenciamento do Centro Técnico-Educacional Superior do
Oeste Paraense (CTESOP), com sede no município de Assis Chateubriand, no estado do Paraná,
para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Nos termos do
artigo 33 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação, conheço do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão exarada no Parecer CNE/CES nº
472, de 1º de setembro de 2021, e manifesto-me desfavorável ao credenciamento, para a oferta
de cursos superiores na modalidade a distância, do Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste
Paranaense (CTESOP), com sede na Avenida Brasil, nº 1.441, bairro Jardim Paraná, no município de
Assis Chateaubriand, no estado do Paraná Decisão do Conselho Pleno: APROVADO por
unanimidade.
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
e-MEC: 201802293 Parecer: CNE/CES 386/2022 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
Interessado: Instituto Paulistano de Ensino e Pesquisa - IPEP - São Paulo/SP Assunto:
Credenciamento da Faculdade de Educação e Tecnologia do Sudeste (FASUD), 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 de Educação e Tecnologia do Sudeste (FASUD), com sede na
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.752, bairro Água Branca, 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 dos cursos superiores de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
tecnológico 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: 201905140 Parecer: CNE/CES 395/2022 Relator: Robson Maia Lins
Interessado: IME Instituto Metropolitano de Ensino Ltda. - Manaus/AM Assunto: Credenciamento
da Faculdade Metropolitana do Pará (Fametro), a ser instalada no município de Santarém, no
estado do Pará Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade
Metropolitana do Pará (FAMETRO), a ser instalada na Avenida Mendonça Furtado, nº 3.016, bairro
de Fátima, no município de Santarém, 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, a partir da oferta dos cursos superiores de
Administração, bacharelado; Biomedicina, bacharelado; Engenharia Civil, bacharelado; Engenharia
Elétrica, bacharelado e Farmácia, 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: 202113344 Parecer: CNE/CES 398/2022 Relator: Robson Maia Lins
Interessada: Associação de Ensino Everest - Maringá/PR Assunto: Credenciamento do Centro
Universitário Santa Maria da Glória (UNISMG), por transformação da Faculdade Santa Maria da
Glória (SMG), com sede no município de Maringá, 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 Maria da Glória (UNISMG), por
transformação da Faculdade Santa Maria da Glória (SMG), com sede na Rodovia PR-317, nº 298,
bairro Parque Industrial, no município de Maringá, 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 Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201605025 Parecer: CNE/CES 403/2022 Relatora: Marilia Ancona Lopez
Interessada: Associação Educativa Campos Salles - São Paulo/SP Assunto: Recredenciamento da
Faculdades Integradas Campos Salles (FICS), com sede no município de São Paulo, no estado de
São Paulo Voto do Relator: Voto favoravelmente ao recredenciamento da Faculdades Integradas
Campos Salles (FICS), com sede na Rua Nossa Senhora da Lapa, nº 284, bairro Lapa, 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 Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:23000.006202/2022-84 Parecer: CNE/CES 407/2022 Relator: Joaquim José
Soares Neto Interessada: Editora e Distribuidora Educacional S/A - Belo Horizonte/MG Assunto:
Descredenciamento voluntário da Faculdade Pitágoras de Tianguá, com sede no município de
Tianguá, no estado do Ceará Voto do Relator: Voto pelo descredenciamento, a pedido, da
Faculdade Pitágoras de Tianguá, com sede na Rua Vereador Manoel Frota, nº 363, no município de
Tianguá, 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. Neste mesmo ato, determino que a Editora e Distribuidora 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 Pitágoras de Tianguá Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo:23000.006200/2022-95 Parecer: CNE/CES 408/2022 Relator: Marco Antonio
Marques da Silva Interessada: Anhanguera Educacional Participações S/A - Valinhos/SP Assunto:
Descredenciamento voluntário da Faculdade Pitágoras Anhanguera de Santa Cruz do Sul, com
sede no município de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul Voto do Relator: Voto
pelo descredenciamento, a pedido, da Faculdade Pitágoras Anhanguera de Santa Cruz do Sul, com
sede na Rua Ernesto Alves, nº 1.195, de 1.130 a 1.131, Centro, no município de Santa Cruz do Sul,
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. Neste mesmo ato, determino que a
Anhanguera Educacional Participações 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 Pitágoras Anhanguera de Santa Cruz
do Sul Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:23000.006197/2022-18 Parecer: CNE/CES 409/2022 Relatora: Marilia
Ancona Lopez Interessado: Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. - Belo
Horizonte/MG Assunto: Descredenciamento voluntário da Faculdade Pitágoras de Petrolina, com
sede no município de Petrolina, no estado de Pernambuco Voto da Relatora: Voto pelo
descredenciamento, a pedido, da Faculdade Pitágoras de Petrolina, com sede na Avenida
Monsenhor Ângelo Sampaio, nº 696, bairro Vila Eduardo, no município de Petrolina, no estado de
Pernambuco, 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 o Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. 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 Pitágoras de Petrolina Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:23001.000260/2022-94 Parecer: CNE/CES 412/2022 Relator: Alysson
Massote Carvalho Interessado: Caio Santana Evangelista da Silva - Salvador/BA Assunto:
Convalidação de estudos realizados no curso superior de tecnologia em Logística, na modalidade a
distância, ministrado pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, com sede no município de
Londrina, no estado do Paraná Voto do Relator: Voto favoravelmente à convalidação dos estudos
realizados por Caio Santana Evangelista da Silva, no curso superior de tecnologia em Logística, na
modalidade a distância, no período de 2020 a 2021, ministrado pela Universidade Pitágoras
Unopar Anhanguera, com sede no município de Londrina, no estado do Paraná, conferindo
validade a todas as disciplinas cursadas Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:23001.000219/2022-18 Parecer: CNE/CES 415/2022 Relator: Marco Antonio
Marques da Silva Interessado: Breno Alves de Oliveira - Teixeira de Freitas/BA Assunto:
Convalidação dos estudos realizados no curso superior de Direito, bacharelado, ministrado pela
Faculdade do Sul da Bahia (FASB), com sede no município de Teixeira de Freitas, no estado da
Bahia Voto do Relator: Voto favoravelmente à convalidação dos estudos realizados por Breno
Alves de Oliveira, no curso superior de Direito, bacharelado, no período de 2017 a 2021,
ministrado pela Faculdade do Sul da Bahia (FASB), com sede no município de Teixeira de Freitas,
no estado da Bahia, mantida pela Fundação Francisco de Assis, com sede no mesmo município e
estado Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
e-MEC: 202023002 Parecer: CNE/CES 421/2022 Relator: Alysson Massote Carvalho
Interessado: Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda. - Cuiabá/MT Assunto:
Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
que, por meio da Portaria nº 581, de 7 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União
(DOU), em 8 de abril de 2022, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso

superior de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Invest de Ciências e
Tecnologia (INVEST), 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, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 581, de 7 de abril de 2022, que indeferiu o
pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Arquitetura e Urbanismo,
bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia (INVEST), com
sede na Rua Adauto Botelho, nº 55, bairro Coophema, campus Coxipó, no município de Cuiabá, no
estado de Mato Grosso Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:23709.000155/2019-92 Parecer: CNE/CES 424/2022 Relator: Anderson Luiz
Bezerra da Silveira Interessada: Associação Educacional e Social Nossa Senhora de Fátima - Rio de
Janeiro/RJ Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES) que, por meio do Despacho nº 17, de 17 fevereiro de 2021, publicado
no Diário Oficial da União (DOU), em 19 de fevereiro de 2021, determinou o descredenciamento
institucional da Faculdade Mercúrio, com sede no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio
de Janeiro 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 no Despacho nº 17, de 17 de fevereiro de
2021, que determinou o descredenciamento da Faculdade Mercúrio, com sede na Rua Mercúrio,
n os 293 e 1.631, bairro Pavuna, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Voto,
também, no sentido de que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do
Ministério da Educação defina, junto à entidade mantenedora, a responsabilidade sobre guarda e
gestão do acervo acadêmico da IES, nos termos do artigo 58 do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 202002087 Parecer: CNE/CES 426/2022 Relator: Aristides Cimadon
Interessado: Instituto Nacional de Especialização, Educação e Qualificação Profissional - INEEQ São Paulo/SP Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 592, de 14 de abril de 2022, publicada no
Diário Oficial da União (DOU), em 18 de abril de 2022, indeferiu o pedido de autorização para
funcionamento do curso superior de História, licenciatura, na modalidade a distância, pleiteado
pela Faculdade de Educação Paulistana (FAEP), com sede no município de São Paulo, 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 592, de 14 de abril de 2022,
que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de História,
licenciatura, na modalidade distância, que seria ministrado pela Faculdade de Educação Paulista
(FAEP), com sede na Rua Cordeiro da Silva, nº 185, bairro Vila Nova Parada, no município de São
Paulo, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: 201820768 Parecer: CNE/CES 428/2022 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
Interessada: Associação Propagadora Esdeva - Belo Horizonte/MG Assunto: Recurso contra a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da
Portaria nº 931, de 26 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 27 de
agosto de 2021, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de
Educação Física, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Arnaldo Janssen (FAJANSSEN), 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 a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior

(SERES), expressa na Portaria nº 931, de 26 de agosto de 2021, que indeferiu o pedido de
autorização para funcionamento do curso superior de Educação Física, bacharelado, que seria
ministrado pela Faculdade Arnaldo Janssen (FAJANSSEN), com sede na Praça João Pessoa, nº 200,
bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: : 201907014 Parecer: CNE/CES 429/2022 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
Interessada: Sociedade Educacional Riograndense Ltda. - Porto Alegre/RS Assunto: Recurso contra
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da
Portaria nº 580, de 7 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 8 de abril de
2022, autorizou o funcionamento do curso superior de Psicologia, bacharelado, pleiteado pela
Faculdade de Tecnologia FTEC de Porto Alegre (FTEC Porto Alegre), com sede no município de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, contudo, determinou a redução de 100 (cem) para
75 (setenta e cinco) 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 a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na
Portaria nº 580, de 7 de abril de 2022, para autorizar o funcionamento do curso superior de
Psicologia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade de Tecnologia FTEC de Porto Alegre (FTEC
Porto Alegre), com sede na Avenida Assis Brasil, nº 7.765, Anexo Prédio Engenharias e Oficinas,
bairro Cristo Redentor, no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com 75
(setenta e cinco) vagas totais anuais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: : 202008471 Parecer: CNE/CES 430/2022 Relator: Luiz Roberto Liza Curi
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
596, de 14 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 18 de abril de 2022,
indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Sistemas de
Informação, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Una de Itabira (Una), com sede no município
de Itabira, 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 a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na
Portaria nº 596, de 14 de abril de 2022, que indeferiu o pedido de autorização para
funcionamento do curso superior de Sistemas de Informação, bacharelado, que seria ministrado
pela Faculdade Una de Itabira (Una), com sede na Rua Sizenando de Barros, nº 27, Centro, no
município de Itabira, no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: : 201809386 Parecer: CNE/CES 431/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa
Romão Interessada: SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda. - São Paulo/SP
Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) que, por meio da Portaria nº 434, de 4 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial da
União (DOU), em 7 de fevereiro de 2022, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento
do curso superior de Enfermagem, bacharelado, na modalidade a distância, pleiteado pela
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), com sede no município de São Paulo, 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 434, de 4 de fevereiro de
2022, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de
Enfermagem, bacharelado, na modalidade a distância, que seria ministrado pela Universidade
Cidade de São Paulo (UNICID), com sede na Rua Cesário Galero, n os 448/475, bairro Tatuapé, no
município de São Paulo, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: : 201928821 Parecer: CNE/CES 433/2022 Relator: Maurício Eliseu Costa
Romão Interessada: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. - Rio de Janeiro/RJ Assunto:
Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
que, por meio da Portaria nº 1.232, de 11 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da
União (DOU), em 12 de novembro de 2021, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento
do curso superior de Nutrição, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos
(FAESO), com sede no município de Ourinhos, 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 1.232, de 11 de novembro de 2021, que indeferiu o pedido de
autorização para funcionamento do curso superior de Nutrição, bacharelado, que seria ministrado
pela Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos (FAESO), com sede na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues,
s/n, Quadra C1-A, bairro Nova Ourinhos, no município de Ourinhos, no estado de São Paulo
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
Processo:00732.002246/2020-11 Parecer: CNE/CES 434/2022 Relator: Maurício Eliseu
Costa Romão Interessada: Faculdade Interclasse Ltda. - Curitiba/PR Assunto: Recurso contra a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da
Portaria nº 1.921, de 10 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 13
de dezembro de 2021, determinou o descredenciamento da Faculdade FACESE, 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, negar-lhe provimento, mantendo a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na
Portaria nº 1.921, de 10 de dezembro de 2021, que determinou o descredenciamento da
Faculdade FACESE, com sede na Rua Joaquim Nabuco, nº 968, bairro Tingui, no município de
Curitiba, no estado do Paraná. Voto, também, no sentido de que a Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação defina, junto à entidade
mantenedora, a responsabilidade sobre guarda e gestão do acervo acadêmico da IES, nos termos
do artigo 58 do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
e-MEC: : 201806753 Parecer: CNE/CES 435/2022 Relator: Robson Maia Lins
Interessado: IEDUC - Instituto de Educação e Cultura S/A - Belo Horizonte/MG Assunto: Recurso
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por
meio da Portaria nº 612, de 25 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 27
de abril de 2022, autorizou o funcionamento do curso superior de Engenharia de Produção,
bacharelado, pleiteado pela Faculdade UNA de Conselheiro Lafaiete, com sede no município de
Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais, contudo, determinou a redução de 114 (cento e
quatorze) para 57 (cinquenta e sete) 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 a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES),
expressa na Portaria nº 612, de 25 de abril de 2022, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Engenharia de Produção, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade UNA de
Conselheiro Lafaiete, com sede na Rua Melvin Jones, nº 90, bairro Campo Alegre, no município de
Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais, com 57 (cinquenta e sete) vagas totais anuais
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.
e-MEC: : 202112312 Parecer: CNE/CES 436/2022 Relator: Robson Maia Lins
Interessado: CESAP - Centro de Estudos Avançados Eireli - ME - Vitória/ES Assunto: Recurso contra
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio da
Portaria nº 592, de 14 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 18 de abril

de 2022, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de Teologia,
bacharelado, na modalidade a distância, pleiteado pela Faculdade de Vitória, com sede no
município de Vitória, no estado do Espírito Santo 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 592, de 14 de abril de 2022, que indeferiu o pedido de autorização para
funcionamento do curso superior de Teologia, bacharelado, na modalidade a distância, que seria
ministrado pela Faculdade de Vitória, com sede na Rua Sagrado Coração de Maria, nº 315, bairro
Praia do Canto, no município de Vitória, no estado do Espírito Santo Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.
Processo:23001.000723/2021-37 Parecer: CNE/CES 438/2022 Relator: Marco Antonio
Marques da Silva Interessada: Ledy de Jesus Moura - Urucurituba/AM Assunto: Recurso contra a
decisão da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que indeferiu o pedido de revalidação
do diploma do curso superior de Medicina, obtido na Universidad Nacional Ecológica, na cidade de
Cotoca, na Bolívia Voto do Relator: Conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a decisão da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que indeferiu o pedido de
revalidação do diploma do curso superior de Medicina, obtido por Ledy de Jesus Moura, emitido
pela Universidad Nacional Ecológica, na cidade de Cotoca, na Bolívia, nos termos da Portaria
Normativa MEC nº 22, de 13 de dezembro de 2016, e da Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho
de 2016 Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.
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, 16 de setembro de 2022.
VINICIUS CAMPOS SILVA
Secretário-Executivo
(Publicada no DOU nº 178, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, Seção 1, Páginas 153-154)
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