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Ministério da Educação 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

SÚMULA DE PARECERES 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 

 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Processo: 23123.003506/2021-12 Parecer: CNE/CEB 4/2021 Relatora: Suely Melo 
de Castro Menezes Interessado: Ministério da Educação/Assessoria Internacional - Brasília/DF 
Assunto: Homologação do Colégio Sonho de Criança, com sede na cidade de Ogaki, na 
província de Gifu, no Japão, para a oferta de Educação Infantil, Ensino Fundamental e emissão 
de certificados educacionais válidos no Brasil Voto da Relatora: Diante do exposto, e tendo em 
vista as informações contidas na Nota Técnica nº 16/2021/DPD/SEB/SEB, da Diretoria de 
Políticas e Diretrizes da Educação Básica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Educação, voto favoravelmente à homologação do Colégio Sonho de Criança, com sede na 
cidade de Ogaki, na província de Gifu, no Japão, para a oferta de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e emissão de certificados educacionais válidos no Brasil Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

e-MEC: 201906485 Parecer: CNE/CES 569/2021 Relator: Alysson Massote 
Carvalho Interessada: União de Ensino de Santa Cruz - UNIESC Ltda. - Itaberaba/BA Assunto: 
Credenciamento da Faculdade de Santa Cruz da Bahia (FSC), com sede no município de 
Itaberaba, 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 desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância, da Faculdade de Santa Cruz da Bahia (FSC), com sede na Praça Flávio 
Silvane, nº 130, Centro, no município de Itaberaba, no estado da Bahia Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201928598 Parecer: CNE/CES 570/2021 Relator: Alysson Massote 
Carvalho Interessada: Faculdade Internacional de São Paulo Ltda. - São Paulo/SP Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Moca de São Paulo (FAM-SP), a ser instalada no município de 
São Paulo, no estado de São Paulo Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento 
da Faculdade da Moca de São Paulo (FAM-SP), a ser instalada na Rua São Nicásio, nº 420, 
bairro Alto da Mooca, 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, 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: 201929418 Parecer: CNE/CES 571/2021 Relator: Alysson Massote 
Carvalho Interessada: Sociedade Educacional Irati Ltda. - Irati/PR Assunto: Credenciamento da 
Faculdade São Vicente de Irati (FASVI), a ser instalada no município de Irati, no estado do 
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Paraná Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade São Vicente de 
Irati (FASVI), a ser instalada na Rua 24 de Maio, nº 538, Centro, no município de Irati, 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, a partir da oferta dos cursos superiores de Administração, bacharelado 
e 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: 201807220 Parecer: CNE/CES 572/2021 Relator: Aristides Cimadon 
Interessada: OCESU - Organização Cearense de Educação Superior Ltda. - Fortaleza/CE 
Assunto: Credenciamento da Faculdade Lourenço Filho (FLF), com sede no município de 
Fortaleza, no estado do Ceará, 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 Lourenço Filho (FLF), com sede na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 2.101, bairro Fátima, no município de Fortaleza, no estado do Ceará Decisão da 
Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201801970 Parecer: CNE/CES 573/2021 Relator: Robson Maia Lins 
Interessada: Educar Service, Assessoria e Logística Ltda. - ME - Fortaleza/CE Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Educacional Millenium EAD (FAMIL), com sede no município de 
Fortaleza, no estado do Ceará, 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 Educacional Millenium EAD (FAMIL), com sede na Rua 
Luís Torres, nº 354B, bairro Maraponga, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, 
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: 202024243 Parecer: CNE/CES 574/2021 Relator: Robson Maia Lins 
Interessado: Instituto Integrado de Treinamento e Desenvolvimento Ltda. - Fortaleza/CE 
Assunto: Credenciamento da Faculdade Nacional de Ensino (FANE), a ser instalada no 
município de Fortaleza, no estado do Ceará Voto do Relator: Voto desfavoravelmente ao 
credenciamento da Faculdade Nacional de Ensino (FANE), que seria instalada na Rua Luiza 
Miranda Coelho, nº 470, bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, no município de Fortaleza, no 
estado do Ceará, conforme dispõe o artigo 6º, inciso II, do Decreto nº 9.235/2017 Decisão da 
Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201902991 Parecer: CNE/CES 575/2021 Relator: Marco Antonio Marques 
da Silva Interessado: Santana Instituto de Educação Superior Eireli - Brasília/DF Assunto: 
Credenciamento do Centro Universitário LS (UNILS), por transformação da Faculdade LS 
(FACELS), com sede em Brasília, no Distrito Federal 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 LS (UNILS), por transformação da Faculdade LS 
(FACELS), com sede na Quadra Setor D Sul, Lote nº 5, Taguatinga, em Brasília, no Distrito 
Federal, 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: 202013773 Parecer: CNE/CES 576/2021 Relator: Marco Antonio Marques 
da Silva Interessada: Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão UNIBIO - Toledo/PR Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Biopark II, a ser instalada no município de Toledo, no estado do 
Paraná Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade Biopark II, a 
ser instalada na Área Rural, s/n, bairro Área Rural de Toledo, no município de Toledo, 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, a partir da oferta dos cursos superiores de Administração, 
bacharelado; Ciência e Tecnologia, 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: 202024087 Parecer: CNE/CES 577/2021 Relator: Marco Antonio Marques 
da Silva Interessada: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. - Indaial/SC Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Leonardo da Vinci de São Gonçalo, a ser instalada no município 
de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro Voto do Relator: Voto favoravelmente ao 
credenciamento da Faculdade Leonardo da Vinci de São Gonçalo, a ser instalada na Avenida 
Presidente Kennedy, nº 425, Loja Q05B, Centro, no município de São Gonçalo, 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, 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: 201904382 Parecer: CNE/CES 578/2021 Relator: Marco Antonio Marques 
da Silva Interessada: FEPEC - Fundação de Ensino e Pesquisa em Engenharia e Custos Ltda. - 
São Paulo/SP Assunto: Credenciamento da Faculdade Álvares de Azevedo - EAD (FAATESP - 
EAD), 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 Álvares de Azevedo - EAD 
(FAATESP - EAD), com sede na Estrada do Campo Limpo, nos695-3.899, lado ímpar, bairro Vila 
Prel, 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 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 maioria. 

e-MEC: 201806320 Parecer: CNE/CES 579/2021 Relator: Luiz Roberto Liza Curi 
Interessada: Fundação Educacional de Além Paraíba - Além Paraíba/MG Assunto: 
Credenciamento da Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes (FACE - ALFOR), com sede 
no município de Além Paraíba, 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 Ciências Gerenciais Alves 
Fortes (FACE - ALFOR), com sede na BR 116, Km 820, nº 305, bairro São Luiz, no município de 
Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, observando-se tanto o prazo de 4 (quatro), 
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; Gestão de Recursos Humanos, 



 
 

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: 201904226 Parecer: CNE/CES 580/2021 Relator: Luiz Roberto Liza Curi 
Interessado: Instituto de Ciências Jurídicas Aplicadas Ltda. - Belo Horizonte/MG Assunto: 
Credenciamento da Faculdade de Ciências Jurídicas (FCJ), 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 desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância, da Faculdade de Ciências Jurídicas (FCJ), com sede na Rua Araguari, nº 
1.720, - de 821/822 ao fim, 6º andar, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte, 
no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201927676 Parecer: CNE/CES 581/2021 Relator: Luiz Roberto Liza Curi 
Interessado: Guindani Instituto de Ensino Pesquisa e Gestão S/S Ltda. - Curitiba/PR Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Sapiência (FACIÊNCIA), com sede no município de Curitiba, no 
estado do Paraná, 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 Sapiência (FACIÊNCIA), com sede na Rua Visconde de Nacar, nº 1.510, 
Centro, 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 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 unanimidade. 

e-MEC: 201928039 Parecer: CNE/CES 582/2021 Relator: Luiz Roberto Liza Curi 
Interessado: Instituto Brasileiro de Incremento e Expansão do Saber IBIES - São Paulo/SP 
Assunto: Credenciamento do Instituto de Educação Superior e Inovação Invenio, 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 Instituto de Educação Superior e Inovação Invenio, 
com sede na Rua José Vieira Martins, nº 270, bairro Jardim Itapura, 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 tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos e Redes de Computadores, 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: 202008273 Parecer: CNE/CES 583/2021 Relator: Luiz Roberto Liza Curi 
Interessada: Faculdade Guerra Educação Superior - EaD Eireli - Brasília/DF Assunto: 
Credenciamento da Faculdade Guerra (FAG), com sede em Brasília, no Distrito Federal, 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 
Guerra (FAG), com sede na Quadra QSA 7, nos15 a 22, bairro Taguatinga Sul, em Brasília, no 
Distrito Federal, 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 Segurança 
Pública, 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: 201806749 Parecer: CNE/CES 585/2021 Relatora: Marilia Ancona Lopez 
Interessado: IEDUC - Instituto de Educação e Cultura S/A - Belo Horizonte/MG Assunto: 
Credenciamento da Faculdade UNA de Conselheiro Lafaiete, a ser instalada no município de 
Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais Voto da Relatora: Voto favoravelmente ao 
credenciamento da Faculdade UNA de Conselheiro Lafaiete, a ser instalada na Rua Melvin 
Jones, nº 90, bairro Campo Alegre, no município de Conselheiro Lafaiete, 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, a partir da oferta dos cursos superiores de Administração, bacharelado; 
Biomedicina, bacharelado; Engenharia de Produção, bacharelado e tecnologia em Estética e 
Cosmética, 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: 23001.000644/2021-26 Parecer: CNE/CES 586/2021 Relator: Marco 
Antonio Marques da Silva Interessada: Lisandra Daniele Dall'Igna - Porto Alegre/RS Assunto: 
Recurso contra a decisão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que 
indeferiu o pedido de reconhecimento de diploma de Mestrado em Direito, obtido na 
Universidad de la Empresa, no Uruguai Voto do Relator: Conheço do recurso para, no mérito, 
negar-lhe provimento, mantendo a decisão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), que indeferiu o pedido de reconhecimento do diploma de Mestrado em Direito, 
obtido por Lisandra Daniele Dall'Igna, na Universidad de la Empresa, no Uruguai. Recomendo à 
interessada, no entanto, que ingresse, de acordo com a legislação vigente, com novo pedido 
de reconhecimento de diploma em outra Universidade que possua programa na mesma área 
de conhecimento, em nível equivalente ou superior, do curso realizado Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201820153 Parecer: CNE/CES 587/2021 Relator: Marco Antonio Marques 
da Silva Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Curitiba/PR 
Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 
Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 493, de 26 de maio de 2021, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), em 28 de maio de 2021, indeferiu o pedido de autorização para 
funcionamento do curso superior de Engenharia de Software, bacharelado, pleiteado pela 
Faculdade de Tecnologia SENAI Curitiba, 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 493, de 26 de 
maio de 2021, que indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso superior de 
Engenharia de Software, bacharelado, que seria ministrado pela Faculdade de Tecnologia 
SENAI Curitiba, com sede na Avenida Comendador Franco, nº 1.341, bairro Jardim Botânico, no 
município de Curitiba, no estado do Paraná Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201925882 Parecer: CNE/CES 589/2021 Relator: Maurício Eliseu Costa 
Romão Interessado: INEC - Instituto Nacional de Educação Continuada Eireli - Fortaleza/CE 
Assunto: Credenciamento da Faculdade INBEC, a ser instalada no município de Fortaleza, no 
estado do Ceará Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade 
INBEC, a ser instalada na Rua Joaquim Nabuco, nº 2.906, bairro Dionísio Torres, no município 
de Fortaleza, no estado do Ceará, 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, a partir da oferta do curso superior de Engenharia Civil, 
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: 201930502 Parecer: CNE/CES 590/2021 Relator: Maurício Eliseu Costa 
Romão Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Curitiba/PR Assunto: 
Credenciamento da Faculdade de Tecnologia Senac Ponta Grossa, a ser instalada no município 
de Ponta Grossa, no estado do Paraná Voto do Relator: Voto favoravelmente ao 
credenciamento da Faculdade de Tecnologia Senac Ponta Grossa, a ser instalada na Avenida 
João Manoel dos Santos Ribas, nº 313, bairro Nova Rússia, no município de Ponta Grossa, 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, a partir da oferta do curso superior de tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 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: 202008259 Parecer: CNE/CES 591/2021 Relator: Maurício Eliseu Costa 
Romão Interessado: Instituto Projeção - INPRO Eireli - Goiânia/GO Assunto: Credenciamento 
da Faculdade INPRO (FACINPRO), a ser instalada no município de Goiânia, no estado de Goiás 
Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade INPRO (FACINPRO), a 
ser instalada na Rua T 53, nº 804, Quadra 89, Loteamento 10, bairro Setor Bueno, no município 
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, a partir da oferta do curso superior de tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 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: 202008640 Parecer: CNE/CES 592/2021 Relator: Maurício Eliseu Costa 
Romão Interessado: Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas - Rio de Janeiro/RJ 
Assunto: Credenciamento do Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas (IPGMCC), 
com sede no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 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 Instituto Superior de Ciências da 
Saúde Carlos Chagas (IPGMCC), com sede na Avenida Beira-Mar, nº 406, Centro, no município 
do Rio de Janeiro, 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 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. 

e-MEC: 201926134 Parecer: CNE/CES 594/2021 Relator: Sergio de Almeida Bruni 
Interessada: Fundação Oswaldo Aranha - Volta Redonda/RJ Assunto: Credenciamento do 
Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), com sede no município de Volta Redonda, no 
estado do Rio de Janeiro, 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 de Volta Redonda (UNIFOA), com sede na Avenida Paulo 



 
 

Erlei Alves Abrantes, nº 1.325, bairro Três Poços, no município de Volta Redonda, no estado do 
Rio de Janeiro, 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: 201604633 Parecer: CNE/CES 596/2021 Relator: José Barroso Filho 
Interessada: UNIESP S.A. - São Paulo/SP Assunto: Recredenciamento da Faculdade Ibaiti 
(FEATI), com sede no município de Ibaiti, no estado do Paraná Voto do Relator: Voto 
favoravelmente ao recredenciamento da Faculdade Ibaiti (FEATI), com sede na Avenida 
Tertuliano de Moura Bueno, nº 1.400, bairro Flamenguinho, no município de Ibaiti, no estado 
do Paraná, 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. 

e-MEC: 201907046 Parecer: CNE/CES 598/2021 Relator: José Barroso Filho 
Interessada: União de Educação e Cultura Vale do Jaguaribe Ltda. - Aracati/CE Assunto: 
Credenciamento do Centro Universitário do Vale do Jaguaribe (UNICENTRO FVJ), por 
transformação da Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), com sede no município de Aracati, no 
estado do Ceará 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 do Vale do Jaguaribe (UNICENTRO FVJ), por transformação da Faculdade do Vale 
do Jaguaribe (FVJ), com sede na Rodovia CE 040, Km 138, s/n, bairro Aeroporto, no município 
de Aracati, no estado do Ceará, 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: 201931850 Parecer: CNE/CES 599/2021 Relator: José Barroso Filho 
Interessado: Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda. - ME - Palmas/TO 
Assunto: Credenciamento do Centro Universitário Itop (UNITOP), por transformação da 
Faculdade Itop, com sede no município de Palmas, no estado do Tocantins 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 Itop (UNITOP), por 
transformação da Faculdade Itop, com sede na Quadra ACSUSE 40, Conjunto 2, Lote 16, s/n, 
Centro, no município de Palmas, no estado do Tocantins, 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 9.235/2021 Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. 

e-MEC: 201904656 Parecer: CNE/CES 600/2021 Relator: José Barroso Filho 
Interessada: CEDIN Educacional Ltda. - ME - Belo Horizonte/MG Assunto: Credenciamento da 
Faculdade CEDIN, 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 desfavoravelmente ao 
credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade 
CEDIN, com sede na Alameda Ezequiel Dias, nº 275, Centro, no município de Belo Horizonte, 
no estado de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201907472 Parecer: CNE/CES 601/2021 Relator: José Barroso Filho 
Interessado: ISPET Instituto Superior de Pesquisa em Educação e Tecnologia Ltda. - Belo 
Horizonte/MG Assunto: Credenciamento da Faculdade Inconfidência, Educação e Tecnologia 
(FATIN), 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 desfavoravelmente ao 



 
 

credenciamento, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, da Faculdade 
Inconfidência, Educação e Tecnologia (FATIN), com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 300, 7º 
andar, salas de 701 a 713, Edifício Bom Despacho, no município de Belo Horizonte, no estado 
de Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201925848 Parecer: CNE/CES 602/2021 Relator: Joaquim José Soares 
Neto Interessado: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - Campinas/SP Assunto: 
Credenciamento da Ilum - Escola de Ciência, a ser instalada no município de Campinas, no 
estado de São Paulo Voto do Relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Ilum - Escola 
de Ciência, a ser instalada na Rua Lauro Vannucci, nº 1.020, bairro Parque Rural Fazenda Santa 
Cândida, 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, a partir da oferta do curso superior 
de Ciência e Tecnologia, 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: 201714425 Parecer: CNE/CES 603/2021 Relator: Joaquim José Soares 
Neto Interessado: Academus Centro de Formação Continuada Ltda. - EPP - Guarulhos/SP 
Assunto: Credenciamento da Faculdade Academus, com sede no município de Guarulhos, 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 Academus, com sede na Avenida Bom Clima, nº 106, bairro Bom Clima, 
no município de Guarulhos, 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 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: 201901942 Parecer: CNE/CES 604/2021 Relator: Joaquim José Soares 
Neto Interessada: FATEB Educação Integral Ltda. - Telêmaco Borba/PR Assunto: 
Credenciamento do Centro Universitário UNIFATEB, por transformação da Faculdade de 
Telêmaco Borba (FATEB), com sede no município de Telêmaco Borba, 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 
UNIFATEB, por transformação da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), com sede na Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, nº 1.181, bairro Alto das Oliveiras, no município de Telêmaco 
Borba, 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: 201933060 Parecer: CNE/CES 605/2021 Relator: Joaquim José Soares 
Neto Interessada: Liga Cultural e Educacional Paulista - São Paulo/SP Assunto: Credenciamento 
da Faculdade de Engenharia e Agrimensura de São Paulo (FEASP), 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 desfavoravelmente ao credenciamento, para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância, da Faculdade de Engenharia e Agrimensura de São Paulo (FEASP), com 
sede na Rua Araritaguaba, nº 804, - até 849/850, bairro Vila Maria Alta, no município de São 
Paulo, no estado de São Paulo Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 



 
 

e-MEC: 201408218 Parecer: CNE/CES 606/2021 Relator: Aristides Cimadon 
Interessada: Sociedade de Ensino Superior do Sul do Piauí S/C Ltda. - ME - Corrente/PI 
Assunto: Recredenciamento da Faculdade dos Cerrados Piauienses (FCP), com sede no 
município de Corrente, no estado do Piauí Voto do Relator: Voto favoravelmente ao 
recredenciamento da Faculdade dos Cerrados Piauienses (FCP), com sede na Avenida 
Desembargador Amaral, nº 1.835, Centro, no município de Corrente, no estado do Piauí, 
observando-se tanto o prazo de 2 (dois) anos, conforme dispõe o § 5º, artigo 25, da Portaria 
Normativa MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017, quanto a exigência avaliativa prevista no 
Decreto nº 9.235/2017 Decisão da Câmara: APROVADO por maioria. 

e-MEC: 201901904 Parecer: CNE/CES 609/2021 Relator: Alysson Massote 
Carvalho Interessada: Sociedade Educacional Rio Guaribas Ltda. - Picos/PI Assunto: Recurso 
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, 
por meio da Portaria nº 51, de 19 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), em 22 de janeiro de 2021, indeferiu o pedido de autorização para funcionamento do 
curso superior de Direito, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Rio Guaribas (FaRG), com 
sede no município de Picos, no estado do Piauí 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 51, de 19 de janeiro de 2021, que indeferiu o pedido 
de autorização para funcionamento do curso superior de Direito, bacharelado, que seria 
ministrado pela Faculdade Rio Guaribas (FaRG), com sede na Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, nº 1.075, bairro Canto da Varzea, - lado ímpar, no município de Picos, no estado do 
Piauí Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Processo: 23000.002976/2021-55 Parecer: CNE/CES 623/2021 Relator: Alysson 
Massote Carvalho Interessada: Associação Centro Evangélico de Educação, Cultura e 
Assistência Social - CEEDUC - Joinville/SC Assunto: Reexame parcial do Parecer CNE/CES nº 
298, de 13 de maio de 2021, que tratou do recurso contra a decisão da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por meio do Despacho nº 29, de 4 
de março de 2021, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 5 de março de 2021, 
determinou o descredenciamento da Faculdade Refidim, com sede no município de Joinville, 
no estado de Santa Catarina Voto do Relator: Voto, em sede de reexame, pela reforma parcial 
do Parecer CNE/CES nº 298/2021, passando este a constar com o seguinte voto: "Nos termos 
do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe 
provimento parcial, reformando parcialmente a decisão da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa no Despacho nº 29, de 4 de março de 
2021, que descredenciou a Faculdade Refidim, no sentido de que se mantenha o 
descredenciamento relativo à modalidade presencial da instituição, bem como a extinção do 
curso superior de Teologia, bacharelado, na modalidade presencial (código e-MEC nº 
1080161), porém, preservado o ato de credenciamento institucional pertinente à modalidade 
a distância, bem como o ato regulatório pertinente ao curso superior de Teologia, 
bacharelado, na modalidade a distância (código e-MEC nº 1290455), oferecido pela Faculdade 
Refidim, com sede na Rua Cerro Azul, nº 888, bairro Nova Brasília, no município de Joinville, no 
estado de Santa Catarina" Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Processo: 00732.002518/2020-75 Parecer: CNE/CES 624/2021 Relator: Alysson 
Massote Carvalho Interessada: Einstein Instituição de Ensino Ltda. - EPP - Porto Velho/RO 
Assunto: Reexame parcial do Parecer CNE/CES nº 444, de 10 de julho de 2020, que tratou do 
credenciamento da Faculdade Sapiens, com sede no município de Porto Velho, no estado de 
Rondônia, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do Relator: Voto, 
em sede de reexame, pela reforma parcial do Parecer CNE/CES nº 444, de 10 de julho de 2020, 
e manifesto-me desfavorável à autorização do curso superior de Ciências Contábeis, 



 
 

bacharelado, na modalidade a distância, que seria oferecido pela Faculdade Sapiens, com sede 
na Rua Paulo Freire, nº 4.767 B, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, no município de Porto Velho, 
no estado de Rondônia Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

e-MEC: 201807017 Processo: 00732.000167/2020-68 Parecer: CNE/CES 626/2021 
Relator: Robson Maia Lins Interessado: Centro de Ensino Médio, Profissionalizante e Superior 
do Maranhão Ltda. - São Luís/MA Assunto: Reexame do Parecer CNE/CES nº 1026, de 3 de 
dezembro de 2019, que tratou do credenciamento da 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: Voto, em sede de 
reexame, pela reforma parcial do Parecer CNE/CES nº 1026, de 3 de dezembro de 2019, e 
manifesto-me favorável 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 
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, 16 de dezembro de 2021. 
VINICIUS CAMPOS SILVA 

Secretário-Executivo 
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