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Voto do relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Decreto nº
5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provi-
mento, mantendo a abertura de ofício do processo nº 201360881 pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SE-
RES), para renovação de reconhecimento do curso de Economia,
bacharelado, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), localizada na Avenida Costa e Silva, s/n, próxima à Vila
Ipiranga, no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso
do Sul, bem como as ações a ele vinculadas, como a assinatura de
Termo de Saneamento de Deficiências (TSD) e os efeitos do Des-
pacho nº 206/2013 - SERES/MEC com sua justificativa contida na
Nota Técnica nº 784/2013 - SERES/MEC. Determino ainda que seja
aberto procedimento administrativo pela direção do Inep para apu-
ração dos fatos ou denúncias contidas no recurso ora tratado, de
forma, inclusive, que a CES/CNE seja informada sobre a abertura
desse procedimento e seus resultados Decisão da Câmara: APRO-
VADO por maioria.

e-MEC: 201360868 Parecer: CNE/CES 84/2014 Relator:
Luiz Roberto Liza Curi Interessada: Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul - Campo Grande/MS Assunto: Recurso contra
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) que, por meio do Despacho nº 206, de 5 de
dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de
6 de dezembro de 2013, aplicou medida cautelar de suspensão de
prerrogativas de autonomia em relação ao curso de Comunicação
Social, bacharelado, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), campus de Campo Grande, em face do resultado insa-
tisfatório no Conceito Preliminar de Curso (CPC), referência 2012
Voto do relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Decreto nº
5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provi-
mento, mantendo a abertura de ofício do processo nº 201360868 pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação (SERES), para
renovação de reconhecimento do curso de Comunicação Social (Jor-
nalismo), bacharelado, do Centro de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada na
Avenida Costa e Silva, s/n, próxima à Vila Ipiranga, no município de
Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, bem como as
ações a ele vinculadas, como a assinatura de Termo de Saneamento
de Deficiências (TSD) e os efeitos do Despacho SERES nº 206/2013
com sua justificativa contida na Nota Técnica nº 784/2013 - SERES.
Determino ainda que seja aberto procedimento administrativo pela
direção do Inep para apuração dos fatos ou denúncias contidas no
recurso ora tratado, de forma, inclusive, que a CES/CNE seja in-
formada sobre a abertura desse procedimento e seus resultados De-
cisão da Câmara: APROVADO por maioria.

e-MEC: 201360883 Parecer: CNE/CES 85/2014 Relator:
Luiz Roberto Liza Curi Interessada: Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul - Campo Grande/MS Assunto: Recurso contra
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES), que, por meio do Despacho nº 206, de 5 de
dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de
6 de dezembro de 2013, determinou aplicação de medida cautelar de
suspensão de prerrogativas de autonomia em relação ao curso de
Administração, bacharelado, da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS), campus de Bonito, em face do resultado insatis-
fatório no Conceito Preliminar de Curso (CPC), referência 2012 Voto
do relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Decreto nº
5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provi-
mento, mantendo a abertura, de ofício, do processo nº 201360883,
pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES), para renovação de reconhecimento do curso de Admi-
nistração, bacharelado, da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, localizada na Avenida Costa e Silva, s/n, próxima à
Vila Ipiranga, no município de Campo Grande, no estado de Mato
Grosso do Sul, bem como as ações a ele vinculadas, como a as-
sinatura de Termo de Saneamento de Deficiências (TSD) e os efeitos
do Despacho SERES nº 206/2013 - SERES/MEC com sua justi-
ficativa contida na Nota Técnica nº 784/2013 - SERES/MEC Decisão
da Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201360877 Parecer: CNE/CES 86/2014 Relator:
Luiz Roberto Liza Curi Interessada: Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul - Campo Grande/MS Assunto: Recurso contra
a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) que, por meio do Despacho nº 206, de 5 de
dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de
6 de dezembro de 2013, determinou aplicação de medida cautelar de
suspensão de prerrogativas de autonomia em relação ao curso de
Administração, bacharelado, da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS), campus do Pantanal, no município de Corumbá,
estado do Mato Grosso do Sul, em face do resultado insatisfatório no
Conceito Preliminar de Curso (CPC) , referência 2012 Voto do re-

lator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Decreto nº 5.773/2006,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
a abertura, de ofício, do processo nº 201360877, pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), e os efeitos
do Despacho SERES/MEC nº 206/2013, que determinou aplicação de
medida cautelar de suspensão de prerrogativas de autonomia em re-
lação ao curso de Administração, bacharelado, do campus do Pan-
tanal, localizado no município de Corumbá/MS, da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande/MS, bem
como as ações a ele vinculadas, como a assinatura de Termo de
Saneamento de Deficiências (TSD) com sua justificativa contida na
Nota Técnica nº 784/2013-SERES Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.

Processo: 23001.000079/2013-97 Parecer: CNE/CES
87/2014 Relator: Gilberto Gonçalves Garcia Interessada: Sociedade
Baiana de Ensino Superior Ltda. (ABES) - Salvador/BA Assunto:
Recurso contra ato do Secretário de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior que, por meio da Portaria nº 16/2013, de 23/1/2013,
autorizou o curso de Engenharia Química (bacharelado), mas reduziu
o número de vagas totais anuais requeridas pela Faculdade Maurício
de Nassau de Salvador, com sede no Município de Salvador, no
Estado da Bahia Voto do relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII,
do Decreto nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES nº 16, de 23
de janeiro de 2013, publicada no DOU em 24 de janeiro de 2013, que
autorizou o curso superior de graduação em Engenharia Química,
bacharelado, da Faculdade Maurício de Nassau de Salvador, sediada
na Avenida Tamburugy, nº 88, Bairro Patamares, no Município de
Salvador, no Estado da Bahia Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.

Processo: 23001.000132/2013-50 Parecer: CNE/CES
88/2014 Relator: Gilberto Gonçalves Garcia Interessada: Sociedade
Baiana de Ensino Superior Ltda. (ABES) - Salvador/BA Assunto:
Recurso contra decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (SERES) que, por meio da Portaria nº 249, de 31
de maio de 2013, publicada no DOU em 3 de junho de 2013, in-
deferiu o pedido de autorização para funcionamento do curso de
Engenharia Elétrica, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Maurício
de Nassau de Salvador Voto do relator: Nos termos do artigo 6º,
inciso VIII, do Decreto nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo os efeitos da Portaria SERES
nº 249, de 31 de maio de 2013, publicada no DOU em 3 de junho de
2013, que indeferiu o pedido de autorização do curso superior de
graduação em Engenharia Elétrica, bacharelado, da Faculdade Mau-
rício de Nassau de Salvador, sediada na Avenida Tamburugy, nº 88,
Bairro Patamares, no Município de Salvador, no Estado da Bahia
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201208254 Parecer: CNE/CES 89/2014 Relator:
Paschoal Laércio Armonia Interessada: Faculdades Metropolitanas
Unidas Associação Educacional - São Paulo/SP Assunto: Creden-
ciamento do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Uni-
das (FMU), com sede no município de São Paulo, no estado de São
Paulo, para oferta de cursos superiores na modalidade à distância
Voto do relator: Favorável ao credenciamento do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) para oferta de cursos
superiores na modalidade à distância, com sede na rua Taguá, nº 447,
bairro Liberdade, no município de São Paulo, no estado São Paulo,
observados tanto o prazo máximo de 3 (três) anos, conforme o art. 13,
§ 4º, do Decreto nº 5.773/2006, como a exigência avaliativa prevista
no art. 10, § 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo Decreto
nº 6.303/2007, com abrangência de atuação em sua sede, onde se
encontra o polo de apoio presencial, a partir da oferta do Curso
Superior de Tecnologia em Logística, com 160 (cento e sessenta)
vagas totais anuais Decisão da Câmara: APROVADO por maioria.

e-MEC: 201204369 Parecer: CNE/CES 90/2014 Relator:
Paschoal Laércio Armonia Interessada: Associação de Resgate da
Dignidade Humana Providência Divina Assunto: Credenciamento da
Faculdade Divina Providência (FADIPRO), com sede no município
de Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais Voto do relator:
Desfavorável ao credenciamento da Faculdade Divina Providência
(FADIPRO), que seria instalada na rua Ari Teixeira da Costa, nº
1.550, bairro Savassi, no município de Ribeirão das Neves, no estado
de Minas Gerais, mantida pela Associação de Resgate da Dignidade
Humana Providencia Divina, com sede na rua Santa Lucia, nº 190,
bairro Olhos D'Agua, no município de Belo Horizonte, no estado de
Minas Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23001.000009/2014-10 Parecer: CNE/CES
91/2014 Relator: Arthur Roquete de Macedo Interessada: Isabelle
Cristine Silva Galindo - João Pessoa/PB Assunto: Solicita autorização
para cursar 50% (cinquenta por cento) do internato do curso de
Medicina fora da unidade federativa de origem, a se realizar nos

Hospitais da Rede Credenciada Liga Alagoana contra a Tuberculose -
Hospital Geral Sanatório, no município de Maceió, no Estado de

Alagoas Voto do relator: Favorável à autorização para que Isabelle
Cristine Silva Galindo, portadora da cédula de identidade R.G. nº
3069007-2 (SSP/AL), inscrita no CPF sob o nº 077.248.714-69, aluna
do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança
(Famene), situada no município de João Pessoa, estado da Paraíba,
realize, em caráter excepcional, 50% (cinquenta por cento) do estágio
curricular supervisionado (internato), na Liga Alagoana contra a tu-
berculose - Hospital Geral Sanatório, localizada no município de
Maceió, estado de Alagoas, devendo o corpo clínico, os coorde-
nadores de estágio e a preceptoria do internato realizar avaliação do
desempenho do aluno enviando os resultados para a instituição de
origem Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23001.000018/2014-19 Parecer: CNE/CES
92/2014 Relator: Benno Sander Interessado: Ricardo dos Santos -
Ilhéus/BA Assunto: Solicita autorização para cursar 30% (trinta por
cento) do internato do curso de Medicina fora da unidade federativa
de origem, a se realizar na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no
Município de Itabuna, no Estado da Bahia Voto do relator: Favorável
à autorização para que Ricardo dos Santos, portador da carteira de
identidade nº 16.461.461 e inscrito no CPF sob o nº 057.264.538-40,
estudante do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes,
situada no Município de Ilhéus, no Estado da Bahia, realize, em
caráter excepcional, 30% (trinta por cento) do estágio curricular su-
pervisionado (internato) na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no
Município de Itabuna, no Estado da Bahia, com base em convênio
celebrado entre a Santa Casa e a Universidade Mogi das Cruzes,
devendo o requerente cumprir as atividades do estágio curricular
previstas no projeto pedagógico do curso de Medicina da Univer-
sidade Mogi das Cruzes, cabendo a esta a responsabilidade pela
avaliação final do referido estágio Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.

Processo: 23001.000011/2014-99 Parecer: CNE/CES
93/2014 Relator: Sérgio Roberto Kieling Franco Interessada: Laís
Jorge Mendes - Campina Grande/PB Assunto: Solicita autorização
para cursar 50% (cinquenta por cento) do internato de curso de
Medicina fora da unidade federativa de origem, junto ao Hospital
Universitário Walter Cantídio (HUWC), no município de Fortaleza,
estado do Ceará Voto do relator: Favorável à autorização para que
Laís Jorge Mendes, portadora da cédula de identidade R.G. nº
2003028085588 (SSP/CE), inscrita no CPF sob o nº 025.612.213-00,
aluna do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina
Grande, situada no município de Campina Grande, estado da Paraíba,
realize, em caráter excepcional, 50% (cinquenta por cento) do estágio
curricular supervisionado (internato), no Hospital Universitário Walter
Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza - CE,
devendo a requerente cumprir as atividades do estágio curricular
previstas no projeto pedagógico do curso de Medicina da Univer-
sidade Federal de Campina Grande, cabendo a esta a responsabilidade
pela supervisão do referido estágio Decisão da Câmara: APROVADO
por unanimidade.

Processo: 23001.000033/2013-78 Parecer: CNE/CES
94/2014 Relator: Gilberto Gonçalves Garcia Interessado: Círculo De
Trabalhadores Cristãos do Embaré - Santos/SP Assunto: Convali-
dação de Estudos e Validação Nacional de Títulos outorgados pela
Universidade Camilo Castelo Branco, obtidos no curso de Mestrado
em Odontologia Voto do relator: Favorável à convalidação dos es-
tudos e à validação nacional do título de Mestre obtido no curso de
Mestrado em Odontologia, ministrado pela Universidade Camilo Cas-
telo Branco, com sede no Município de São Paulo, no Estado de São
Paulo, pelos concluintes apresentados pela requerente, listados em
anexo 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, § 2º, da Portaria Normativa MEC nº
40/2007. Os Pareceres citados encontram-se à disposição dos in-
teressados no Conselho Nacional de Educação e serão divulgados na
página do CNE (http://portal.mec.gov.br/cne/).

Brasília, 28 de abril de 2014.
ANDRÉA MALAGUTTI

Secretária Executiva

ANEXO
Parecer CNE/CES 58/2014

Propostas de Cursos Novos
149a Reunião CTC/ES
9 a 13 de setembro de 2013
Período 2012
PROPOSTAS PROFISSIONAIS

Seq Área Nome Programa Nivel Nota
CTC

SIGLA Nome IES UF Região

1 Ensino Ensino em Saúde MP 3 UEMS Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul

MS Centro-Oeste

Período 2013
PROPOSTAS PROFISSIONAIS
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