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da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e voto favoravelmente ao reconhecimento, com
prazo de validade determinado pela sistemática avaliativa, dos cursos
de pós-graduação stricto sensu, relacionados na planilha anexa ao
presente Parecer, aprovados pelo Conselho Técnico e Científico, na
reunião realizada no período de 22 a 25 de abril de 2013 (145ª
Reunião) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade

Processo: 23001.000027/2014-00 Parecer: CNE/CES
118/2014 Relator: Erasto Fortes Mendonça Interessada: Hiáskara Ma-
ra Gonçalves Cruz Landim - Fortaleza/CE Assunto: Solicitação de
autorização para cursar 50% do internato do curso de Medicina fora
da unidade federativa em que está matriculada Voto do relator: Fa-
vorável à autorização para que Hiáskara Mara Gonçalves Cruz Lan-
dim, portadora da cédula de identidade RG nº 96029085238 SSP/CE,
inscrita no CPF sob o nº 881.375.383-72, aluna do curso de Medicina
da Faculdade de Medicina Nova Esperança, situada no município de
João Pessoa, estado da Paraíba, realize, em caráter excepcional, 50%
(cinquenta por cento) do Estágio Curricular Supervisionado (Inter-
nato) na Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza e na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de
Fortaleza, ambas no município de Fortaleza, estado do Ceará, de-
vendo a requerente cumprir as atividades de estágio curricular pre-
vistas no projeto pedagógico do curso de Medicina da Faculdade de
Medicina Nova Esperança - FANEME, cabendo a esta a respon-
sabilidade pela supervisão do referido estágio. Proponho, outrossim, a
convalidação dos atos acadêmicos eventualmente desenvolvidos a
propósito desta autorização, até a data de homologação deste Parecer
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23000.002080/2008-07 Parecer: CNE/CES
119/2014 Relator: José Eustáquio Romão Interessada: Associação
Objetivo de Ensino Superior (ASSOBES) - Goiânia/GO Assunto:
Credenciamento do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal
para oferta de cursos superiores na modalidade a distância Voto do
relator: Favorável ao credenciamento do Centro Universitário Planalto
do Distrito Federal (UNIPLAN), para oferta de cursos superiores na
modalidade a distância, com sede na Quadra SGAS, n.º 912, lotes 54
e 55, Asa Sul, cidade de Brasília, Distrito Federal observados tanto o
prazo máximo de 3 (três) anos, conforme o artigo 13, § 4º, do
Decreto nº 5.773/2006, como a exigência avaliativa prevista no artigo
10, § 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo Decreto nº
6.303/2007, com abrangência de atuação em sua sede e nos polos de
apoio presencial registrados nos Quadros I, II e III a seguir dis-
criminados, com seus respectivos processos, para a oferta do curso de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com o número de
vagas fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) do Ministério da Educação Decisão da Câmara:
APROVADO por maioria.

Processo: 23001.000176/2013-80 Parecer: CNE/CES
120/2014 Relator: Erasto Fortes Mendonça Interessada: Sociedade de
Ensino Superior e de Pesquisa de Sergipe Ltda. (SEPS) - Aracaju/SE
Assunto: Recurso contra ato do Secretário de Regulação e Supervisão
da Educação Superior que, por meio da Portaria nº 406/2013, de
30/8/2013, autorizou o curso de Sistemas para Internet (Tecnológico)
reduzindo o número de vagas totais anuais requeridas pela Faculdade
Tobias Barreto, com sede no município de Aracaju, no estado de
Sergipe Voto do relator: Nos termos do Art. 6º, Inciso VIII, do
Decreto nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reformando a decisão da Secretaria de Regulação
e Supervisão da Educação Superior expressa na Portaria SERES/MEC
nº 406/2013, de 30/8/2013, publicada no Diário Oficial da União de
2/9/2013, para autorizar a oferta de 200 (duzentas) vagas totais anuais
do curso de graduação em Sistemas para Internet (Tecnológico), da
Faculdade Tobias Barreto, localizada na Rua Delmiro Gouveia, nº
800, Bairro Coroa do Meio, no município de Aracaju, no estado de
Sergipe, mantida pela Sociedade de Ensino Superior e de Pesquisa de
Sergipe Ltda., com sede no mesmo município e estado Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201360912 Parecer: CNE/CES 121/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessada: Associação de Ensino de
Ribeirão Preto - Ribeirão Preto/SP Assunto: Recurso contra a decisão
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SE-
RES), 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 prer-
rogativas de autonomia em relação ao curso superior de tecnologia
em Logística da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), ofertado
no município do Guarujá, estado de São Paulo 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 efei-
tos do Despacho nº 206/2013-SERES/MEC, de 5 de dezembro de
2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de dezembro
de 2013, que determinou aplicação de medida cautelar de suspensão
de prerrogativas de autonomia em relação ao curso superior de tec-
nologia em Logística da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP),
campus Guarujá, localizado na Av. D. Pedro I, 3.300, Enseada, mu-
nicípio do Guarujá, estado de São Paulo Decisão da Câmara: APRO-
VADO por unanimidade.

e-MEC: 201360127 Parecer: CNE/CES 122/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessada: Sociedade de Educação, Cul-
tura e Tecnologia da Amazônia S/A - Redenção/PA Assunto: Recurso
contra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior (SERES), que, por meio do Despacho nº 209, 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 ingressos de novos alunos no curso de Administração,
bacharelado, da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida,
com sede no município de Redenção, no estado do Pará 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 os efeitos do Despacho nº 209/2013- SERES/MEC,
de 5 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) de 6 de dezembro de 2013, que determinou aplicação de
medida cautelar de suspensão de ingressos de novos alunos no curso
de Administração, bacharelado, da Faculdade de Ensino Superior da
Amazônia Reunida, localizada na Av. Brasil, nº 1.435, Alto Paraná,
no município de Redenção, estado do Pará Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201360612 Parecer: CNE/CES 123/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessada: Fundação Educacional Nor-
deste Mineiro - Teófilo Otoni/MG Assunto: Recurso contra a decisão
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SE-
RES), que, por meio do Despacho nº 209, 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 in-
gressos de novos alunos no curso de Direito, bacharelado, do Instituto
de Ensino Superior Integrado, com sede no município de Teófilo
Otoni, estado de Minas Gerais 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 do Despacho nº
209/2013- SERES/MEC, de 5 de dezembro de 2013, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) de 6 de dezembro de 2013, que
determinou aplicação de medida cautelar de suspensão de ingressos
de novos alunos no curso de Direito, bacharelado, do Instituto de
Ensino Superior Integrado, localizado na Rua Teodolindo Pereira nº
111, Grão Pará, no município de Teófilo Otoni, estado de Minas
Gerais Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201360672 Parecer: CNE/CES 124/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessada: Sociedade Paranaense de
Ensino e Informática (SPEI) - Curitiba/PR Assunto: Recurso contra a
decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Su-
perior (SERES), que, por meio do Despacho nº 209, de 5 de de-
zembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 6
de dezembro de 2013, determinou aplicação de medida cautelar de
suspensão de ingressos de novos alunos no curso de Ciências Con-
tábeis, bacharelado, campus Torres, das Faculdades SPEI, com sede
no município de Curitiba, estado do Paraná 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 efei-
tos do Despacho nº 209/2013- SERES/MEC, de 5 de dezembro de
2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de dezembro
de 2013, que determinou aplicação de medida cautelar de suspensão
de ingressos de novos alunos no curso de Ciências Contábeis, ba-
charelado presencial, das Faculdades SPEI, campus Torres, localizado
na Rua Augusto Zibarth, nº 695, bairro Uberaba, no município de
Curitiba, estado do Paraná Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.

e-MEC: 201360201 Parecer: CNE/CES 125/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessada: Sociedade Central de Ensino
Superior - Cristalina/GO Assunto: Recurso contra decisão da Se-
cretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
que, por meio do Despacho nº 209, 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 in-
gressos de novos alunos no curso de Administração, bacharelado, da

Faculdade Central de Cristalina, com sede no município de Cristalina,
estado de Goiás 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 do Despacho nº 209/2013 -
SERES/MEC, de 5 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial
da União (DOU) de 6 de dezembro de 2013, que determinou apli-
cação de medida cautelar de suspensão de ingressos de novos alunos
no curso de Administração, bacharelado presencial, da Faculdade
Central de Cristalina - FACEC, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº
1478, Centro, no município de Cristalina, estado de Goiás, mantida
pela Sociedade Central de Ensino Superior, com sede no município de
Cristalina, estado de Goiás Decisão da Câmara: APROVADO por
unanimidade.

e-MEC: 201360636 Parecer: CNE/CES 126/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessado: Instituto de Ensino Superior
de Arujá - Arujá/SP Assunto: Recurso contra a decisão da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) que, por
meio do Despacho nº 209 de 5 de dezembro de 2013, publicado no
Diário Oficial da União (DOU), de 6 de dezembro de 2013, de-
terminou aplicação de medida cautelar preventiva de suspensão de
ingressos de novos alunos no curso de Administração, bacharelado,
da Faculdade de Arujá - FAR, com sede no município de Arujá,
estado de São Paulo 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 do Despacho nº 209/2013
- SERES/MEC, de 5 de dezembro de 2013, publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 6 de dezembro de 2013, que determinou
aplicação de medida cautelar de suspensão de ingressos de novos
alunos no curso de Administração, bacharelado presencial, da Fa-
culdade de Arujá - FAR, localizada na Avenida João Manoel, nº 1200,
bairro dos Fontes, no município de Arujá, estado de São Paulo,
mantida pelo Instituto de Ensino Superior de Arujá - EPP, com sede
no município de Arujá, estado de São Paulo Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201360222 Parecer: CNE/CES 127/2014 Relator:
Arthur Roquete de Macedo Interessado: Centro de Estudos Superiores
Planalto Ltda. - Brasília/DF Assunto: Recurso contra a decisão da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
que, por meio do Despacho nº 209, 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 in-
gressos de novos alunos no curso de Direito, bacharelado, do Instituto
de Ensino Superior Planalto, com sede em Brasília, no Distrito Fe-
deral Voto do relator: Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Decreto
nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe pro-
vimento, mantendo os efeitos do Despacho nº 209/2013 - SE-
RES/MEC, de 5 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial da
União (DOU) de 6 de dezembro de 2013, que determinou aplicação
de medida cautelar de suspensão de ingressos de novos alunos no
curso de Direito, bacharelado presencial, do Instituto de Ensino Su-
perior Planalto - IESPLAN, localizado na Avenida W5 Sul, Eq
708/907, Conjunto B, bairro Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal,
mantido pelo Centro de Estudos Superiores Planalto, com sede em
Brasília, no Distrito Federal 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-DF, 16 de maio de 2014.
ANDRÉA MALAGUTTI

Secretária Executiva

ANEXO
Propostas de Cursos Novos
145a Reunião CTC/ES
22 a 25 de abril de 2013
Período 2012
PROPOSTAS PROFISSIONAIS

Seq Área Nome Programa Nivel Nota CTC SIGLA IES UF Região
1 Administração Administração Pública em Rede Na-

cional
MP 3 ANDIFES Associação Nacional dos Diri-

gentes de Instituições Federais
de Ensino Superior

DF Centro-Oeste

PROPOSTAS ACADÊMICAS

Seq Área Nome Programa Nível Nota CTC SIGLA IES UF Região
1 Biotecnologia Biotecnologia Ambiental ME 3 UEM Universidade Estadual de Maringá PR Sul

2 Biotecnologia Ciências Naturais e Biotecnolo-
gia

ME 3 UFCG Universidade Federal de Campina
Grande

PB Nordeste

3 Ciências Biológicas II Ciências Fisiológicas DO 4 FUFSE Fundação Universidade Federal de
S e rg i p e

SE Nordeste
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