IMAM – Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens Ltda.
Credenciamento da Entidade Mantenedora – Reconhecimento do Curso:
Parecer CEE Nº 626/2016 de 27 de setembro de 2016.
Portaria SEE Nº 1331/2016 de 26 de outubro de 2016.

Oficio nº 002/2020
Belo Horizonte, 17 de agosto 2020.

Presta esclarecimento sobre o
descredenciamento
do
Instituto Superior de Ciências
da Saúde - INCISA

O Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens (IMAM), após
apreciação de sua diretoria, considerou inviável a manutenção dos cursos de
graduação (Ensino Superior), que já contava com poucos alunos matriculados
e alto custo operacional. Todo o ensino superior do IMAM ficava à cargo do
Instituto Superior de Ciências da Saúde (INCISA).

Em decorrência do não oferecimento de curso de graduação (Ensino
Superior) por mais de dois anos consecutivos, o INCISA teve concretizado o
seu descredenciamento junto ao MEC.

O IMAM vem, portanto, esclarecer que as turmas de Pós-graduação
Lato Sensu em Acupuntura de número 01 (um) até a turma de número 50
(cinquenta), em face de suas datas de início antecederem a data do
descredenciamento, estão regularmente habilitadas e os documentos emitidos
para certificarem suas inscrições, manutenções e conclusões, regularmente
validados e legalizados, garantidos junto ao MEC.
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É de ciência e simultânea assinatura contratual dos alunos ingressos
nas turmas 51, 52, 53 e 54 de Pós-graduação Lato Sensu em Acupuntura, que
tal oferta se dá, por celebração de acordo acadêmico entre IMAM e FACEI
(Faculdade Einstein), sendo o controle de todos os processos pedagógicos e
acadêmicos responsabilidade da FACEI.

Por fim, torna-se mister esclarecer que o IMAM é instituição
regularmente credenciada pelos órgãos competentes, qual sejam, Secretaria
Estadual de Educação (SEE) sob portaria número 1331/2016 publicada em
DOE em 26 de outubro de 2016 e Conselho Estadual de Educação (CEE) sob
parecer número 626/2016 publicado em DOE em 27 de setembro de 2016,
estando legalmente autorizada a ofertar cursos técnicos, cursos de formação
de longa duração e cursos de extensão.

Formador de Acupunturistas e Massoterapeutas desde o ano de 2001, o
IMAM acumula experiência em ensino, pesquisa, atenção à saúde e
responsabilidade social, avalizada publicamente pelos diversos alunos
formados pelo instituto, além dos diversos convites recebidos para celebração
de convênios como Hospital Municipal de Jeceaba/MG, Atenção básica do
Sistema Único de Saúde de Nova Era/MG e eventos coordenados pela
UNIMED BH, Santa Casa de Misericórdia, FHEMIG, FIEMG, dentre outros.

Outrossim, seguiremos difundindo saúde e bem-estar pelo mundo,
balizados por essa excelência que fez desta escola, a sua escola para a vida.

Atenciosamente,

Nevaldo Sérgio Lisboa dos Santos
Diretor Acadêmico
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