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PORTARIA N o- 146, DE 14 DE JUNHO DE 2011

PORTARIA N o- 150, DE 14 DE JUNHO DE 2011

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200906863, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Teologia (cód. 95557), bacharelado, com 40 (quarenta) vagas totais anuais, no turno diurno,
ministrado pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (cód. 849),
na Avenida Dr. Cristiano Guimarães, n° 2.127, bairro Planalto, no
município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, mantida
pela Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (cód. 589),
com sede no município de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no
5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC nº 200813519, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Ciências Contábeis (cód.
82804), bacharelado, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, no turno
noturno, ministrado pela Universidade Estácio de Sá (cód. 163), no
campus fora de sede, na Rua Eduardo Luiz Gomes, nº 134, Centro, no
município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (cód. 119), com
sede no município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro,
nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS FERNANDO MASSONETTO
o-

PORTARIA N 147, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200911725, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Farmácia (cód. 90939), bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora (cód.
2843), na BR 040, km 796, bairro Salvaterra, no município de Juiz de
Fora, no Estado de Minas Gerais, mantida pela SUPREMA - Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial Ltda. (cód.
1852), com sede no município de Juiz de Fora, no Estado de Minas
Gerais, nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no
5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 148, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 201003278, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Administração (cód. 111658),
bacharelado, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais - CEFET/MG (cód. 594), na Avenida Amazonas, nº 7.675,
bairro Nova Gameleira, no município de Belo Horizonte, no Estado
de Minas Gerais, mantido pelo Ministério da Educação (cód. 391),
com sede na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília, no
Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 149, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 20077490, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Design (cód. 79937), bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Faculdade de Marketing e Negócios (cód. 3430), na
Rua Bocaiúva, nº 82, bairro Morada da Colina, no município de
Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, mantida pela UNIESSA União de Ensino Superior e Serviços em Administração Ltda. (cód.
2175), com sede no município de Uberlândia, no Estado de Minas
Gerais, nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no
5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO

LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 151, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200814940, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Design (cód. 95914), bacharelado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Faculdade da Serra Gaúcha (cód. 1427), na Rua Os
Dezoito do Forte, nº 2.366, bairro São Pelegrino, no município de
Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Sociedade Educacional Santa Rita Ltda. (cód. 943), com sede no município de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de
maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
o-

PORTARIA N 152, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 201007964, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Ciências Contábeis (cód.
105970), bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno
noturno, ministrado pela Faculdade Empresarial de Chapecó (cód.
2766), na Rua Lauro Müller, nº 767-E, bairro Santa Maria, no município de Chapecó, no Estado de Santa Catarina, mantida pela
UCEFF- Unidade Central de Educação FAEM Faculdade Ltda. (cód.
1799), com sede no município de Chapecó, no Estado de Santa
Catarina, nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no
5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 153, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200804152, do Ministério da Educação, resolve:
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Nº 114, quarta-feira, 15 de junho de 2011
Art. 1º. Reconhecer o curso de Farmácia (cód. 74930), bacharelado, com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno diurno,
ministrado pela Universidade do Vale do Paraíba (cód. 275), na Avenida Shishima Hifumi, nº 2.911, bairro Urbanova, no município de
São José dos Campos, no Estado de São Paulo, mantida pela Fundação Valeparaibana de Ensino (cód. 197), com sede no município de
São José dos Campos, no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
o-

PORTARIA N 154, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200813314, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Educação Física (cód.
91833), licenciatura, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais,
nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Estácio EUROPAN Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias
(cód. 1457), no âmbito do Instituto Superior de Educação, na Rua
Howard Archibald Acheson Junior, no 393, bairro Jardim da Glória Granja Viana, no município de Cotia, no Estado de São Paulo,
mantida pelo Instituto Euro-Latino-Americano de Cultura e Tecnologia S/C Ltda.- EUROLAM (cód. 965), com sede no município de
Cotia, no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no art. 10, §
7o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 155, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 200907187, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Ciências Sociais (cód.
109365), bacharelado, com 30 (trinta) vagas totais anuais, no turno
diurno, ministrado pela Universidade Cruzeiro do Sul (cód. 221), na
Rua Galvão Bueno nº 868, bairro Liberdade, no município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela Instituição Educacional
São Miguel Paulista (cód. 159), com sede no município de São Paulo,
no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º do
Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
PORTARIA N o- 156, DE 14 DE JUNHO DE 2011
O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto no
7.480, de 16 de maio de 2011, tendo em vista o Decreto no 5.773, de
9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do
Registro e-MEC no 201007614, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º. Reconhecer o curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (cód. 99771), bacharelado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado
pelas Faculdades Integradas Torricelli (cód. 3603), na Rua do Rosário, nº 300, bairro Macedo, no município de Guarulhos, no Estado
de São Paulo, mantidas pela Associação de Ensino Superior Elite
Ltda. (cód. 921), com sede no município de Guarulhos, no Estado de
São Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº
5.773 de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS FERNANDO MASSONETTO
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