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Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade de Guanambi, na Rua Vasco da Gama, nº 317,
Centro, no município de Guanambi, no Estado da Bahia, mantida pelo
CESG - Centro de Educação Superior de Guanambi Ltda., com sede
no município de Guanambi, no Estado da Bahia, 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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 1.131, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200812498, do Ministério da Educação, resolve:
Art.1o Reconhecer o curso de Biomedicina, bacharelado, com
200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade Regional da Bahia, na Avenida Tamburugi,
no 474, bairro Patamares, no município de Salvador, no Estado da
Bahia, mantida pela UNIRB - Unidades de Ensino Superior da Bahia
S/C Ltda., com sede no município de Salvador, no Estado da Bahia,
nos termos do disposto no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5773, 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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 1.132, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200806725, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Comunicação Social - Relações Públicas, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, nos
turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Cearense, na
Avenida João Pessoa, nº 3.884, bairro Damas, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará, mantida pelo Centro de Ensino Superior
do Ceará, com sede no município de Fortaleza, no Estado do Ceará,
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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 1.133, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200907224, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Faculdade de Balsas, na BR 230, Km 5, s/n, bairro Zona Rural, no
município de Balsas, no Estado do Maranhão, mantida pela Unibalsas
Educacional Ltda., com sede no município de Balsas, no Estado do
Maranhão, 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.
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Ministério da Educação, 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 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.

Nº 97, segunda-feira, 23 de maio de 2011
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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA

LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 1.135, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200907551, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Enfermagem, bacharelado,
com 45 (quarenta e cinco) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pela Universidade Federal de Mato Grosso, no
campus fora de sede, na Avenida Universitário, nº 3.500, bairro Parque Universitário, no município de Pontal do Araguaia, no Estado do
Mato Grosso, mantida pelo Ministério da Educação, 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.
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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 1.136, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 20077431, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Design de Moda, bacharelado,
com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade de Arte e Design, na Praça do Mercado, nº
191, Centro, no município de Divinópolis, no Estado de Minas Gerais, mantida pela Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura
Ltda., com sede no município de Divinópolis, 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 O curso passará a denominar-se Moda, bacharelado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N o- 1.139, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200903237, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 50
(cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Faculdade Três Pontas, na Praça D'Aparecida, nº 57, Centro, no
município de Três Pontas, no Estado de Minas Gerais, mantida pela
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, com sede no
município de Varginha, 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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 1.140, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200903779, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Física, licenciatura, com 40
(quarenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, na Rua Gabriel
Monteiro Silva, nº 700, Centro, no município de Alfenas, no Estado
de Minas Gerais, mantida pelo Ministério da Educação, 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.
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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 1.141, DE 20 DE MAIO DE 2011
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 1.137, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200900800, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Educação Física, bacharelado,
com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado
pelo Centro Universitário de Itajubá, na Avenida Dr. Antonio Braga
Filho, nº 687, bairro Varginha, no município de Itajubá, no Estado de
Minas Gerais, mantido pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, com sede no município de Itajubá, 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 Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200908248, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Educação Física, licenciatura,
com 200 (duzentas) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pela Escola Superior da Amazônia, no âmbito do Instituto Superior de
Educação, na Avenida José Bonifácio, nº 893, no bairro São Bráz, no
município de Belém, no Estado do Pará, mantida pela Escola Superior da Amazônia S/C Ltda. - ESAMAZ, com sede no município de
Belém, no Estado do Pará, 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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 1.142, DE 20 DE MAIO DE 2011
LUIZ CLÁUDIO COSTA

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA N o- 1.138, DE 20 DE MAIO DE 2011

o-

PORTARIA N 1.134, DE 20 DE MAIO DE 2011
O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200907285, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Enfermagem, bacharelado,
com 60 (sessenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus
fora de sede, na Rodovia MT 270, no 5.055, bairro Área Internas, no
município de Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, mantida pelo

O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 200901995, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Medicina, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, 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., com sede no município de
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O Secretário de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo
em vista 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 20077754, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Sistema de Informação, bacharelado, com 160 (cento e sessenta) vagas totais anuais, nos turnos
diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Metropolitana de Curitiba, na Avenida Rui Barbosa, nº 5.881, bairro Afonso Pena, no
município de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, mantida
pelo Centro de Educação Universitária São José dos Pinhais, com
sede no município de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de
maio de 2006.
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