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Nº 22, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 30 (trinta) para 100 (cem).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras de desoneração de visita e a
obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 89, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.000985/2015-63 e
a Nota Técnica nº 128/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação da Faculdade Cenecista
Ilha do Governador - FACIG (1928) para Faculdade CNEC Ilha do
Governador, mantida pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (407), com sede no município do Rio de Janeiro/RJ.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação da Faculdade Atenas
Maranhense - FAMA (1452) para Faculdade Pitágoras do Maranhão,
mantida pelo Centro de Ensino Atenas Maranhense LTDA (958), com
sede no município de São Luís/MA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 93, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.012505/2014-26 e
a Nota Técnica nº 132/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação do Centro Universitário
Estácio de Sá de Santa Catarina - FESSC (1510) para Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina, mantido
pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA (119), com
sede no município de São José/SC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO

MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 94, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
PORTARIA Nº 90, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.000986/2015-16 e
a Nota Técnica nº 129/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação da Faculdades Integradas Associação de Ensino de Santa Catarina - FASSESC (3170) para
Faculdade Estácio de Florianópolis - Estácio Florianópolis, mantida
pela Associação de Ensino de Santa Catarina (626), com sede no
município de Florianópolis/SC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.012500/2014-01 e
a Nota Técnica nº 133/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação da Faculdade de Tecnologia do Uniuol - UNIUOL (3838) para Faculdade Estácio de João
Pessoa - Estácio de João Pessoa, mantida pela Uniuol Gestão de
Empreendimentos Educacional e Participações S/A (1566), com sede
no município de João Pessoa/PB.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO

MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 95, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
PORTARIA Nº 91, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.013736/2014-57 e
a Nota Técnica nº 130/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo do curso de graduação, de
Bacharelado em Educação Física (89474), ministrado pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, localizada no Município de
Arapongas/PR, mantida pela Editora e Distribuidora Educacional
S/A.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 150 (cento e cinquenta) para 250 (duzentas
e cinquenta).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras de desoneração de visita e a
obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 92, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.003918/2014-10 e
a Nota Técnica nº 131/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.012499/2014-15 e
a Nota Técnica nº 134/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação da Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis - FCSF (1469) para Faculdade Cesusc,
mantida pelo CESUSC - Complexo de Ensino Superior de Santa
Catarina LTDA (973), com sede no município de Florianópolis/SC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 96, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de
12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de
janeiro de 2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, considerando o processo nº 23000.000992/2015-65 e
a Nota Técnica nº 135/2015-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferida, na forma de aditamento ao ato de
credenciamento, a alteração de denominação do Centro Universitário
Facitec - FACITEC (1660) para Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasilía, mantido pela IESST - Instituto de Ensino
Superior Social e Tecnológico (1086), com sede em Brasília, Distrito
Federal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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PORTARIA Nº 97, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto n° 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, e a Portaria Normativa n° 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC nº
201358617, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido o curso de Ciências Biológicas,
Licenciatura, na modalidade a distância, com 135 (cento e trinta e
cinco) vagas totais anuais, ministrado pela Universidade Federal de
Goiás - UFG, com sede na Rodovia Goiânia Nerópolis, Km 12,
Campus Samambaia, no município de Goiânia, no Estado de Goiás,
mantida pela Universidade Federal de Goiás, com sede nos mesmos
município e Estado, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº
5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do art. 10 do Decreto nº 5.622, de 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro de 2007, do curso neste ato reconhecido, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato oficial de credenciamento para
educação a distância, emitido por este Ministério para a instituição.
Parágrafo único. A utilização de polos não credenciados por
este Ministério representa irregularidade, objeto de medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de
2006, o presente ato autorizativo é válido até o final do ciclo avaliativo ao qual cada curso pertence.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 98, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto n° 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, e a Portaria Normativa n° 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC nº
201305909, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido o curso de Letras - Português e
Libras, Licenciatura, na modalidade a distância, com 210 (duzentas e
dez) vagas totais anuais, ministrado pela Universidade Federal da
Paraíba - UFPB, com sede na Cidade Universitária, s/n, bairro Castelo Branco, no município de João Pessoa, no Estado da Paraíba,
mantida pela Universidade Federal da Paraíba, com sede nos mesmos
município e Estado, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº
5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do art. 10 do Decreto nº 5.622, de 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro de 2007, do curso neste ato reconhecido, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato oficial de credenciamento para
educação a distância, emitido por este Ministério para a instituição.
Parágrafo único. A utilização de polos não credenciados por
este Ministério representa irregularidade, objeto de medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de
2006, o presente ato autorizativo é válido até o final do ciclo avaliativo ao qual cada curso pertence.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 99, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto n° 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, e a Portaria Normativa n° 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
do Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC nº
201115856, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido o curso de Matemática, Licenciatura, na modalidade a distância, com 208 (duzentas e oito) vagas
totais anuais, ministrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, com sede na Avenida Professor
Luiz Freire, nº 500, bairro Curado, no município de Recife, no Estado
de Pernambuco, mantido Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco, com sede nos mesmos município e Estado, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do art. 10 do Decreto nº 5.622, de 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro de 2007, do curso neste ato reconhecido, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato oficial de credenciamento para
educação a distância, emitido por este Ministério para a instituição.
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