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PORTARIA N o- 468, DE 31 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA N o- 472, DE 31 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA N o- 476, DE 31 DE MARÇO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20073758, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Universidade Luterana do Brasil, situada na BR 287 Km
252, s/n, Trevo Maneco Pedroso, Bairro Boca do Monte, na cidade de
Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, com sede na
cidade de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20078182, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Pedagogia, licenciatura, com
160 (cento e sessenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pelo Instituto de Educação e Tecnologias, situado na
Rua Portugal, n o- 15, Bairro Comércio, na cidade de Salvador, no
Estado da Bahia, mantido pela Sociedade de Ensino e Tecnologias
S/C Ltda, com sede na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20076674, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Ciência Política, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo
Centro Universitário do Distrito Federal, situado na SEP - SUL EQ
704 / 904, conjunto "A", Região Administrativa I, na cidade de
Brasília, no Distrito Federal, mantido pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., com sede na cidade de Brasília, no
Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N o- 469, DE 31 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA N 473, DE 31 DE MARÇO DE 2009

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20077024, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Educação Física, licenciatura,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Universidade Luterana do Brasil, no campus Guaíba, situado na BR
116, n o- 5.724, bairro Moradas da Colina, na cidade de Guaíba, no
Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Comunidade Evangélica
Luterana de São Paulo, com sede na cidade de Canoas, no Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao disposto no Decreto
n o- 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, o que será verificado
por ocasião da renovação de reconhecimento do curso, nos termos do
artigo 41 do Decreto n o- 5.773 de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20072822, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Comunicação Social, bacharelado, com habilitação em Relações Públicas, com 50 (cinqüenta)
vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Faculdade
Juvêncio Terra, situada na Avenida Otávio Santos, n o- 132, Bairro
Centro, na cidade de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia,
mantida pelo Instituto de Ensino Superior Juvêncio Terra Ltda, com
sede na Cidade de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, nos
termos do disposto no artigo. 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 470, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200712685, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Comunicação Social, bacharelado, com habilitação em Jornalismo, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado
pelo Centro Universitário Metodista, situado na Rua Coronel Joaquim
Pedro Salgado, n o- 80, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre,
no Estado do Rio Grande do Sul, mantido pelo Instituto Porto Alegre
da Igreja Metodista, com sede na cidade de Porto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 471, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200801715, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Ciência Política, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Faculdade Montserrat, situada na Rua Borges de Medeiros, n o- 260,
Bairro Centro, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande
do Sul, mantida pela Associação Educacional Jorge Andreazza, com
sede na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul,
nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 474, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200710492, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Ciências Econômicas, bacharelado, com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade Federal de Goiás, situada à Rodovia
Goiânia - Nerópolis, Km 12, Campus Samambaia, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, mantida pelo Ministério da Educação, com
sede em Brasília, no Distrito Federal, nos termos do disposto no
artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 475, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200710285, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Enfermagem, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela
Faculdade do Agreste de Pernambuco, situada Avenida Portugal, n o584, Bairro Santa Maria, na cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, mantida pela Associação Caruarense de Ensino Superior,
com sede na cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de
maio de 2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adequar os limites de integralização
do curso ao que dispõe a Resolução CNE/CES n o- 2, de 18 de junho
de 2007, o que será verificado por ocasião da renovação de reconhecimento do curso, nos termos do artigo 41 do Decreto n o- 5.773,
de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 477, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20077309, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 300 (trezentas) vagas anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Serra da Mesa, situada na Rua Jacinto da
Rocha Vidal, lotes 5, 7, 16 e 19, setor NW, na cidade de Uruaçu,
Estado de Goiás, mantida pelo Centro de Educação Serra da Mesa,
com sede na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 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. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 478, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto N o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, tendo
em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG n o- 0103/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conforme
consta do Processo N o- 23000.003931/2007-40, Registro SAPIEnS N o20060012960, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Autorizar o funcionamento do curso de Administração, bacharelado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos
turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade Internacional
Signorelli, na Rua Araguaia, N o- 03, Freguesia de Jacarepaguá, na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pelo
Instituto de Gestão Educacional Signorelli Ltda., com sede na mesma
cidade e no mesmo Estado.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 479, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto N o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, tendo
em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG n o- 0104/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conforme
consta do Processo N o- 23000.003930/2007-03, Registro SAPIEnS N o20060012959, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Autorizar o funcionamento do curso de Pedagogia,
licenciatura, com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno, a ser ministrado, no âmbito do Instituto Superior de Educação,
pela Faculdade Internacional Signorelli, na Rua Araguaia, N o- 03,
Freguesia de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, mantida pelo Instituto de Gestão Educacional Signorelli Ltda., com sede na mesma cidade e no mesmo Estado.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI

