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Nº 74, segunda-feira, 18 de abril de 2011
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 Design, bacharelado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 838, DE 14 DE ABRIL 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 20076160, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacharelado, com 150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais, nos turnos
diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Fernão Dias, na Rua
Euclides da Cunha, nº 70, Centro, no município de Osasco, no Estado
de São Paulo, mantida pela Faculdade Antônio Agú Ltda., com sede
no município de Osasco, 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.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 839, DE 14 DE ABRIL 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 20077101, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais
anuais, no turno noturno, ministrado pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, no campus fora de sede, na Rodovia Teotônio Vilela, nº Km 8,5, bairro Alvorada, no município de Araçatuba,
no Estado de São Paulo, mantido pela Missão Salesiana de Mato
Grosso, com sede no município de Campo Grande, no Estado de
Mato Grosso 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.

Art. 1o Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, na Rua Maringá nº
450, bairro Parque Taquaral, no município de Piracicaba, no Estado
de São Paulo, mantidas pelo Instituto Maria Imaculada, com sede no
município de Bragança Paulista, no Estado do 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.
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Art. 1o Reconhecer o curso de Fisioterapia, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela Faculdade Metropolitana de Camaçari, na Avenida Eixo Urbano Central,
s/n, Centro, no município de Camaçari, no Estado da Bahia, mantida
pela Associação Educativa e Cultural de Camaçari, com sede no
município de Camaçari, 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

LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 842, DE 14 DE ABRIL 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 200800902, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Psicologia, bacharelado, com
120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade Cidade do Salvador, na Praça da Inglaterra, nº 02, bairro Comércio, no município de Salvador, no Estado da
Bahia, mantida pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da
Bahia Ltda., com sede no município de Salvador, 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
PORTARIA N o- 843, DE 14 DE ABRIL 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 200801482, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado
pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, na Avenida Universitária, Parque das Palmeiras, nº 23, Centro, no município de
Paripiranga, no Estado da Bahia, mantida pela AGES - Empreendimentos Educacionais Ltda., com sede no município de Paripiranga,
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

PORTARIA No 846, DE 14 DE ABRIL 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 200814663, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Educação Física, licenciatura,
com 200 vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado
pelo Centro Universitário Euro-Americano, na Avenida Castanheira,
nº 3.700, Águas Claras, no Distrito Federal, mantida pelo Instituto
Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, com sede 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 nos endereços
citados neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-

PORTARIA N 847, DE 14 DE ABRIL 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 200814742, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Educação Física, bacharelado,
com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pelo Centro Universitário Vila Velha, na Rua
Comissário José Dantas de Melo, nº 21, bairro Boa Vista, no município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, mantido pela Soc.
Educ. do Esp. Santo Unidade de V. Velha Ensino Superior, com sede
no município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, 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
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PORTARIA N 840, DE 14 DE ABRIL 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 200711476, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Comunicação Social - Cinema,
bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos
diurno e noturno, ministrado pela Universidade Anhembi Morumbi,
na Rua Dr. Almeida Lima, nº 1.314, no bairro Brás, no município de
São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela ISCP- Sociedade
Educacional S.A., 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 O curso passará a denominar-se Cinema e Audiovisual, bacharelado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N 844, DE 14 DE ABRIL DE 2011

PORTARIA N 848, DE 14 DE ABRIL 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 200802319, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
habilitação em Gestão Estratégica de Empresas, com 100 (cem) vagas
totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Faculdade de Ciência,
Tecnologia e Educação, na Rua Emílio Marques, nº 298, bairro Loteamento do Parque de Exposição, no município de Santa Maria da
Vitória, no Estado da Bahia, mantida pelo Centro de Estudo, Pesquisa
e Ensino Superior - UNISANTA Ltda., com sede no município de
Santa Maria da Vitória, 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 O curso passará a denominar-se Administração, bacharelado.
Art. 3o 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 200803089, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Design de Interiores, bacharelado, com 35 (trinta e cinco) vagas totais anuais, no turno
noturno, ministrado pela Universidade Federal de Uberlândia, na Avenida João Naves de Ávilla, nº 2.160, bairro Santa Maria, no município de Uberlândia, 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 O curso passará a denominar-se Design, bacharelado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
o-
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LUIZ CLÁUDIO COSTA

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA N 841, DE 14 DE ABRIL DE 2011

PORTARIA N o- 845, DE 14 DE ABRIL DE 2011

PORTARIA N 849, DE 14 DE ABRIL 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 200712026, do Ministério da Educação, resolve:

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 200811847, do Ministério da Educação, resolve:

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 200808307, do Ministério da Educação, resolve:
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