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PORTARIA No- 756, DE 6 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 no 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em
29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC no

200900300, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Autorizar o curso de Ciências Contábeis, bachare-

lado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, a ser
ministrado pela Faculdade Sagrada Família, na Avenida Visconde de
Taunay, no 101, Centro, no município de Ponta Grossa, no Estado do
Paraná, mantida pela Associação Família de Maria, com sede no
município de Curitiba, no Estado do Paraná.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 757, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 20070015, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Autorizar o curso de Matemática, licenciatura, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, a ser ministrado pela
Faculdade Machadinho do Oeste, no âmbito do Instituto Superior de
Educação, na Rua Jiane Carla da Costa França, no- 2.447, bairro Bom
Futuro, no município de Machadinho D'Oeste, no Estado de Ron-
dônia, mantida pelo CEDUCAR- Centro de Educação e Cultura de
Ariquemes Ltda. ME, com sede no município de Machadinho D'Oes-
te, no Estado de Rondônia.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 758, DE 6 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 no 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em
29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC no

200901447, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Autorizar o curso de Administração, bacharelado,

com 160 (cento e sessenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas Rio Branco
Granja Vianna, na Rodovia Raposo Tavares, no 7.200, bairro Granja
Viana, no município de Cotia, no Estado de São Paulo, mantidas pela
Fundação de Rotarianos de São Paulo, com sede no município de São
Paulo, no Estado de São Paulo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 759, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 200812018, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Indeferir o pedido de autorização do curso de En-
genharia Mecânica, bacharelado, pleiteado pela Área 1 - Faculdade de
Ciência e Tecnologia, na Avenida Luís Viana Filho, no- 3.172, bairro
Paralela, no município de Salvador, no Estado da Bahia, mantida pela
CBES - Centro Baiano de Ensino Superior Ltda., com sede no mu-
nicípio de Salvador, no Estado da Bahia.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 760, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 200913638, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- Reconhecer o curso Ciências Contábeis, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira, na Rua Pará, no- 2.280, bairro
Mimoso do Oeste, no município de Luís Eduardo Magalhães, no
Estado da Bahia, mantida pela Sociedade Educacional Arnaldo Ho-
rácio Ferreira S/C Ltda., com sede no município de Luís Eduardo
Magalhães, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 761 , DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no 201000942, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Pedagogia, licenciatura, com
200 (duzentas) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo
Instituto Salvador de Ensino e Cultura, no âmbito do Instituto Su-
perior de Educação, na Avenida Magalhães Neto, no- 571, bairro
Pituba, no município de Salvador, no Estado da Bahia, mantido pela
Sociedade Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES, com sede no
município de Goiânia, do Estado de Goiás, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 762, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 200908963, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 300 (trezentas) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura, na Avenida Pa-
ranaíba, no- 374, bairro Setor Central, no município de Goiânia, no
Estado de Goiás, mantida pela Sociedade Brasileira de Educação e
Cultura S/S Ltda., com sede no município de Goiânia, no Estado de
Goiás, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 763, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 201003791, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Farmácia, bacharelado, com
120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, na Avenida Uni-
versitária, no- 683, Centro, no município de Anápolis, no Estado de
Goiás, mantido pela Anhanguera Educacional Ltda., com sede no
município de Valinhos, no Estado de São Paulo, nos termos do dis-
posto no artigo 10, § 7º, do Decreto no- 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 764 , DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 201008685, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade Mauricio de Nassau de Campina Grande,
na Rua Prefeito Antônio Carvalho de Souza, s/n, bairro Estação
Velha, no município de Campina Grande, no Estado da Paraíba,
mantida pelo Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda., com
sede no município de Campina Grande, no Estado da Paraíba, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 765, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 200909106, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- Reconhecer o curso Farmácia, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pelas Fa-
culdades Pequeno Príncipe, na Avenida Iguaçu, no- 333, bairro Re-
bouças, no município de Curitiba, no Estado do Paraná, mantidas pela
Associação Hospitalar de Prot. à Infância Dr. Raul Carneiro, com
sede no município de Curitiba, no Estado do Paraná, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 766, DE 6 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 7 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Re-
gistro e-MEC no- 200913431, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Física, licenciatura, com 60
(sessenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná, na Rua Imaculada Conceição,
no- 1.155, bairro Prado Velho, no município de Curitiba, no Estado do
Paraná, mantida pela Associação Paranaense de Cultura - APC, com
sede no município de Curitiba, no Estado de Paraná, 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 767 , DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 201003273, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Engenharia Química, ba-
charelado, com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade Estácio de Sá, no campus fora de sede,
na Rua Luis Carlos de Almeida, no- 113, bairro Granja dos Cavaleiros,
no município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 768, DE 6 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 Re-
gistro e-MEC no- 201003515, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Enfermagem, bacharelado,
com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, no turno noturno, mi-
nistrado pela Universidade Estácio de Sá, no campus fora de sede, na
Rua Professor Sampaio, nº19, bairro Camarim, no município de Quei-
mados, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade de
Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., 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 Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
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