
Nº 228, terça-feira, 30 de novembro de 2010 35ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012010113000035

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Art. 1o Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacha-
relado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, mi-
nistrado pela Faculdade da Região Serrana, na Rua Hermann Roelke,
nº 230, Centro, na cidade de Santa Maria de Jetibá, no Estado do
Espírito Santo, mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região
Serrana, com sede na cidade de Santa Maria de Jetibá, 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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.038, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200801231, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Terapia Ocupacional, ba-
charelado, com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno diurno,
ministrado pela Faculdade de Minas, na Avenida Cristiano Ferreira
Varella, nº 655, bairro Universitário, na cidade de Muriaé, no Estado
de Minas Gerais, mantida pela Lael Varella Educação e Cultura Ltda.,
com sede na cidade de Muriaé, 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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.039, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200907126, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacha-
relado, com 100 (cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e no-
turno, ministrado pela Faculdade Pitágoras de Betim, na Avenida
Juscelino Kubitschek, nº 229, Centro, na cidade de Betim, no Estado
de Minas Gerais, mantida pela Sociedade Pitágoras - Sistema de
Educação Superior Sociedade Ltda., com sede na cidade de Belo
Horizonte, 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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.040, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200908530, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Sistemas de Informação, ba-
charelado, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais anuais, nos
turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Maurício de Nas-
sau, na Rua João Fernandes Vieira, no 110, bairro Boa Vista, na
cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, mantida pelo Ensino
Superior Bureau Jurídico S.A., com sede na cidade de Recife, no
Estado de Pernambuco, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.041, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 201008606, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Comunicação Social, ba-
charelado, habilitação em Publicidade e Propaganda, com 240 (du-
zentas e quarenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Faculdade Joaquim Nabuco Recife, na Avenida Gua-
rarapes, nº 233, bairro Santo Antonio, na cidade de Recife, no Estado
de Pernambuco, mantida pelo Ensino Superior Bureau Jurídico S.A. -
ESBJ, com sede na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.042, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200810237, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Fa-
culdade Integral Diferencial, na Rua Veterinária Bugyja Brito, nº
1.354, bairro Horto Florestal, na cidade de Teresina, no Estado do
Piauí, mantida pela Integral - Grupo de Ensino Fundamental, Médio,
Técnico e Superior do Piauí S/C Ltda., com sede na cidade de Te-
resina, no Estado do Piauí, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.043, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200811474, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Enfermagem, bacharelado,
com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela
Faculdade de Ciências Humanas e Jurídicas de Teresina, na Avenida
dos Expedicionários, n° 790, bairro São João, na cidade de Teresina,
no Estado do Piauí, mantida pelo Centro de Ensino Unificado de
Teresina, com sede na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.044, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200901231, 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 Piauiense, na Avenida Joquei Clube, nº
710, bairro Joquei Clube, na cidade de Teresina, no Estado do Piaui,
mantida pelo Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda., com sede na
cidade de Teresina, no Estado do Piauí, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.045, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200810723, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacha-
relado, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pela Faculdade Santa Amélia, na Rua Barão do
Cerro Azul, nº 827, Centro, na cidade de Ponta Grossa, no Estado do
Paraná, mantida pela Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda.,
com sede na cidade de Ponta Grossa, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.046, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200805527, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Sistemas de Informação, ba-
charelado, com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade Luterana do Brasil, no campus fora de
sede, na Rua Antônio de Carvalho, s/n, na cidade de São Jerônimo,
no Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Comunidade Evan-
gélica Luterana São Paulo - CELSP, com sede na cidade de Canoas,
no Estado do Rio Grande 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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.047, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200808674, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Agronomia, bacharelado, com
50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela
Universidade de Caxias do Sul, na Rua Francisco Getúlio Vargas, n°
1.130, bairro Petróplis, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio
Grande do Sul, mantida pela Fundação Universidade de Caxias do
Sul, com sede na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande
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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.048, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 201001717, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Engenharia Civil, bacharelado,
com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado
pela Fundação Universidade Federal do Pampa, no Campus fora de
sede, na Avenida Tiarajú, nº 810, bairro Ibirapuita, na cidade de
Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul, 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 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.049, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200801560, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Arquitetura e Urbanismo,
bacharelado, com 90 (noventa) vagas totais anuais, nos turnos diurno
e noturno, ministrado pela Faculdade Barddal de Artes Aplicadas, na
Avenida Madre Benvenuta, nº 416, bairro Trindade, na cidade de
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, mantida pelo Sistema
Barddal de Ensino Ltda., com sede na cidade de Florianópolis, no
Estado de Santa Catarina, 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.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 2.050, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

A Secretária 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, conforme
consta do Registro e-MEC no 200806923, do Ministério da Educação,
resolve:
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