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PORTARIA No 301, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 367/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200800191, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Tecnologia SENAC
Minas - Unidade Belo Horizonte, estabelecida na Rua Tupinambás, nº
1.038, Bairro Centro, no Município de Belo Horizonte, Estado Minas
Gerais, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC/Administração Regional de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, observado o prazo máximo
de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA No 302, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9 de maio de
2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de 2007 e no Parecer
no 382/2011, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, conforme consta do processo e-MEC no 200908621, e diante da
conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano de
Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Pitágoras de Maceió,
para funcionamento na Avenida Menino Marcelo, no 3.800, bairro
Cidade Universitária, no Município de Maceió, no Estado de Alagoas,
mantida pela Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade
Ltda., com sede no Município de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, observado o prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA No 303, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 387/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200815187, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Escola de Ciências do Trabalho, a
ser instalada à Rua Aurora, no 957, Bairro Santa Efigênia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, a ser mantida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
com sede e foro na Rua Ministro Godoy no 310, Parque da Água
Branca, no 310, bairro Perdizes, no mesmo Município e Estado, observado o prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA

No

304, DE 5 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 430/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200810294, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
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Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Cal de Artes Cênicas FACULDADE CAL, a ser instalada na Rua Santo Amaro, no 44,
Bairro Glória, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, mantida pelo Instituto Cal de Arte e Cultura, com sede no
Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, observado
o prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA

No

305, DE 5 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 431/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201009108, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade SEDAC - SEDAC, a
ser instalada na Rua Seminário, no 105, Bairro Cristo Rei, no Município de Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso, mantida pela
Associação Dom Aquino Corrêa, com sede no mesmo endereço, observado o prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA

No

306, DE 5 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 433/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200807193, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Tecnologia Fundação Universitária de Cardiologia - FUC, situada na Avenida Princesa Isabel, no 370, Bairro Santana, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Fundação Universitária de
Cardiologia, sediada no mesmo Município e Estado, observado o
prazo máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA No 307, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 434/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200812133, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Presidente JK, a ser
instalada à Rua Prefeito Alberto Moura, no 6.000, bairro Morro Claro,
no Município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, a ser mantida
pelo Instituto de Ensino Superior Presidente Juscelino Kubitschek S.
S. Ltda., com sede no mesmo endereço, observado o prazo máximo
de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
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Nº 68, segunda-feira, 9 de abril de 2012
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.Art. 3o Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA No 308, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 476/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200807827, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Tecnologia de Barretos, a ser instalada na Avenida Gonçalves, no 2.200, Bairro Flosi, no
Município de Barretos, Estado de São Paulo, mantida pelo Liceu
Tecnológico Tutor Moacir Pacheco de Oliveira Ltda., com sede no
Município de Barretos, no Estado de São Paulo, observado o prazo
máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA

No

309, DE 5 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 483/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200807688, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade FACTUM, a ser instalada no Largo João Amorim de Albuquerque, no 60, Bairro Centro,
no Município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
mantida pela FACTUM - Centro de Idéias em Educação Sociedade
Simples Ltda., com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, no 185,
Bairro Centro, no mesmo Município e Estado, observado o prazo
máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
PORTARIA No 310, DE 5 DE ABRIL DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 488/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 200912630, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade CEDEPE, a ser estabelecida à Av. Engenheiro Domingos Ferreira, no 1.818, loja 12,
Bairro Boa Viagem, no Município de Recife, no Estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Desenvolvimento Pessoal e Empresarial Ltda., com sede no mesmo Município, observado o prazo
máximo de 3 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte.
Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
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