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PORTARIA No- 1.389, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 194/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.003165/2006-32, Registro SA-
PIEnS no 20050014862, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade de Educação, Ciência e Tec-
nologia, mantida pela Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda,
a ser instalada na Avenida Doutor Irani Alves Ferreira, nº 220, Setor
Aeroporto, ambas na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, pelo prazo
máximo de 03 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.390, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 197/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.006660/2006-01, Registro SA-
PIEnS no 20060001076, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade de Tecnologia Alfa de Umua-
rama, mantida pela Sociedade de Ensino Cidade de Umuarama Ltda.,
a ser instalada na Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da
Costa, nº 3.678, Centro, ambas na cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.391, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007, na Resolução no 01 de
08/06/2007 e no Parecer nº 200/2008, da Câmara de Educação Su-
perior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Pro-
cesso no 23000.003390/2008-31, Registro SAPIEnS no 20070008408,
resolve:

Art. 1o Credenciar em caráter especial o CEPEO - Centro de
Estudos e Pesquisas em Odontologia, mantido pela CEPEO - Centro
de Ensino e Pesquisa em Odontologia Ltda, ambos situados na Ave-
nida República Argentina, nº 959, sobreloja, Vila Isabel, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, para oferta de cursos de especialização
em nível de pós-graduação lato sensu exclusivamente nesse endereço
e na área de Odontologia, a partir da oferta do curso de Implan-
todontia, pelo prazo de 3 (três) anos, em regime presencial.

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

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.392, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 203/2006,
que retifica o Parecer no 12/2006, da Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo no

23000.013097/2002-96, Registro SAPIEnS no 706108, resolve:
Art. 1o Recredenciar o Centro Universitário Campos de An-

drade, mantido pela Associação de Ensino Versalhes, com sede na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e unidades descentralizadas nas
cidades de Ponta Grossa e Maringá, estas sem prerrogativas de au-
tonomia conferidas aos Centros Universitários, pelo prazo máximo de
5 (cinco) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos até o ciclo avaliativo seguinte.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.393, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 210/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.003460/2006-99, Registro SA-
PIEnS no 20050015261, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade Empreendedora Aurora, man-
tida pela Instituição de Ensino Selvino Caramori Ltda, a ser instalada
na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 150, Centro, ambas na
cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, pelo prazo máximo de
03 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.394, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 211/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.001057/2006-25, Registro SA-
PIEnS no 20050012104, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade Apogeu, mantida pelo IPCC
- Instituto Superior de Pós - Graduação Ltda, a ser instalada na
Quadra 29, Lotes nºs 34/43, Setor Central, ambos na Região Ad-
ministrativa II, Gama, Distrito Federal, pelo prazo máximo de 03
(três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.395, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 212/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.001906/2005-60, Registro SA-
PIEnS no 20050000049, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade de Ciências Gerenciais, man-
tida pela Unidade Educacional de Ensino Superior Ltda., a ser ins-
talada na Rua Maria Rosa da Silva, nº 151, Jardim Paraíso, ambas na
cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, pelo prazo
máximo de 03 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.396, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de
09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na
Portaria Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 215/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.011123/2006-75, Registro SA-
PIEnS no 20060002657, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Credenciar a Faculdade de Tecnologia SENAI An-
chieta, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Departamento Regional de São Paulo, a ser instalada na Rua Gan-
davo, nº 550, Vila Mariana, ambos na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos 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 venha
a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar
seu recredenciamento, observadas as disposições processuais perti-
nentes, 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 pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

PORTARIA No- 1.397, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o Decreto no 5.773, de 9 de
maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, tendo em vista o Parecer no 216/2008, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do
Processo no 23000.002637/2005-59, Registro SAPIEnS no

20050001140, resolve:
Art. 1° Aditar o ato de credenciamento contido no Decreto no

70.621, de 25 de abril de 1972, aprovando o pedido de criação do
campus fora de sede da Universidade do Grande Rio Prof. José de
Souza Herdy, sediada no Município de Duque de Caxias, no Estado
do Rio de Janeiro, a ser instalada na Avenida Atlântica, no 854, Praia
Campista, no Município de Macaé, mantida pela Associação Flu-
minense de Educação, nos termos do art. 24, §1o do Decreto no

5.773/2006.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006,

alterado pelo Decreto no 6.303, de 12/12/2007, os atos autorizativos
são validos até o ciclo avaliativo seguinte.

Art. 3° Autorizar o funcionamento dos cursos superiores de
Tecnologia em Petróleo e Gás e em Gestão Ambiental, com 100
(cem) vagas totais anuais cada, a serem ministrados pela Associação
Fluminense de Educação, com validade até o fim do prazo para
expedição do ato de reconhecimento, nos termos do art. 35 do De-
creto no 5.773/2006.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO HADDAD

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 14 de Novembro de 2008

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer no

184/2008, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de Roseira, a
ser instalada na Rodovia Presidente Dutra, Km 77, Bairro Roseira
Velha, mantida por Jorge Pasin de Oliveira, ambos com sede na
cidade de Roseira, Estado de São Paulo, até o primeiro ciclo ava-
liativo do SINAES a se realizar após a homologação deste Parecer,
nos termos do art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, observado o
prazo máximo de 3 (três) anos, fixado no art. 13, § 4º, do mesmo
Decreto, conforme consta do Processo no 23000.018066/2006-55, Re-
gistro SAPIEnS no 20060007021.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer no

186/2008, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Politec, a ser
instalada na Rua da Agricultura, nº 4.000, bairro Gerivá, na cidade de
Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, mantida pelas Facul-
dades Integradas Politec Ltda., com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, até o primeiro ciclo avaliativo do SINAES a se
realizar após a homologação deste parecer, nos termos do art. 10, §
7°, do Decreto nº 5.773/2006, observado o prazo máximo de 3 (três)
anos, fixado no art. 13, § 4º, do mesmo Decreto, conforme consta do
Processo no 23000.018872/2005-42, Registro SAPIEnS no

20050010933.
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de

1995, o Ministro de Estado da Educação, HOMOLOGA o Parecer no

189/2008, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento especial do Instituto de Pes-
quisa e Ensino em Fonoaudiologia, com sede à Rua Aviador Gil
Guilherme, nº 123, bairro Santana, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para a oferta de cursos de especialização em nível de pós-
graduação lato sensu, exclusivamente neste endereço e na área de
Fonoaudiologia, a partir da oferta dos cursos de Audiologia, de Mo-
tricidade Orofacial e de Linguagem, em regime presencial, pelo prazo
de 3 (três) anos, conforme consta do Processo no 23000.020254/2007-
24, Registro SAPIEnS no 2 0 0 7 0 0 0 4 0 11 .
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