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PORTARIA No- 875, DE 15 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 12 de 2010, conforme consta do Registro e-
MEC no 200804062, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Renovar o reconhecimento do curso de Engenharia
Química, bacharelado, com 50 (cinqüenta) vagas totais anuais, nos
turnos diurno e noturno, ministrado pela Universidade Federal do Rio
Grande, na Avenida Itália, Km 8, bairro Carreiros, no município de
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, mantida pelo Mi-
nistério 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida 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- 876, DE 15 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 200913317, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Renovar o reconhecimento do curso de Biologia
Marinha, bacharelado, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, nos tur-
nos diurno e noturno, ministrado pelas Faculdades Integradas Maria
Thereza, na Rua Visconde do Rio Branco, n° 869, bairro São Do-
mingos, no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, man-
tidas pelo Instituto de Ciências e Tecnologia Maria Thereza, com sede
no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7°, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ministrado
no endereço citado neste artigo.

Art. 2º O curso passará a denominar-se Ciências Biológicas,
bacharelado.

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

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 877, DE 15 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 200711831, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Renovar o reconhecimento do curso de Engenharia
Mecânica - Automação e Sistemas, bacharelado, com 60 (sessenta)
vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Universidade
São Francisco, na Rua Waldemar César da Silveira nº 105, bairro Vila
Cura D, no município de Campinas, no Estado de São Paulo, mantida
pela Casa de Nossa Senhora da Paz Ação Social Franciscana, com
sede no município de Bragança Paulista, 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ministrado
no endereço citado neste artigo.

Art. 2o O curso passará a denominar-se Engenharia Me-
cânica, bacharelado.

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

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 878, DE 15 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 200805132, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Renovar o reconhecimento do curso de Estudos So-
ciais, licenciatura, habilitação em História, com 90 (noventa) vagas
totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de Ituverava, no âmbito do Instituto Su-
perior de Educação, na Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, nº
1.259, bairro Cidade Universitária, no município de Ituverava, no
Estado de São Paulo, mantida pela Fundação Educacional de Itu-
verava, com sede no município de Ituverava, 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ministrado
no endereço citado neste artigo.

Art. 2o O curso passará a denominar-se História, licencia-
tura.

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

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 879, DE 15 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 20071097, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Renovar o reconhecimento do curso de Zootecnia,
bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos
diurno e noturno, ministrado pela Universidade do Oeste Paulista, na
Rodovia Raposo Tavares, km 572, bairro Limoeiro, no município de
Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, mantida pela Asso-
ciação Prudentina de Educação e Cultura, com sede no município de
Presidente Prudente, 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida 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- 880, DE 15 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 200911958, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Renovar o reconhecimento do curso de Ciência da
Computação, bacharelado, com 280 (duzentas e oitenta) vagas anuais,
nos turnos diurno e noturno, ministrado pelo Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas, na Rua Taguá, n° 150, bairro
Liberdade, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo,
mantido pelas Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação Edu-
cacional, 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida 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- 881, DE 15 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 200712320, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Renovar o reconhecimento do curso de Ciência da
Computação, bacharelado, com 160 (cento e sessenta) vagas totais
anuais, nos turnos matutino e noturno, ministrado pela Universidade
de Sorocaba, na Rodovia Raposo Tavares, s/n, Km 92,5, bairro Jar-
dim Novo Eldorado, no município de Sorocaba, no Estado de São
Paulo, mantida pela Fundação Dom Aguirre, com sede no município
de Sorocaba, 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida 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- 882, DE 15 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 200903378, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Renovar o reconhecimento do curso de História, li-
cenciatura, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pela Fundação Universidade Federal do Tocan-
tins, na Rua Humberto de Campos, nº 508, bairro São João, no
município de Araguaína, no Estado de Tocantins, mantida pelo Mi-
nistério 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. A renovação do reconhecimento a que se
refere esta Portaria é válida 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- 883, DE 15 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 200901245, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, o curso de Matemática, licenciatura, com
40 (quarenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pelo
Instituto Federal da Bahia, na Avenida David Jonas Fadeni, s/n, bairro
Juca Rosa, no município de Eunápolis, no Estado da Bahia, mantido
pelo Ministério da Educação, com sede na Esplanada dos Ministérios,
com na cidade de Brasília, no Distrito Federal, 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- 884, DE 15 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 200904211, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Psicologia, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela Fa-
culdade Católica Salesiana do Espírito Santo, na Avenida Vitória, nº
950, bairro Forte São João, no município de Vitória, no Estado do
Espírito Santo, mantida pela Inspetoria São João Bosco, com sede no
município 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.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

PORTARIA No- 885, DE 15 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 200907246, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacha-
relado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, mi-
nistrado pela Faculdade de Balsas, na BR 230, Km 5, s/n, bairro Zona
Rural, no município de Balsas, no Estado do Maranhão, mantida pela
Unibalsas Educacional Ltda., com sede no município de Balsas, no
Estado do Maranhão 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- 886, DE 15 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 2010,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do registro
e-MEC no 200900981, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Odontologia, bacharelado,
com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado
pelo Centro Universitário da Grande Dourados, na Rua Balbina de
Matos, nº 2.121, bairro Jardim, no município de Dourados, no Estado
de Mato Grosso do Sul, mantido pela Sociedade Civil de Educação da
Grande Dourados, com sede no município de Dourados, no Estado do
Mato Grosso do Sul, nos termos do disposto no artigo 10, § 7o, do
Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
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