1

Nº 62, quarta-feira, 1 de abril de 2009
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Nutrição, bacharelado, com 80
(oitenta) vagas anuais, no turno noturno, ministrado pelo Centro Universitário Claretiano, situado na Rua Dom Bosco, n o- 466, bairro
Castelo, na cidade de Batatais, no Estado de São Paulo, mantido pela
instituição denominada EDUCLAR - Ação Educacional Claretiana,
com sede na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de
2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao disposto no Decreto
n o- 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, o que será verificado por ocasião do reconhecimento do curso, nos termos do
artigo 35 do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 445, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20075491, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 100
(cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo Centro
Universitário Barão de Mauá, situado na Rua Ramos de Azevedo, n o423, bairro Jardim Paulista, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, mantido pela Organização Educacional Barão de Mauá,
com sede na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de
maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 446, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200800441, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pelas Faculdades Integradas Campos Salles, situada na Rua
Nossa Senhora da Lapa, n o- 284, Bairro Lapa, na cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, mantidas pela Associação Educativa Campos
Salles, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de
maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 447, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20079899, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Pedagogia, licenciatura, com
100 (cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade do Guarujá, situada na Avenida Adhemar de
Barros, n o- 820, Bairro Santo Antônio, na cidade de Guarujá, no
Estado de São Paulo, mantida pela Sociedade Brasileira de Educação
Renascentista, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 448, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20076897, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1 o- Reconhecer o curso de Biblioteconomia, bacharelado,
com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pelo Centro Universitário Assunção, situado na
Rua Afonso Celso, n o- 671/711, bairro Vila Mariana, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, mantido pelo Instituto Educacional
Seminário Paulopolitano, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 449, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20074315, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Serviço Social, bacharelado,
com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pelo Centro Universitário Assunção, situado na
Rua Afonso Celso, n o- 671/711, bairro Vila Mariana, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, mantido pelo Instituto Educacional
Seminário Paulopolitano, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 450, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 200710819, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Química, licenciatura, com 32
(trinta e duas) vagas anuais, no turno diurno, ministrado pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, na
Avenida Vitória, n o- 1.729, bairro Jucutuquara, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, mantido pelo Ministério da Educação, com
sede na cidade de Brasília, Distrito Federal nos termos do disposto no
artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao disposto no Decreto
n o- 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais - Libras, e no Decreto n o- 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, o que será verificado por ocasião do reconhecimento do curso, nos termos do artigo 35 do Decreto n o- 5.773,
de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 451, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20070139, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Sistemas de Informação, bacharelado, com 80 (oitenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Faculdade de Ciências Aplicadas Sagrado Coração,
situada na Avenida São Mateus, n o- 1.458, bairro Araçá, na cidade de
Linhares, no Estado do Espírito Santo, mantida pela Sociedade Capixaba de Educação Ltda., com sede na cidade de Linhares, no Estado
do Espírito Santo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do
Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao Disposto no Decreto
n o- 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, o que será verificado
por ocasião da renovação de reconhecimento do curso, nos termos do
artigo 41 do Decreto n o- 5.773 de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
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PORTARIA N o- 452, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20076648, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Farmácia, bacharelado, com
120 (cento e vinte) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado
pela Universidade Estácio de Sá, no campus Campos dos Goytacazes,
situado na Avenida 28 de Março, n o- 423, Centro, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com sede na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de
2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 453, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20075742, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Educação Física, licenciatura,
com 80 (oitenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pela Universidade Estácio de Sá, no Campus Cabo Frio, situado na
Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n, lote 18, bairro
Braga, cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com sede na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de
2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao disposto no Decreto
n o- 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, o que será verificado
por ocasião da renovação de reconhecimento do curso, nos termos do
artigo 41 do Decreto n o- 5.773 de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
PORTARIA N o- 454, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20075820, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Sistemas de Informação, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade Estácio de Sá, no Campus Duque de
Caxias, situado na Rua Major Correa de Melo, n o- 86, bairro Jardim
25 de Agosto, na cidade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de
Janeiro, mantida pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, nos termos do disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o5.773, de 9 de maio de 2006.
§ 1 o- A Instituição deverá adaptar-se ao disposto no Decreto
n o- 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, o que será verificado
por ocasião da renovação de reconhecimento do curso, nos termos do
artigo 41 do Decreto n o- 5.773 de 9 de maio de 2006.
§ 2 o- O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço citado neste
artigo.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
o-

PORTARIA N 455, DE 31 DE MARÇO DE 2009
A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto n o- 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro E-MEC n o- 20077493, do Ministério da Educação,
resolve:
Art. 1 o- Reconhecer o curso de Letras, licenciatura, com habilitação em Português e Literaturas de Língua Portuguesa, com 100
(cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Universidade Estácio de Sá, no campus Duque de Caxias, situado na Rua
Major Correa de Melo, n o- 86, bairro Jardim 25 de Agosto, na cidade
de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com sede na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7 o- , do Decreto n o- 5.773, de 9 de maio de
2006.

