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Nº 9, quarta-feira, 14 de janeiro de 2009
PORTARIA Nº 57, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 250/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.010883/2006-65, Registro SAPIEnS no 20060002341, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade Cenecista de Rio Bonito,
mantida pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a ser
instalada na Avenida Sete de Maio, nº 383, Centro, no município de
Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, 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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 58, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 251/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.006000/2007-01, Registro SAPIEnS no 20070000271, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade Pitágoras de Feira de Santana, mantida pela G. K. Empreendimentos Educacionais Ltda., a ser
instalada na Rua Venezuela, nº 204, bairro Capuchinhos, na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia, 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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 59, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 253/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.004444/2007-02, Registro SAPIEnS no 20060013752, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade de Conchas, mantida pelo
Centro de Treinamento Educação Lúdica, a ser instalada na Rua
Itaipu, nº 157, bairro Vila Seminário, ambos na cidade de Conchas,
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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 60, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 254/2008, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo no 23000.005001/2007-21, Registro SAPIEnS no 20060014500,
resolve

Art. 1o Credenciar em caráter especial a Escola de Aperfeiçoamento Profissional, mantida pela Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Rio Grande do Norte, ambas com sede na Rua
Felipe Camarão, no 514, bairro Cidade Alta, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 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 Ortodontia e
Ortopedia Facial, pelo prazo de 3 (três) anos, em regime presencial.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 61, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 256/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.005309/2007-76, Registro SAPIEnS no 20060014978, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade de Tecnologia INESUL do Paraná, mantida pelo Instituto de Ensino Superior de Londrina S/C Ltda., a
ser instalada na Avenida Sete de Setembro, nº 3.457, Centro, no Município
de Curitiba, no 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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 62, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 260/2008, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do
Processo no 23000.019832/2005-18, Registro SAPIEnS no
20050011768, resolve
Art. 1° Aditar o ato de credenciamento contido na Portaria
MEC no 510, de 01 de abril de 1992, aprovando o pedido de criação
do campus fora de sede de CAMPOS DO JORDÃO, a ser instalado
na Rua Dr. Januário Miraglia, nº 3, Vila Abernéssia, na cidade de
Campos do Jordão, no Estado de São Paulo, vinculado a Universidade do Vale do Paraíba, mantida pela Fundação Valeparaibana de
Ensino, 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 do curso superior de Administração, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, a ser
ministrado no campus fora de sede de CAMPOS DO JORDÃO, com
endereço referido no Art. 1o desta Portaria, pela Universidade do Vale
do Paraíba, com validade até o fim do prazo para expedição do ato de
reconhecimento, nos termos do art. 35 do Decreto no 5.773/2006.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 63, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 264/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.002481/2007-78, Registro SAPIEnS no 20060010727, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade de Teologia de São Paulo da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantida pela Fundação
Eduardo Carlos Pereira, a ser instalada na Rua Genebra, n° 180,
bairro Bela Vista, 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 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.
FERNANDO HADDAD
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PORTARIA Nº 64, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 275/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.002207/2005-37, Registro SAPIEnS no 20050000521, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade Mundial, mantida pela Fundação Mundial, a ser instalada na Avenida Paulista, nº 2.200, Edifício
Central Park, bairro Cerqueira César, 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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 65, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 277/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.006667/2007-04, Registro SAPIEnS no 20070001113, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade do Norte Goiano, mantida
pelo Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda., a ser
instalada na Rua 6, nº 21, bairro Setor Leste, ambos na cidade de
Porangatu, 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 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.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 66, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 278/2008, da Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo no
23000.017577/2005-79, Registro SAPIEnS no 20050010294, resolve
Art. 1o Credenciar em caráter especial o Instituto Superior
Xavier Cordeiro, mantido pela Consultoria Educacional Xavier Cordeiro Ltda., ambos com sede na Alameda Presidente, Taunay, nº 260,
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 subárea de Educação Infantil, a partir da oferta
do curso de especialização em Educação Infantil, pelo prazo de 3
(três) anos, em regime presencial.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
PORTARIA Nº 67, DE 13 DE JANEIRO DE 2009
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 280/2008, da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
conforme consta do Processo no 23000.011791/2006-01, Registro SAPIEnS no 20060003448, bem como a conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve
Art. 1o Credenciar a Faculdade de Educação Acreano Euclides da Cunha, mantida pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e de
Estudos das Culturas Amazônicas, a ser instalada na Estrada do
Aviário, nº 204, bairro Aviário, ambos na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre, 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

