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ANEXO (Reconhecimento de Cursos)
Nº de
Ordem
1

Registro
e-MEC nº
201305933

Curso

Nº de vagas totais
Mantida
anuais
ADMINISTRAÇÃO - (BACHARELA- 100 (cem)
FACULDADE META
DO)

UNIAO EDUCACIONAL META
LTDA - ME

2

201305937

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - (BA- 100 (cem)
CHARELADO)

UNIAO EDUCACIONAL META
LTDA - ME

3

201306530

LOGÍSTICA - (TECNOLÓGICO)

4

201208375

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - (LICEN- 100 (cem)
CIATURA)

PORTARIA Nº 464, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201305296, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Administração, Bacharelado, na modalidade a distância, a ser ofertado pela instituição
Faculdades Integradas do Brasil - FACBRASIL, com sede na Rua
Konrad Adenauer, nº 442, bairro Tarumã, no município de Curitiba,
no Estado do Paraná, mantida pelo Complexo de Ensino Superior do
Brasil Ltda., com sede nos mesmos município e Estado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, nos termos do disposto no art. 10, do
Decreto nº 5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A Instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 465, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201117595, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Administração, Bacharelado, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade
Nordeste - FANOR, com sede na Rua Antônio Gomes Guimarães, nº
150, bairro Dunas, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará,
mantida pela DeVry Educacional do Brasil S/A, com sede nos mesmos município e Estado, com 500 (quinhentas) vagas totais anuais,
nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A Instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 466, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201117597, resolve:

FACULDADE META

60 (cento e sessenta) FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS
FACULDADE META

Mantenedora

ESTRADA ALBERTO TORRES, 947 - ATÉ
799/800 CONJUNTO MARIANA, RIO BRANCO AC
ESTRADA ALBERTO TORRES, 947 - ATÉ
799/800 CONJUNTO MARIANA, RIO BRANCO AC
AV. ANTONIO LISBOA DE AMORIM, 220 ANTARES, MACEIÓ - AL

FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO
E CULTURA
UNIAO EDUCACIONAL META
ESTRADA ALBERTO TORRES, 947 - ATÉ 799/800
LTDA - ME
CONJUNTO MARIANA, RIO BRANCO - AC

Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Construção de Edifícios, na modalidade a distância, a ser ofertado
pela Faculdade Nordeste - FANOR, com sede na Rua Antônio Gomes
Guimarães, nº 150, bairro Dunas, no município de Fortaleza, no
Estado do Ceará, mantida pela DeVry Educacional do Brasil S/A,
com sede nos mesmos município e Estado, com 500 (quinhentas)
vagas totais anuais, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº
5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 467, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201117596, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Engenharia de Produção,
Bacharelado, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade
Nordeste - FANOR, com sede na Rua Antônio Gomes Guimarães, nº
150, bairro Dunas, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará,
mantida pela DeVry Educacional do Brasil S/A, com sede nos mesmos município e Estado, com 500 (quinhentas) vagas totais anuais,
nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A Instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 468, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201117598, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação, na modalidade a distância, a ser
ofertado pela Faculdade Nordeste - FANOR, com sede na Rua Antônio Gomes Guimarães, nº 150, bairro Dunas, no município de
Fortaleza, no Estado do Ceará, mantida pela DeVry Educacional do
Brasil S/A, com sede nos mesmos município e Estado, com 500
(quinhentas) vagas totais anuais, nos termos do disposto no art. 10, do
Decreto nº 5.773, de 2006.
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Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A Instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 469, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201114456, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Administração, Bacharelado, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade Dom
Bosco - FDB, com sede na Avenida Presidente Wenceslau Braz, nº
1172, bairro Lindóia, no município de Curitiba, no Estado do Paraná,
mantida pela Dom Bosco Ensino Superior Ltda, com sede nos mesmos município e Estado, com 1.200 (hum mil e duzentas) vagas totais
anuais, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º A Instituição deverá solicitar reconhecimento do curso, neste ato autorizado, nos termos do art. 35 do Decreto nº 5.773, de
2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA Nº 470, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006, e o Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
conforme consta do Processo e-MEC nº 201114543, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade Dom Bosco - FDB, com sede na Avenida Presidente Wenceslau Braz, nº 1172, bairro Lindóia, no município de
Curitiba, no Estado do Paraná, mantida pela Dom Bosco Ensino
Superior Ltda., com sede nos mesmos município e Estado, com 1.200
(hum mil e duzentas) vagas totais anuais, nos termos do disposto no
art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006.
Art. 2º Os polos utilizados para as atividades presenciais
obrigatórias, nos termos do § 2º do Art. 10 do Decreto nº 5.622, de
2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007, do curso
neste ato autorizado, são, exclusivamente, aqueles constantes do ato
oficial de credenciamento para educação a distância, emitido por este
Ministério para a Instituição.
Parágrafo único. A utilização, pela Instituição, de Polos não
credenciados por este Ministério representa irregularidade, objeto de
medidas administrativas e penais previstas na legislação.
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