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Nº 154, quarta-feira, 13 de agosto de 2014
PORTARIA N o- 487, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
a Instrução Normativa SERES/MEC nº 3, de 23 de janeiro de 2013, e considerando o processo nº
23000.006973/2014-61, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo do curso de graduação em Ciências Contábeis (109307), bacharelado, ministrado pela
Faculdade de Sorriso, localizada no município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, mantida pela UNIC
Sorriso Ltda.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso referido no caput passa a ser 200
(duzentos).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
o-

PORTARIA N 488, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
a Instrução Normativa SERES/MEC nº 3, de 23 de janeiro de 2013, e considerando o processo nº
23000.006970/2014-28, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo do curso de graduação em Logística (1077956), tecnológico, ministrado pela Faculdade
CDL, localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, mantida pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Fortaleza.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso referido no caput passa a ser 220
(duzentos e vinte).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA N o- 489, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
a Instrução Normativa SERES/MEC nº 3, de 23 de janeiro de 2013, e considerando o processo nº
23000.006974/2014-14, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo do curso de graduação em Enfermagem (5000029), bacharelado, ministrado pela Faculdade
do Sul, localizada no município de Itabuna, Estado da Bahia, mantida pela UNIC Educacional Ltda.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso referido no caput passa a ser 250
(duzentos e cinquenta).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA N o- 490, DE 12 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 02 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas
alterações, a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010, a Instrução Normativa MEC nº 3, de 23 de janeiro de 2013, e considerando o
processo nº 23000.006977/2014-40, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo dos cursos abaixo relacionados, ministrados pela Faculdade dos Guararapes, localizada no
município de Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco, mantida pela Sociedade Capibaribe de
Educação e Cultura S/A - SOCEC.
Parágrafo único - O número total anual de vagas para os cursos referidos no caput passa a ser,
conforme quadro abaixo:
Curso (cód.)
(110174) Tecnológico em MARKETING
(1129004) Tecnológico em LOGÍSTICA
(107619) Bacharelado em EDUCAÇÃO FÍSICA
(5000009) Bacharelado em CIÊNCIAS CONTÁBEIS
(110177) Tecnológico em GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(109562) Bacharelado em NUTRIÇÃO
(108230) Tecnológico em REDES DE COMPUTADORES
(48205) Bacharelado em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(107623) Licenciatura em PEDAGOGIA
(1107126) Tecnológico em GESTÃO COMERCIAL
(1129000) Tecnológico em GESTÃO AMBIENTAL
(109564) Bacharelado em FISIOTERAPIA

Vagas após aditamento
240
264
240
240
220
240
240
240
250
180
180
240
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Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA N o- 491, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do
Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de janeiro de 2013, da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior, e considerando o processo nº 23000.006958/2014-13,
resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo, do curso de graduação em Ciências Biológicas (53459), licenciatura, ministrado pela
Faculdade Anhanguera de Brasília, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, mantida pela
Anhanguera Educacional Ltda.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso referido no caput passa a ser 150
(cento e cinquenta).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
PORTARIA N o- 492, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do
Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de janeiro de 2013, da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior, e considerando o processo nº 23000.006966/2014-60,
resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento aos atos
autorizativos, dos cursos de graduação, presenciais, ministrados pela (370) Faculdade Paulista de Artes,
mantida pelo IBDE Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial, conforme planilha anexa.
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
ANEXO
Linha

(código) Curso

Vagas
Vagas totais anuais (an- Vagas totais anuais (após
tes do aditamento)
o aditamento)

1

(7914) Bacharelado em DESIGN

75

100

2

(31675) Licenciatura em MÚSICA

25

40

3

(28184) Licenciatura em ARTES VISUAIS

85

180

PORTARIA N o- 493, DE 12 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, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do
Ministério da Educação, a Instrução Normativa nº 3, de 23 de janeiro de 2013, da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior, e considerando o processo nº 23000.006983/2014-05,
resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a forma de aditamento ao ato
autorizativo, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1001938), Tecnológico, ministrado
pela Faculdade de Tecnologia Bandeirantes, localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo,
mantida pela Educare Tecnologia da Informação Ltda.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso referido no caput passa a ser 200
(duzentos).
Art. 2º O deferimento do pedido de aumento de vagas implica a vedação da aplicação de regras
de desoneração de visita e a obrigatoriedade de visita in loco, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para análise e expedição do próximo ato regulatório do
curso.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
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