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PORTARIA N o- 494, DE 12 DE AGOSTO DE 2014

PORTARIA N o- 498, DE 12 DE AGOSTO DE 2014

PORTARIA N o- 502, 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 23000.006984/2014-41,
resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo do curso de graduação em
Teologia (54866), bacharelado, ministrado pela Faculdade Teológica
Sul Americana, localizada no município de Londrina, Estado do Paraná, mantida pela Associação Cristã Evangélica Sul Americana.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 300 (trezentos).
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.

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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.007034/2014-34, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado, ministrado pela Faculdade Assis Gurgacz,
localizada no Município de Cascavel, Estado do Paraná, mantida pela
Fundação Assis Gurgacz.
Parágrafo único - O número total anual de vagas para o
curso referido no caput passa a ser 120 (cento e vinte).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 n°
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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.015563/2013-21 e o Parecer nº 232/2014-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado, ministrado pela Universidade de Franca, localizada no Município de Franca, Estado de São Paulo, mantida pelo
ACEF S/A.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 100 (cem).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N o- 495, 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 23000.006957/2014-79,
resolve:
Art. 1° Fica deferido parcialmente o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo do curso de
graduação em Pedagogia (37781), licenciatura, ministrado pela Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, localizada no município de
Taboão da Serra, Estado de São Paulo, mantida pela Anhanguera
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
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PORTARIA N 496, 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 23000.006972/2014-17,
resolve:
Art. 1° Fica indeferido o pedido de aumento de vagas para o
curso de graduação em Engenharia Ambiental, bacharelado, ministrado pela Faculdade de Engenharia de Passos, localizada no Município de Passos, Estado de Minas Gerais, mantida pela Fundação de
Ensino Superior de Passos.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N o- 497, 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 23000.006965/2014-15, resolve:
Art. 1° Fica indeferido o pedido de aumento de vagas para o
curso de graduação em Enfermagem, bacharelado, ministrado pela
Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central,
localizada em Brasília, Distrito Federal, mantida pela União Educacional do Planalto Central Ltda.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N 499, 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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.004256/2014-03, resolve:
Art. 1° Fica deferido parcialmente o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado, ministrado pelo Centro de Ensino Superior de Valença, localizada no Município de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, mantida pela Fundação Educacional Dom Andre
Arcoverde.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 100 (cem).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N 503, 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 n°
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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.016211/2013-92 e o Parecer nº 230/2014-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferido parcialmente o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado, ministrado pela União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), localizada no Município
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, mantida pela Associação Educacional de Ensino Superior.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 100 (cem).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N 500, DE 12 DE AGOSTO DE 2014

o-

PORTARIA N 504 , 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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o Processo nº
23000.005715/2013-87, resolve:
Art. 1° Fica deferido parcialmente o pedido de aumento de
vagas para o curso de graduação em Medicina, bacharelado, ministrado pela Universidade Potiguar, localizada no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, mantida pela Sociedade Potiguar
de Educação e Cultura S.A.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 137 (cento e trinta e sete).
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
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PORTARIA N 501, 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 n°
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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, a Portaria
Normativa nº 12, de 02 de julho de 2013, todas do Ministério da
Educação, e considerando o processo nº 23000.015561/2013-31, resolve:
Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas para o
curso de graduação em Medicina, bacharelado, ministrado pela Universidade Salvador, localizada no Município de Salvador, Estado da
Bahia, mantida pela FACS Serviços Educacionais.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 150 (cento e cinquenta).
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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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 n°
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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.016215/2013-71 e o Parecer nº 240/2014-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:
Art. 1° Fica deferido parcialmente o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Medicina, bacharelado, ministrado pela Faculdade de
Odontologia São Leopoldo Mandic, localizada no Município de Campinas, Estado de São Paulo, mantida pela Sociedade Regional de
Ensino e Saúde S/S Ltda.
Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa a ser 120 (cento e vinte).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N o- 505, 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 n°
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, a
Portaria Normativa nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, ambas do
Ministério da Educação, e considerando o processo nº
23000.004283/2014-78,resolve:
Art. 1° Fica indeferido o pedido de aumento de vagas do
curso de graduação em Medicina (7414), bacharelado, ministrado pela
Universidade Iguaçu, localizada no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Associação de Ensino Superior
de Nova Iguaçu.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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