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Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 60
(sessenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Fa-
culdade de Ensino Superior de Floriano, na Rua Nogueira Paranaguá,
nº 508, bairro Manguinha, na cidade de Floriano, no Estado do Piauí,
mantida pelo Centro Integrado de Ensino Superior de Floriano Ltda.,
com sede na cidade de Floriano, no Estado do Piauí, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.363, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que
lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado
pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme consta do
Registro e-MEC no 200801838, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Educação Física, bacharelado,
com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, nos turnos diurno e
noturno, ministrado pelo Centro Universitário de Volta Redonda, na
Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no 1.325, bairro Três Poços, na
cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, mantido pela
Fundação Oswaldo Aranha, com sede na cidade de Volta Redonda, no
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º
do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.364, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200800653, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 60 (sessenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pelo Centro Universitário de Volta Redonda, na Rua Vinte e Oito, nº
619, bairro Tangerinal, na cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio
de Janeiro, mantido pela Fundação Oswaldo Aranha, com sede na
cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.365, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC nº 200801399, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Sistemas de Informação, ba-
charelado, com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões, campus fora de sede, na Avenida Universidade das
Missões, n° 464, bairro Universitário, na cidade de Santo Ângelo, no
Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Fundação Regional In-
tegrada, com sede na cidade de Santo Ângelo, no Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º do Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.366, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200801427, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Filosofia, licenciatura, com 30
(trinta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pela Uni-
versidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, no
campus fora de sede, na Rua Assis Brasil, nº 709, bairro Itapagé, na
cidade de Frederico Westphalen, no Estado do Rio Grande do Sul,
mantida pela Fundação Regional Integrada, com sede na cidade de
Santo Ângelo, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.367, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC nº 200806741, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Direito, bacharelado, com 90
(noventa) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado
pela Faculdade Metodista de Santa Maria, na Rua Doutor Turi, nº
2.003, Centro, na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul, mantida pelo Instituto Metodista Centenário, com sede na cidade
de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.368, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200806518, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer, para fins de expedição e registro de
diploma dos ingressantes até o ano de 2006, o curso de Admi-
nistração, bacharelado, com habilitação em Administração Hospitalar,
com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pela Faculdade Metodista de Santa Maria, na Rua Doutor Turi, nº
2.003, Centro, na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul, mantida pelo Instituto Metodista Centenário, com sede na cidade
de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Encerra-se a oferta da habilitação Administração
Hospitalar, bacharelado.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.369, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200806711, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Educação Física, bacharelado, com
habilitação em Orientação de Atividade Física, com 90 (noventa) vagas totais
anuais, nos turnos diurno e noturno, ministrado pela Faculdade Metodista de
Santa Maria, na Rua Doutor Turi, nº 2.003, Centro, na cidade de Santa Maria, no
Estado do Rio Grande do Sul, mantida pelo Instituto Metodista Centenário, com
sede na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o O curso passará a denominar-se Educação Física,
bacharelado.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.370, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200802530, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1º Reconhecer o curso de Nutrição, bacharelado com 45
(quarenta e cinco) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano, na Rua Marfra, nº 84,
bairro Saguaçu, na cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina,
mantido pela Associação Educacional Luterana Bom Jesus, com sede na
cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, nos termos do disposto
no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.371, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200800505, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Farmácia, bacharelado, com
180 (cento e oitenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno,
ministrado pela Universidade Cruzeiro do Sul, na Avenida Regente
Feijó, nº 1.295, bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, mantida pela Instituição Educacional São Miguel Paulista,
com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos
termos do disposto no artigo 10, § 7o do Decreto no 5.773, de 9 de
maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.372, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200805856, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Nutrição, bacharelado, com 60
(sessenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado pelo Centro
Universitário Padre Anchieta, na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 140,
Centro, na cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, mantido pela
Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/C Ltda., com sede na cidade
de Jundiaí, no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no artigo
10, § 7º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.373, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200805851, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Fisioterapia, bacharelado, com
180 (cento e oitenta) vagas totais anuais, no turno diurno, ministrado
pelo Centro Universitário Padre Anchieta, na Avenida Dr. Adoniro
Ladeira, nº 94, bairro Vila Nova Jundiainópolis, na cidade de Jundiaí,
no Estado de São Paulo, mantido pela Sociedade Padre Anchieta de
Ensino S/C Ltda., com sede na cidade de Jundiaí, no Estado de São
Paulo, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º do Decreto nº 5.773,
de 9 de maio de 2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1.374, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200806547, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1o Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacha-
relado, com 100 (cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e no-
turno, ministrado pela Faculdade Bandeirantes, na Rua São Sebastião,
nº 1.324, Centro, na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, mantida pela Associação Bandeirantes de Ensino, com sede na
cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, nos termos do
disposto no artigo 10, § 7o do Decreto no 5.773, de 9 de maio de
2006.

Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Por-
taria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

PORTARIA No- 1375, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010

A Secretária de Educação Superior, usando da competência
que lhe foi conferida pelo Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007, conforme
consta do Registro e-MEC no 200807330, do Ministério da Educação,
resolve:
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