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Nº 231, sexta-feira, 28 de novembro de 2014
PORTARIA N o- 723, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201354176, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Processos Gerenciais, na modalidade a distância, a ser ofertado pela
Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, com sede na Rodovia Olívio
Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão, Município de Lapa,
Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica Educacional da
Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos mesmos Município e
Estado, com 6.000 (seis mil) vagas totais anuais, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 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
19 de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de
12 de dezembro 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
o-

PORTARIA N 724, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201354188, 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 Educacional da Lapa - FAEL, com sede na
Rodovia Olívio Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão, Município de Lapa, Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica
Educacional da Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos mesmos
Município e Estado, com 6.000 (seis mil) vagas totais anuais, nos
termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 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 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro 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
o-

PORTARIA N 725, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201354173, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Gestão Pública, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, com sede na Rodovia Olívio
Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão, Município de Lapa,
Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica Educacional da
Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos mesmos Município e
Estado, com 6.000 (seis mil) vagas totais anuais, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 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 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro 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
o-

PORTARIA N 726, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201354078, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Gestão Ambiental, na modalidade a distância, a ser ofertado pela
Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, com sede na Rodovia Olívio
Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão, Município de Lapa,
Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica Educacional da
Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos mesmos Município e
Estado, com 6.000 (seis mil) vagas totais anuais, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 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 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro 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
o-

PORTARIA N 727, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201354155, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, com sede na
Rodovia Olívio Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão, Município de Lapa, Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica
Educacional da Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos mesmos
Município e Estado, com 6.000 (seis mil) vagas totais anuais, nos
termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 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 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro 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
o-

PORTARIA N 728, DE 27 DE NOVEMBRO 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 alterações, 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
201114245, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso superior de tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade a distância, a
ser ofertado pela Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, com sede
na Rodovia Olívio Belich Km 30, s/nº, Pr. 476, Bairro Boqueirão,
Município de Lapa, Estado do Paraná, mantida pela Sociedade Técnica Educacional da Lapa Sociedade Simples Ltda, com sede nos
mesmos Município e Estado, com 9.000 (nove mil) vagas totais
anuais, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 9
de maio 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 19
de dezembro de 2005, com redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro 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 729, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto n° 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, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de
dezembro de 2007, e 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 200810767, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso Pedagogia, Licenciatura, na
modalidade a distância, a ser ofertado pelo Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, com sede na Rua Pedro Bianchi, nº 111,
Bairro Vila Alpes, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo,
mantido pela Associação de Escolas Reunidas Ltda., com sede nos
mesmos Município e Estado, com 450 (quatrocentas e cinquenta)
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 19
de dezembro 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 730, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre transferência do acervo acadêmico da Faculdade de Humanidades Pedro II, descredenciada, para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e autoriza que a
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(cód. 586) expeça diplomas e demais documentos acadêmicos dos alunos da Faculdade de Humanidades Pedro II.
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, e com fundamento expresso no art.
209, I, e 211, § 1º, todos da Constituição Federal; no Capítulo III do
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; no artigo 9º, § 3º da Portaria
Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, e na Portaria nº 1224,
de 18 de dezembro de 2013, ambas do Ministério da Educação, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto s/n, de 13 de
agosto de 1998, publicado no Diário Oficial da União de 14 de abril
de 1998, que dispõe sobre o descredenciamento da Faculdade de
Humanidades Pedro II - FAHUPE, mantida pela Sociedade Educadora
Pedro II,
CONSIDERANDO os termos do disposto no Parecer
CNE/CES nº 432/1998, do Conselho Nacional de Educação, que se
manifestou pelo descredenciamento da Faculdade de Humanidades
Pedro II - FAHUPE e determinou à antiga Delegacia do Ministério da
Educação - DEMEC/RJ e posterior Representação do MEC no Estado
do Rio de Janeiro - REMEC/RJ que recolhesse o acervo e se responsabilizasse pela expedição de quaisquer documentos e resguardasse a vida escolar dos alunos então matriculados e,
CONSIDERANDO a extinção da Representação do Ministério da Educação no Estado do Rio de Janeiro - REMEC/RJ, resolve:
Art.1º Fica delegada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (cód. 586) a guarda e a manutenção do acervo acadêmico da
descredenciada Faculdade de Humanidades Pedro II - FAHUPE.
Art. 2º Fica autorizada a Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com vistas a resguardar a vida escolar dos egressos, a expedir, assinar e registrar diplomas e outros documentos acadêmicos
dos estudantes da descredenciada Faculdade de Humanidades Pedro II
- FAHUPE.
Parágrafo único. No verso do diploma, de certificados ou
declarações, constará a informação de que o respectivo documento foi
emitido e registrado conforme as disposições da presente portaria.
Art. 3º Sejam recolhidos ao arquivo central do Ministério da
Educação, os documentos da extinta Representação do MEC no Rio
de Janeiro - REMEC/RJ, que se encontram na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e que não façam parte do acervo da descredenciada
Faculdade de Humanidades Pedro II - FAHUPE.
Art. 4º A Universidade Federal do Rio de Janeiro deverá
divulgar, em até 20 (vinte) dias contados da publicação da presente
portaria, informações sobre o início do atendimento aos estudantes.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA WENDEL ABRAMO
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