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Nº 141, segunda-feira, 25 de julho de 2016
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade ANASPS, a ser instalada no SCS Quadra 1, Bloco K, Lote 30, Edifício Denasa, 10o
andar, salas 1.001 a 1.004, Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal,
mantida pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da
Seguridade Social, com sede na mesma cidade e estado.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de
janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 776, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 235/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201009491, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário Ingá, por
transformação das Faculdades Ingá, com sede na Gleba Ribeirão
Morangueiro, no 21, bairro Gleba Morangueiro, no município de
Maringá, no estado do Paraná, mantido por Uningá Unidade de Ensino Superior Inga Ltda,com sede no município de Maringá, no estado do Paraná.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de
janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 777, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, e no Parecer no
239/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201355765, e
diante da conformidade do Estatuto da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Unida de Vitória para
oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade a distância, com sede na Rua Engenheiro Fábio Ruschi, no 161, bairro
Bento Ferreira, no Município de Vitória, no Estado do Espírito Santo,
mantida pelo CEE -Centro de Estudos Especializados, com sede nos
mesmos Município e Estado.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo máximo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2,
de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 778, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, na Resolução CNE/CES no 1/2010, e no Parecer no 283/2016,
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201304532, e diante
da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo
Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável,
resolve:
Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário São Lucas,
por transformação da Faculdade São Lucas, situada na Rua Alexandre
Guimarães, no 1.927, bairro Areal, no município de Porto Velho, no
estado de Rondônia, mantida pelo Centro de Ensino São Lucas Ltda.,
situada no mesmo endereço da mantida.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de
janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO

PORTARIA N o- 779, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 284/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201305066, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Doctum de Ipatinga
(código no 18208), situada na Rua Potiguar, no 150, bairro Iguaçu, no
município de Ipatinga, estado de Minas Gerais, mantido pelo Centro
Educacional Lagoa Piau, com sede no município de Caratinga, estado
de Minas Gerais.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de
janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no 10.870, de
19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 780, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 347/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201405291, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Pio Décimo de Canindé
do São Francisco, a ser instalada no Campus Principal - A, Complemento: Lote 01 Quadra F-26A No: S/N, bairro Olaria, município
de Canindé de São Francisco, estado de Sergipe, mantida pela Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo do Alto do São Francisco
Ltda., com sede no mesmo município e estado.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo máximo de 4 (quatro) anos, fixado pelo Anexo IV da Portaria
Normativa no 24, de 30 de dezembro de 2014, observado o disposto
no art. 4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art.
10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 781, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 383/2015, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201305250, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdade Padre João Bagozzi
(Faculdade Bagozzi) localizada na rua Caetano Marchesini, nº 952,
bairro Portão, no município de Curitiba, estado do Paraná, mantida
pela congregação dos Oblatos de São José, com sede e foro no
mesmo município e estado, para oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu na modalidade a distância.
Art. 2o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo máximo de 4 (quatro) anos, fixado pela Portaria Normativa no
2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art. 4o da Lei no
10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
o-

PORTARIA N 782, DE 22 DE JULHO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007, e no Parecer no 492/2015, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201355658, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciada a Faculdades Integradas CampoGrandenses, com sede na Estrada da Caroba, no 685, Bairro Campo
Grande, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, mantidas pela Fundação Educacional Unificada Campograndense, com sede no mesmo Município, para a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade à distância.
Art. 2o As atividades presenciais obrigatórias serão desenvolvidas na sede da instituição.
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Art. 3o O credenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo
prazo máximo de 4 (quatro) anos, fixado pelo Anexo da Portaria
Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto no art.
4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, §
7o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
PORTARIA No 783, DE 22 DE JULHO DE 2016
Altera a redação dos arts. 5º, 8º, 14 e suprime os §§ 1º a 4º do art. 16, todos da
Portaria MEC nº 388, de 10 de maio de
2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da
Constituição, resolve:
Art. 1o Ficam alterados os arts. 5o, 8o, 14 e suprimidos os §§
1o a 4o do art. 16, todos constantes do Anexo da Portaria MEC no
388, de 10 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de
11 de maio de 2016, Seção 1, página 38, conforme especificado na
presente Portaria, permanecendo inalteradas as demais disposições.
Art. 2o O art. 5o, inciso VI, do Anexo da Portaria MEC no
388, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
"VI - dezesseis docentes, sendo dois representantes de cada
uma das seguintes áreas do conhecimento, com notória competência
científico-acadêmica e reconhecida experiência em avaliação ou gestão da educação superior:
a) Ciências Exatas e da Terra;
b) Ciências da Saúde;
c) Ciências Sociais Aplicadas;
d) Engenharias e Computação;
e) Ciências Humanas;
f) Ciências Biológicas;
g) Ciências Agrárias;
h) Linguística, Letras e Artes"
....................................................................................." (N.R.)
Art. 3o O art. 5o do Anexo da Portaria MEC no 388, de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o .....................................................................................
..................................................................................................
§ 1o ........................................................................................
..
§ 2o Os membros referidos nos incisos I a V do caput serão
indicados pelos respectivos órgãos e nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
§ 3o Os membros referidos no inciso VI do caput serão
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação para um mandato de
três anos, admitida uma recondução." (N.R.)
Art. 4o O art. 8o do Anexo da Portaria MEC no 388, de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8o Cabe aos integrantes da CTAA dos incisos II a VI
do art. 5o:"
.....................................................................
................"
(N.R.)
Art. 5o O art. 14 do Anexo da Portaria MEC no 388, de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. Serão relatores de processos que estão na fase
CTAA no Sistema e-MEC os membros dispostos nos incisos II e VI
do art. 5o".
......................................................................................" (N.R.)
Art. 6o Ficam suprimidos os §§ 1o ao 4o do art. 16 do Anexo
da Portaria MEC no 388, de 2016.
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em, 22 de julho de 2016
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer no
136/2014, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade CCAA para
oferta de programas de pós-graduação lato sensu na modalidade a
distância, com sede na Avenida Marechal Rondon, no 1460, Bairro
Riachuelo, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
mantida pela Waldyr Lima Editora Ltda, com sede na Rua Vinte e
Quatro de Maio, Bairro Riachuelo, no mesmo Município e Estado,
observados tanto o prazo máximo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o disposto
no art. 4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art.
10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, com abrangência
de atuação em sua sede, com o número de vagas fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
do Ministério da Educação, conforme consta do processo e-MEC no
201304715.
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer no
226/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Ipel (código:
18383), a ser instalada na Avenida Gabriel Garcia de Azevedo, nº
145, bairro São Fernando, no município de Pouso Alegre, no estado
de Minas Gerais, mantida pelo Instituto de Pesquisas Empresariais
Ltda., com sede no município de Pouso Alegre, no estado de Minas
Gerais, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria
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