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Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Maranhense, a
ser instalada na Avenida Nossa Senhora das Graças, s/n, bairro Cha-
padão, no município de Parnarama, no estado do Maranhão, mantida
pela SOEM - Sociedade de Educação da Ciência e da Tecnologia do
Maranhão Ltda. - EPP, com sede no município de Parnarama, estado
do Maranhão, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela
Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o dis-
posto 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, a partir
da oferta inicial dos cursos superiores de graduação: Pedagogia, li-
cenciatura; Administração, bacharelado e História, licenciatura, todos
com 80 (oitenta) vagas totais anuais cada, conforme consta do pro-
cesso e-MEC no 201355856.

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

94/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de Educação
Superior de Tangará da Serra, a ser instalada na rua Deputado Hitler
Sansão, nº 1.038, W, bairro Jardim do Lago, no município de Tangará
da Serra, no estado de Mato Grosso, mantida pela Uniserra - Unidade
de Ensino Superior de Tangará da Serra Ltda. - ME, com sede no
mesmo município e estado, observados tanto o prazo de 3 (três) anos,
fixado pela Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, ob-
servado 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, a partir da oferta inicial do curso superior de Psicologia,
bacharelado, com 80 (oitenta) vagas anuais, conforme consta do pro-
cesso e-MEC no 201216686.

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

108/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento do Centro de Ensino Su-
perior do Amapá (CEAP) para oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu na modalidade à distância, situado na Rodovia Duca Serra, s/n,
bairro Alvorada, no município de Macapá, no estado do Amapá,
mantido pela Associação Amapaense de Ensino e Cultura, com sede
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, conforme consta do processo e-MEC no 201406415.

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

159/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Espírito
Santo, a ser instalada Rodovia BR 101, KM 719, s/nº, Urbis I,
município de Eunápolis, estado da Bahia, mantida pela FAES-Fa-
culdade Eunápolis de Educação Superior, com sede no mesmo mu-
nicípio e estado, observados tanto o 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, a
partir da oferta inicial dos cursos superiores de graduação em Ad-
ministração, bacharelado com 150 (cento e cinquenta) vagas totais
anuais e Pedagogia, licenciatura, com 100 (cem) vagas totais anuais,
conforme consta do processo e-MEC no 201217324.

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

162/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Fasipe Cuia-
bá, a ser instalada na Rua Professor Juscelino Reiners, n° 36, Jardim
Petrópolis, no município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, mantida
pelo Instituto de Ensino Santa Natalia Ltda. - ME, com sede no
município Cuiabá, no estado de Mato Grosso, observados tanto o
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, a partir da oferta dos cursos superiores de
graduação em Engenharia Civil, bacharelado, Engenharia de Pro-
dução, bacharelado, Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, Ciências
Contábeis, bacharelado, e Administração, bacharelado, com 150 (cen-
to e cinquenta) vagas totais anuais cada e Engenharia de Produção,
bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, conforme consta do
processo e-MEC no 201304735.

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

186/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Ideal de
Alto Horizonte, a ser instalada na Avenida Osmar Rosa da Silva, esq.
c/ Rua Belém, 04, bairro Setor Sul, no município de Alto Horizonte,
no estado de Goiás, mantida pela Faculdade Brasileira de Educação
Superior Ltda. - ME, com sede na QSD 11, lotes 5, 7, 9, Ala B, bairro
Taguatinga, no município de Brasília, no Distrito Federal, observados
tanto o 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, a partir da oferta dos cursos su-
periores de Administração, no grau bacharelado, com 100 (cem) va-
gas; Ciências Contábeis, no grau bacharelado, com 100 (cem) vagas;
Gestão em Logística, no grau tecnológico, com 100 (cem) vagas;
Pedagogia, no grau licenciatura, com 100 (cem) vagas e Engenharia
de Produção, no grau bacharelado, com 100 (cem) vagas totais
anuais, conforme consta do processo e-MEC no 201355752.

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

222/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento do Centro Tecnológico
Positivo CTPositivo, a ser instalado na Rua Senador Accioly Filho, nº
511 - 1724/1725 - Cidade Industrial, no município de Curitiba, Estado
do Paraná, mantido pelo Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.,

com sede no município Curitiba, Estado do Paraná, observados tanto
o 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, a partir da oferta inicial dos cursos
superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
com 160 vagas anuais; Logística, com 140 vagas anuais; Gestão da
Tecnologia da Informação, com 80 vagas anuais; Gestão da Produção
Industrial, com 190 vagas anuais e Automação Industrial, com 190
vagas anuais, conforme consta do processo e-MEC no 201304637.

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

231/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Campus
Elíseos - FCE para a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância, com sede na Rua Vitorino Carmilo, nº 644, bairro Campos
Elísios, no município de São Paulo, estado de São Paulo, mantida
pelo Instituto Paulista de Ciências da Administração Ltda. IPCA -
EPP, com sede no mesmo município e estado, para a oferta de cursos
superiores na modalidade à distância, observados tanto o prazo má-
ximo 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, com abrangência de atuação em sua sede, a
partir da oferta do Curso de Pedagogia, licenciatura, com oferta de
700 (setecentas) vagas totais anuais, conforme consta do processo e-
MEC no 201403086.

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

232/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento do Faculdade de Tec-
nologia SENAC Palhoça, a ser instalada à Rua João Pereira dos
Santos, nº 303, bairro Ponte do Imaruim, município de Palhoça,
estado de Santa Catarina, mantida pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial - SENAC, com sede e foro no município de
Florianópolis, no estado de Santa Catarina, observados tanto o 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, a partir da oferta inicial do Curso Superior de
Tecnologia em Processos Gerenciais, com 100 (cem) vagas anuais,
conforme consta do processo e-MEC no 201305234.

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

427/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento do Centro Universitário
Teresa D'Ávila, por transformação das Faculdades Integradas Teresa
D'Ávila, com sede na Avenida Doutor Peixoto de Castro, nº 539,
bairro Cruz, no município de Lorena, estado de São Paulo, mantida
pelo Instituto Santa Teresa, com sede no mesmo município e estado,
observados tanto o 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, conforme consta do processo
e-MEC no 201305223.

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

430/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Professor
Daltro, a ser instalada na R. Bacairis, nº 191, Bairro Taquara, no
Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, mantida
pela Associação de Ensino Superior Professor Daltro, com sede no
mesmo Município, observados tanto o 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, a
partir da oferta inicial do curso de Administração, bacharelado, com
60 (sessenta) vagas totais anuais, conforme consta do processo e-
MEC no 201207520.

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

524/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de Educação
Superior de Pernambuco - FACESP (código: 17715), a ser instalada
na Praça Centenário, s/n, Centro, no Município de Petrolina, no Es-
tado de Pernambuco, mantida pela SOEVASF - Sociedade de De-
senvolvimento Educacional, Cultural e Social do Vale do São Fran-
cisco Ltda., com sede também no Município de Petrolina no Estado
de Pernambuco, observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela
Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o dis-
posto 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, a partir
da oferta dos cursos superiores de Educação Física (licenciatura) -
com 200 vagas anuais; Pedagogia (licenciatura) - com 200 vagas
anuais e Administração (bacharelado) - com 200 vagas anuais, con-
forme consta do processo e-MEC no 201208215.

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

526/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento do Centro Universitário
Católico de Vitória, por transformação da Faculdade Católica Sa-
lesiana do Espírito Santo, com sede na Avenida Vitória, nº 950, bairro
Forte São João, no Município de Vitória, no Estado do Espírito Santo,
mantida pela Inspetoria São João Bosco, com sede no Município de
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, observados tanto o prazo
de 5 (cinco) 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, aprovando também, por este ato, o Plano de
Desenvolvimento Institucional e o Estatuto do Centro Universitário
em tela, conforme consta do processo e-MEC no 201355831.

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

542/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Conheci-
mento e Ciência, a ser instalada na Travessa Padre Eutíquio, 1.730,
sala 1 (de 1.691/1.692 a 2.153/2.154), Bairro Batista Campos, no
Município de Belém, no Estado do Pará, mantida pelo Instituto de
Mantença de Ensino Superior Ltda., com sede no mesmo Município,
observados tanto o prazo de 3 (três) anos, fixado pela Portaria Nor-
mativa 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, a partir da oferta inicial
dos cursos de Educação Física, bacharelado, e Gestão Desportiva e de
Lazer, tecnológico, com 200 (duzentas) vagas totais anuais cada,
conforme consta do processo e-MEC no 201304806.

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

565/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de Tec-
nologia SENAI Blumenau - CET Blumenau - Campus- Blumenau,
para oferta de programas de pós-graduação lato sensu, na modalidade
à distância, com sede na Rua São Paulo, nº 1.147, Bairro Victor
Konder, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, man-
tida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, pelo prazo de
3 (três) anos, em consonância com os requisitos do Decreto no 5.773,
de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de
dezembro de 2007, e nos termos da Portaria no 40, de 12 de dezembro
de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, e do Decreto no

5.622/2005, alterado pelo Decreto no 6.303/2007, com abrangência de
atuação em sua sede: Rua São Paulo, nº 1.147, Bairro Victor Konder,
no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, a partir da
oferta de curso de pós-graduação lato sensu, conforme consta do
processo e-MEC no 201355226.

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

28/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Refidim para
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, com sede na
Rua Cerro Azul, no 888, bairro Nova Brasília, no município de Join-
ville, no estado de Santa Catarina, mantida pela Associação Centro
Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social (Ceeduc), com
sede no município de Joinville, no estado de Santa Catarina, ob-
servados tanto o prazo máximo de 3 (três) anos, fixado pelo Anexo da
Portaria Normativa no 2, de 4 de janeiro de 2016, observado o dis-
posto 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, a partir da oferta do curso de
Teologia, com 100 (cem) vagas totais anuais, conforme consta do
processo e-MEC no 201406279.

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação e Cultura HOMOLOGA o
Parecer no 33/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, favorável ao credenciamento da Universidade
Vila Velha - UVV, para oferta de cursos superiores na modalidade a
distância, com sede na Av. Comissário José Dantas de Mello, no 21,
Boa Vista II, município de Vila Velha, estado do Espírito Santo,
mantida pela Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila
Velha - Ensino Superior SEDES/UVV - ES, com sede no mesmo
município e estado, observados tanto o prazo máximo de 8 (oito)
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, a partir da oferta
dos cursos de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tec-
nologia em Comércio Exterior, com 400 (quatrocentas) vagas totais
anuais cada, conforme consta do processo e-MEC no 201355835.

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

51/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade de Tecnologia
EBRAMEC - FTE a ser instalada na rua Visconde de Parnaíba, no

2.727 - de 2.203/2.204 ao fim - bairro Brás, município de São Paulo,
estado de São Paulo, mantida pelo Centro Internacional de Estudos de
Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais, com sede no município
de São Paulo, estado de São Paulo, observados tanto o 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, com a redação dada pelo Decreto no 6.303 de 2007, a partir
da oferta do curso superior de graduação em Gestão de Recursos
Humanos (código: 1206742; processo: 201304636), com 80 (oitenta)
vagas anuais, conforme consta do processo e-MEC no 201304570.

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

56/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao credenciamento da Faculdade Cesgranrio (có-
digo: 17738) na Rua Cosme Velho - 98 (Bloco 1) e 155 (Bloco 2),
bairro Cosme Velho, no município do Rio de Janeiro, no estado do
Rio de Janeiro, mantida pela Fundação Cesgranrio, com sede no Rua
Santa Alexandrina, 1011, - até 1129 - lado ímpar, Rio Comprido, Rio
de Janeiro/RJ, observados tanto o 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, a
partir da oferta dos cursos superiores de tecnologia em Gestão de
Avaliação - experimental (código: 1216211; processo: 201307914), e
Gestão de Recursos Humanos (código: 1206795; processo:
201304645), com 90 (noventa ) vagas totais anuais cada curso, con-
forme consta do processo e-MEC no 201304633.


