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Nº 56, quarta-feira, 23 de março de 2011
Art. 1º Reconhecer o curso de Ciências Contábeis, bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, no turno noturno,
ministrado pela Universidade do Grande Rio Professor José de Souza
Herdy, no campus fora de sede, na Rua da Matriz, nº 204, Centro, no
município de São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro,
mantida pela Associação Fluminense de Educação, com sede no município de Duque de Caxias, no Estado de Rio de Janeiro, nos termos
do disposto no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5773, de 09 de maio de
2006.
Parágrafo único. O reconhecimento a que se refere esta Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1o Reconhecer o curso de Administração, bacharelado,
com 50 (cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado
pela FATECE - Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação, na
Avenida Painguás, nº 225/243, bairro Jardim Urupês, no município de
Pirassununga, no Estado de São Paulo, mantida pelo DIDACIEBE Centro Integrado de Educação Brasil - Europa Ltda., com sede no
município de Pirassununga, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA

LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 666, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC no 200802118, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Turismo, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo
Centro Universitário La Salle, na Avenida Victor Barreto, nº 2.288,
Centro, no município de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul,
mantido pela Sociedade Provir Científico, com sede no município de
Porto Alegre, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado nos endereços
citados neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

o-

PORTARIA N 670, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC nº 200802113, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Pedagogia, licenciatura, com
150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Faculdade São Sebastião, no âmbito do Instituto Superior de Educação, na Rua Agripino José do Nascimento, nº 177,
bairro Vila Amélia, no município de São Sebastião, no Estado de São
Paulo, mantida pelo Instituto de Ensino São Sebastião Ltda., com
sede no município de São Sebastião, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA

LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 667, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC no 20073490, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Reconhecer o curso de Agronomia, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela
Faculdade da Amazônia, na Rua 743, nº 2.043, bairro Cristo Rei, no
município de Vilhena, no Estado de Rondônia, mantida pelo IESA Instituto de Ensino Superior da Amazônia S/C Ltda., com sede no
município de Vilhena, no Estado de Rondônia, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 668, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC nº 20079914, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Psicologia, habilitação em
Modalidade Formação de Psicólogo, bacharelado, com 100 (cem)
vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pela Faculdade
Anhanguera de Jundiaí, na Rua do Retiro, nº 3.000, bairro Retiro, no
município de Jundiaí, no Estado de São Paulo, mantida pela Anhanguera Educacional Ltda., com sede no município de Valinhos, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2º O curso passará a denominar-se Psicologia, bacharelado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

o-

PORTARIA N 671, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC nº 200911910, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1o Reconhecer o curso de Nutrição, bacharelado, com
100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, ministrado pelo
Centro Universitário Amparense, na Rua Rodovia SP 95, KM 46,5,
s/n, bairro Martírio, no município de Amparo, no Estado de São
Paulo, mantido pela UNISEPE - União das Instituições de Serviços,
Ensino e Pesquisa Ltda., com sede no município de Amparo, 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 Portaria é válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço
citado neste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 672, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista o Parecer CNE/CES no 272/2009, homologado no Diário
Oficial da União em 22 de novembro de 2010, Seção 1, página 35,
conforme consta do Registro e-MEC no 20079449, do Ministério da
Educação, resolve:
Art. 1o Autorizar o curso de Engenharia de Bioprocessos,
bacharelado, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, no turno
noturno, a ser ministrado pelo Instituto de Ensino Superior FUCAPI,
na Avenida Governador Danilo de Matos Aerosa, no 381, bairro
Distrito Industrial, no município de Manaus, no Estado do Amazonas,
mantido pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), com sede no município de Manaus, no Estado do
Amazonas.
Art. 2o Tornar sem efeito os termos da Portaria da Secretaria
de Educação Superior no 939, de 20 de novembro de 2008, publicada
no Diário Oficial da União em 24 de novembro de 2008, seção 1,
página 26.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA
RETIFICAÇÕES

LUIZ CLÁUDIO COSTA
PORTARIA N o- 669, DE 21 DE MARÇO DE 2011
O Secretário 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, e tendo
em vista a Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, conforme consta do Registro e-MEC no 200801227, do Ministério da Educação, resolve:

No cabeçalho do Despacho nº 24/2011-CGSUP/DESUP/SESU/MEC, de 17 de março de 2011, publicado no Diário Oficial da
União de 18 de março de 2011, Seção 1, página 22, onde se lê
"Processo
23000.012780/2010-16",
leia-se
"Processo
23000.009999/2010-38".
No item 2, onde se lê "Processo 23000.012780/2010-16",
leia-se "Processo 23000.009999/2010-38".
No item 3, onde se lê "Processo 23000.012780/2010-16",
leia-se Processo "23000.009999/2010-38".

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011032300011
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PORTARIAS DE 16 DE MARÇO DE 2011
O Reitor da UFG, tendo em vista o que consta na Portaria nº
450/MP, de 06/11/2002, no Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, resolve:
N o- 781 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Adjunto, Nível 1, Área: Engenharia Ambiental: Planejamento Urbano e Ambiental, realizado pela Escola de Engenharia Civil, objeto do Edital nº 092, publicado no D.O.U. de
14/12/2009, homologado através do Edital nº 096, publicado no
D.O.U. de 22/04/2010, seção 3, pág. 66. (Processo nº
23070.023135/2009-61)
N o- 782 - Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Fundamentos do
Saber Geográfico, realizado pelo Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, objeto do Aditamento nº 001, publicado no D.O.U. de
17/02/2010 ao Edital nº 040, publicado no D.O.U. de 30/04/2009,
homologado através do Edital nº 122, publicado no D.O.U. de
30/04/2010, seção 3, pág. 64. (Processo nº 23070.007075/2009-30)
EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N o- 240, DE 16 DE MARÇO DE 2011
A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, Jackeline
Fernandes Fayer, no exercício de suas atribuições, e em razão do que
consta dos autos do Processo n° 23071.010329/2010-21 (UFJF), bem
como:
Considerando o que consta dos autos do Processo referido no
preâmbulo, em especial a Decisão de fls. 52/59 desta Pró-Reitoria (de
manutenção do Ato de Homologação Recorrido, mas de revogação
parcial da Portaria de Homologação apenas em caráter cautelar), nos
seguintes termos (fls. 59):
"[...] Para que não haja qualquer prejuízo quanto ao prazo de
validade do Concurso Público, o qual se conta a partir da data de
publicação no DOU do ato de homologação do Concurso Público,
então que seja editada uma competente Portaria derrogando (revogando parcialmente), por razões de conveniência e oportunidade administrativas, a anterior Portaria n. 554/2011-PRORH (fls. 15), até
eventual decisão do Conselho Superior";
Considerando, porém, também o que consta da Decisão Judicial
Liminar
Proferida
nos
autos
do
Processo
n
13982.13.2010.4.01.3801 (Ação de Mandado de Segurança), a qual,
mesmo que em caráter provisório próprio das medidas cautelares,
também determinou a revogação parcial da mesma Portaria de Homologação do Concurso, apenas com a seguinte diferença: a alternância de classificação entre os candidatos originariamente classificados em 2º (segundo) lugar (Litisconsorte Passivo naquele Processo) e em 3º lugar (a Impetrante naquele Processo); resolve:
Art. 1º REVOGAR PARCIALMENTE a anterior Portaria
554, de 29 de junho de 2010 (publicada no DOU em 30 de junho de
2010, Seção 1, p. 35) e a anterior Portaria 87, de 31 de janeiro de
2011, no tocante, apenas, à homologação da classificação dos candidatos aprovados no 2º (segundo) e no 3º (terceiro) lugar, invertendo-se a respectiva ordem unicamente nestes 2 (dois) lugares, passando a mesma a vigorar assim:
a) 2º (segundo) lugar, a candidata Virna Lígia Fagundes
Braga; e
b) 3º (terceiro) lugar, o candidato Luiz Eduardo de Oliveira.
Art. 2º A presente Portaria terá vigência somente enquanto
vigorar, também, a Decisão Liminar que determinou a sua edição, e,
caso venha a ser alterado, cassado ou reformado aquele Decisum
judicial, esta PRORH então, no exercício de seus deveres e atribuições funcionais, irá novamente prover a respeito do assunto.
Art. 3º O Processo Administrativo n° 23071.010329/2010-21
da UFJF (Recurso Administrativo) de iniciativa da própria Candidata
Impetrante no Processo Judicial13982.13.2010.4.01.3801 (Ação de
Mandado de Segurança), volta a ter a sua tramitação normal, até que
haja uma nova Decisão Administrativa definitiva a respeito no âmbito
da UFJF, em grau recursal, matéria que é da competência do Conselho Superior desta Universidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
JACKELINE FERNANDES FAYER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE FARMÁCIA
PORTARIA Nº 1.599, DE 22 DE MARÇO DE 2011
O Diretor da Faculdade de Farmácia do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nomeado pela
Portaria nº 1732 de 14/05/2010, publicada no DOU nº 92, Seção 2, de
17/05/2010, resolve:
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