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PORTARIA Nº 1.122, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.126, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.136, DE 10 DE OUTUBRO 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 190/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201404722, 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 do Distrito Federal, a
ser instalada na QNN 1, conjunto H, nº 4, bairro Ceilândia Norte, na
Região Administrativa IX de Ceilândia, no Distrito Federal, mantida
pelo TAF Instituto Educacional Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito
privado com fins lucrativos, com sede na Região Administrativa IV
de Brazlândia, no Distrito Federal.
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.

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
446/2015, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, conforme consta do processo e-MEC no201356469, e diante
da conformidade do Estatuto da Instituição e de seu respectivo Plano
de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:
Art. 1o Fica credenciado o Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo, para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade à distância, com sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 76/90,
Bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, no Estado de São
Paulo, mantido pela FEBASP Associação Civil, com sede nos mesmos Município e Estado.
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.

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 334/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201356450, 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 Fronteira, a ser instalada na Rua João Slaviero, nº 65, Bairro Jardim da Glória, no
Município de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo, mantida pela
Fronteira Educacional Ltda., com sede no mesmo Município.
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 No 1.134, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.123, DE 10 DE OUTUBRO 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 351/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201305107, 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 Maurício de Nassau de
Jaboatão - FNN CAVALEIRO, a ser instalada na Rua Ibimirim, nº 50,
bairro Piedade, Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de
Pernambuco, mantida pela Ser Educacional S.A., com sede no município de Recife, Estado de Pernambuco.
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.
MENDONÇAFILHO
PORTARIA Nº 1.124, DE 10 DE OUTUBRO 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 345/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201405861, 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 Thiago Ferreira (Fati),
a ser instalada na Avenida Conde de Áurea Gonzales, nº 245, bairro
Vila Áurea, no município de Guarujá, no estado de São Paulo, mantida pelo Instituto de Ensino São Sebastião Ltda., com sede na Rua
Agripino José do Nascimento, nº 177, bairro Vila Amélia, no município de São Sebastião, no estado de São Paulo.
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.
MENDONÇAFILHO
PORTARIA Nº 1.125, DE 10 DE OUTUBRO 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 342/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201405858, 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 Afonso Schmidt (FAS),
a ser instalada na Avenida Nove de Abril, nº 3400, bairro Vila Nova,
no município de Cubatão, no estado de São Paulo, mantida pelo
Instituto de Ensino São Sebastiao Ltda, com sede no município de
São Sebastião, no estado de São Paulo.
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

MENDONÇAFILHO

Revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de
dezembro de 2004, e estabelece nova redação para o tema.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e considerando o disposto no art. 81 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e no Decreto no 5.622, de 19 de dezembro
de 2005, resolve:
Art. 1o As instituições de ensino superior que possuam pelo
menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a distância.
§ 1o As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas,
integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20%
(vinte por cento) da carga horária total do curso.
§ 2o As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade
referida no caput serão presenciais.
§ 3o A introdução opcional de disciplinas previstas no caput
não desobriga a instituição de ensino superior do cumprimento do
disposto no art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, em cada curso de
graduação reconhecido.
Art. 2o A oferta das disciplinas previstas no art. 1o deverá
incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o
uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para a
realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros
presenciais e atividades de tutoria.
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a
tutoria das disciplinas ofertadas na modalidade a distância implica na
existência de profissionais da educação com formação na área do
curso e qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico.
Art. 3o As instituições de ensino superior deverão inserir a
atualização do projeto pedagógico dos cursos presenciais com oferta
de disciplinas na modalidade a distância, conforme disposto nesta
Portaria, para fins de análise e avaliação, quando do protocolo dos
pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos.
Art. 4o Fica revogada a Portaria MEC no 4.059, de 10 de
dezembro de 2004.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO

PORTARIA Nº 1.137, DE 10 DE OUTUBRO 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 341/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201404102, 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 de Educação e Formação, mantida pela Edufor Serviços Educacionais Ltda. - ME, a ser
instalada na Rua José Hipólito, no 1270, no Município de Fortaleza,
no Estado do Ceará.
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 Nº 1.138, DE 10 DE OUTUBRO 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 350/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201355942, 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 Cidade de Osasco, a ser
instalada na Rua São Bento, no 11, bairro Vila Yolanda, no município
de Osasco, no estado de São Paulo, mantida pela Sociedade Educacional Marcos Mendonça Ltda. - ME, com sede no mesmo município 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.

PORTARIA Nº 1.135, DE 10 DE OUTUBRO 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
161/2016, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação, conforme consta do processo e-MEC no 201355362, 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 Araguaia (FARA) para
oferta de cursos superiores na modalidade a distância, com sede na
Rua 18, nº 81, bairro Centro, no Município de Goiânia, no Estado de
Goiás, mantida pela Sociedade de Educação e Cultura de Goiás S/C
Ltda., com sede nos mesmos Município e Estado.
Art. 2o As atividades presenciais obrigatórias serão realizadas na sede da instituição.
Art. 3º 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. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MENDONÇA FILHO
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MENDONÇA FILHO
PORTARIA Nº 1.139, DE 10 DE OUTUBRO 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 370/2016, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo eMEC no 201403174, 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 Integrada de Vila Velha, situada à rua Cabo Aylson Simões, no 1.170, Centro, município
de Vila Velha, estado do Espírito Santo, mantida pela Empresa Educacional de Vila Velha de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda., com
sede no mesmo município e estado.
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
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