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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
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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
o-

PORTARIA N 43, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 os Decretos nº 5.773,
de 09 de maio de 2006 e nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, com
alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, na
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, e conforme consta do Processo e-MEC
nº 201415842, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade
ENIAC, com sede na Rua Força Pública, nº 89, bairro Centro, no
Município de Guarulhos, no Estado de São Paulo, mantida pelo EDVAC Serviços Educacionais Ltda, com sede nos mesmos Município e
Estado, com 400 (quatrocentas) 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
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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
o-

PORTARIA N 44, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 os Decretos nº 5.773,
de 09 de maio de 2006 e nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, com
alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, na
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, e conforme consta do Processo e-MEC
nº 201208672, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Teologia, Bacharelado, na
modalidade a distância, a ser ofertado pela Faculdade Messiânica,
com sede na Rua Humberto I, nº 612, bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pela Fundação
Mokiti Okada - M.O.A., com sede nos mesmos Município e Estado,
com 100 (cem) 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
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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
PORTARIA N o- 45, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 os Decretos nº 5.773,
de 09 de maio de 2006 e nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, com
alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, na
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, e conforme consta do Processo e-MEC
nº 201106222, resolve:

1
Art. 1º Fica autorizado o curso de Matemática, Licenciatura,
na modalidade a distância, a ser ofertado pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG,
com sede na Rua Gabriel Passos, nº 259, bairro Centro, no Município
de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, mantido pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais,
com sede nos mesmos Município e Estado, com 100 (cem) 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
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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
o-

PORTARIA N 46, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 os Decretos nº 5.773,
de 09 de maio de 2006 e nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, com
alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, na
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada
em 29 de dezembro de 2010, e conforme consta do Processo e-MEC
nº 201307601, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o curso de Matemática, Licenciatura,
na modalidade a distância, a ser ofertado pela Universidade Federal
do Acre - UFAC, com sede no Campus Universitário, nº 6637, bairro
Distrito Industrial, BR 364, km 04, no Município de Rio Branco, no
Estado do Acre, mantida pela Fundação Universidade Federal do
Acre, com sede nos mesmos Município e Estado, com 400 (quatrocentas) 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
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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
o-

PORTARIA N 47, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa n° 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
conforme consta do processo e-MEC nº 201414978, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido o curso de Informática, Licenciatura, na modalidade a distância, com 350 (trezentas e cinquenta)
vagas totais anuais, ministrado pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, nº 4, bairro Monte Castelo, no município de São Luís,
no Estado do Maranhão, mantido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, com sede nos mesmos Município
e Estado, 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 12
de dezembro de 2007, do curso neste ato reconhecido, são, exclusivamente, aqueles constantes dos atos oficiais de credenciamento
para educação a distância, emitidos por este Ministério para a instituição.
Parágrafo Único. A utilização de Polos não credenciados por
este Ministério representa irregularidade, objeto de medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de
2006, o presente ato autorizativo é válido até o final do ciclo avaliativo ao qual cada curso pertence.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Nº 41, quarta-feira, 2 de março de 2016
PORTARIA N o- 48, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa n° 40,
de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010,
conforme consta do processo e-MEC nº 201305775, resolve:
Art. 1º Fica reconhecido o curso de Turismo, Bacharelado,
na modalidade a distância, com 2.000 (duas mil) vagas totais anuais,
ministrado pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais - FEAD-MG, com sede na Rua Cláudio Manoel, nº 1162, bairro
Funcionários, no município de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, mantida pelo SIEMG Sistema Integrado de Ensino de Minas
Gerais Ltda, com sede nos mesmos Município e Estado, 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 12
de dezembro de 2007, do curso neste ato reconhecido, são, exclusivamente, aqueles constantes dos atos oficiais de credenciamento
para educação a distância, emitidos por este Ministério para a instituição.
Parágrafo Único. A utilização de Polos não credenciados por
este Ministério representa irregularidade, objeto de medidas administrativas e penais previstas na legislação.
Art. 3º Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto nº 5.773, de
2006, o presente ato autorizativo é válido até o final do ciclo avaliativo ao qual cada curso pertence.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
o-

PORTARIA N 49, DE 1 o- DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO 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 nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto n° 5.773,
de 9 de maio de 2006, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de
2005, com alterações do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação,
e conforme consta do Processo e-MEC nº 201415886, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados, na forma de aditamento ao ato
de credenciamento para oferta de cursos superiores na modalidade a
distância da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, mantida
pela Universidade Federal de Santa Catarina, os polos de apoio presencial situados nos seguintes endereços:
I) Rua Uruguai, nº 1675, bairro Central, no Município de
Santa Rosa, no Estado do Rio Grande do Sul e,
II) Avenida dos Portuguêses, s/n, bairro Bancanga, no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.
Art. 2º Fica indeferido o pedido de credenciamento do polo
de apoio presencial situado no seguinte endereço:
I) Rua Monsenhor Gercino, nº 1040, bairro Itaum, no Município de Joinville, no Estado de Santa Catarina.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PORTARIA N o- 321, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016
A Reitora, em Exercício, da Universidade Federal de Alfenas, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta
do Processo nº 23087.008825/2014-79 , resolve:
Prorrogar pelo período de 13-03-2016 a 12-03-2017, a validade do Concurso Público para o provimento de cargo de Professor
do Magistério Superior, Classe A, Assistente A ou Adjunto A, Nível
1, realizado através do Edital nº 139/2014, cujo resultado foi homologado através do Edital nº 030/2015, de 10-03-2015, publicado no
DOU de 13-03-2015, Seção 3, fl(s). 54.
MAGALI BENJAMIM DE ARAÚJO
o-

PORTARIA N 322, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016
A Reitora, em Exercício, da Universidade Federal de Alfenas, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta
do Processo nº 23087.010188/2014-09, resolve: Prorrogar pelo período de 13-03-2016 a 12-03-2017, a validade do Concurso Público
para o provimento de cargo de Professor do Magistério Superior,
Classe A, Adjunto A, Nível 1, realizado através do Edital nº
155/2014, cujo resultado foi homologado através do Edital nº
028/2015, de 10-03-2015, publicado no DOU de 13-03-2015, Seção
3, fl. 54.
MAGALI BENJAMIM DE ARAÚJO
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