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Oficial da União de 1º/6/2015, indeferiu pedido de autorização do
curso de Direito, bacharelado, do Centro Universitário UNA, com
sede no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais
Voto do relator: Nos termos do Art. 6º, inciso VIII, do Decreto nº
5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provi-
mento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior (SERES) expressa na Portaria SERES/MEC nº
404, de 29/5/2015, publicada no Diário Oficial da União de
1º/6/2015, que indeferiu a autorização para a oferta do curso de
graduação em Direito, bacharelado, do Centro Universitário UNA,
com sede na Av. Cristiano Machado, nº 11.157, bairro Vila Clóris, no
município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais Decisão da
Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23000.017716/2011-11 Parecer: CNE/CES
367/2016 Relator: Sérgio Roberto Kieling Franco Interessada: As-
sociação Educativa Evangélica - Anápolis/GO Assunto: Recurso con-
tra a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior que, por meio do Despacho nº 27, de 13/3/2015, publicado
no Diário Oficial da União (DOU) em 16/3/2015, determinou a re-
dução de 24 (vinte e quatro) vagas na oferta do curso superior de
bacharelado em Odontologia, do Centro Universitário de Anápolis -
UniEvangélica, que passará a ofertar 96 (noventa e seis) vagas totais
anuais, como forma de convolação da penalidade de desativação do
curso Voto do relator: Nos termos do Art. 6º, inciso VIII, do Decreto
nº 5.773/2006, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe pro-
vimento, mantendo os efeitos do Despacho nº 27, de 13/3/2015,
publicado no DOU em 16/3/2015, que determinou a redução de 24
(vinte e quatro) vagas na oferta do curso superior de bacharelado em
Odontologia, do Centro Universitário de Anápolis - UniEvangélica,
localizado no município de Anápolis, estado de Goiás, que passará a
ofertar 96 (noventa e seis) vagas totais anuais, como forma de con-
volação da penalidade de desativação do curso Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201359736 Parecer: CNE/CES 368/2016 Relatora:
Márcia Angela da Silva Aguiar Interessada: Associação São Bento de
Ensino - Araraquara/SP Assunto: Recredenciamento do Centro Uni-
versitário de Araraquara (UNIARA) e credenciamento, por trans-
formação, da Universidade de Araraquara (UNIARA), com sede no
município de Araraquara, estado de São Paulo Voto da relatora: Nos
termos do Art. 52 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996, e de sua re-
gulamentação pela Resolução CNE/CES nº 3, de 14/10/2010, voto
favoravelmente ao recredenciamento do Centro Universitário de Ara-
raquara e a sua transformação acadêmica em Universidade, sob a
denominação de Universidade de Araraquara (UNIARA), situada à
rua Voluntários da Pátria, nº 1.309, Centro, no município de Ara-
raquara, no estado de São Paulo, observados tanto o prazo máximo de
8 (oito) anos, conforme estabelece a Portaria Normativa nº 2, de
4/1/2016, como a exigência avaliativa prevista no Art. 10, § 7º, do
Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto nº
6.303/2007, aprovando também, por este ato, o Plano de Desen-
volvimento Institucional e o Estatuto da Universidade, devendo a
instituição cumprir, durante seu primeiro prazo de credenciamento, as
seguintes metas: (a) manter a articulação entre as atividades de ensino
de graduação e de pós-graduação com o que foi apresentado em seu
PDI, de forma a atender as demandas dos diferentes segmentos da
sociedade civil, oferecendo cursos de formação para atuar em di-
ferentes setores da sociedade; (b) ampliar sua política de extensão
articulada com as suas práticas extensionistas, desenvolvendo dife-
rentes ações de importância para a comunidade local; (c) fortalecer o
desenvolvimento das atividades de pesquisa/iniciação científica, tec-
nológica, artística e cultural, mantendo e expandindo Programas de
Iniciação Científica voltados para a complementação e aperfeiçoa-
mento da formação dos alunos de graduação; (d) implantar e fo-
mentar a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu.
Fica determinada à Secretaria de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior do Ministério da Educação a verificação do cum-
primento destas metas na realização de avaliação externa, para fins de
recredenciamento da Universidade em tela Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201405147 Parecer: CNE/CES 369/2016 Relator:
Joaquim José Soares Neto Interessada: Atame Pós-Graduação e Cur-
sos Ltda. - Brasília/DF Assunto: Credenciamento da Faculdade Ata-
me, a ser instalada em Brasília, no Distrito Federal Voto do relator:
Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade Atame, a ser
instalada na Quadra SEPN 513, bloco D, s/n, Edifício Imperador, sala
301 a 308, Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal, observando-
se tanto o prazo máximo de 3 (três) anos, conforme Portaria Nor-
mativa nº 2, de 4/1/2016, quanto a exigência avaliativa prevista no
Art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo
Decreto nº 6.303/2007, a partir da oferta do curso de Gestão de
Recursos Humanos, tecnológico, com 100 (cem) vagas totais anuais
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

e-MEC: 201403174 Parecer: CNE/CES 370/2016 Relator:
Joaquim José Soares Neto Interessada: Empresa Educacional de Vila
Velha de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. - Vila Velha/ES Assunto:
Credenciamento da Faculdade Integrada de Vila Velha, a ser instalada
no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo Voto do
relator: Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade In-
tegrada de Vila Velha, situada à rua Cabo Aylson Simões, nº 1.170,
Centro, município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, obser-
vando-se tanto o prazo máximo de 4 (quatro) anos, conforme Portaria
Normativa nº 2, de 4/1/2016, quanto a exigência avaliativa prevista
no Art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo
Decreto nº 6.303/2007, a partir da oferta dos cursos de Pedagogia
(licenciatura), Administração (bacharelado), Ciências Contábeis (ba-
charelado), Psicologia (bacharelado) e Educação Física (licenciatura),
com 100 (cem) vagas totais anuais cada Decisão da Câmara: APRO-
VADO por unanimidade.

Processo: 23001.000118/2015-18 Parecer: CNE/CES
371/2016 Relator: Arthur Roquete de Macedo Interessada: Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Rio de Janeiro/RJ As-
sunto: Consulta referente à emissão de diploma de graduação de
Maria de Fátima Pimentel Lins sem comprovação de conclusão do
Ensino Médio Voto do relator: Com base na Lei n° 10.559, de
14/11/2002, em caráter especial em razão da matéria, e na Portaria
Ministerial n° 2.215, de 16/8/2010, manifesto-me favoravelmente ao
registro do diploma de conclusão do curso superior em Serviço Social
da Escola de Serviço Social (ESS), da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), da Sra. Maria de Fátima Pimentel Lins, Identidade
nº 03313590-6, Detran/RJ, expedida em 15/3/2010, CPF nº
187188414-49 Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Processo: 23001.000259/2016-11 Parecer: CNE/CES
372/2016 Relator: Erasto Fortes Mendonça Interessada: Paula Freitas
Barrocas - Fortaleza/CE Assunto: Solicitação para cursar 50% (cin-
quenta por cento) do internato do curso de Medicina da Universidade
Potiguar (UNP), fora da unidade federativa de origem, a se realizar na
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará Voto do
relator: Voto favoravelmente à autorização para que Paula Freitas
Barrocas, portadora da carteira de identidade RG nº 2005010029739,
expedida pela SSP/CE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
sob o nº 012.258.763-46, estudante regularmente matriculada no cur-
so de Medicina da Universidade Potiguar (UNP) realize, em caráter
excepcional, 50% (cinquenta por cento) do Estágio Curricular Su-
pervisionado (Internato) na Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Ceará, localizada no município de Fortaleza, no estado do
Ceará, devendo a requerente cumprir as atividades de estágio cur-
ricular previstas no projeto pedagógico do curso de Medicina da
Universidade Potiguar, cabendo a esta a responsabilidade pela su-
pervisão do referido estágio. Determino a convalidação dos atos aca-
dêmicos eventualmente desenvolvidos no âmbito desta autorização,
até a data de homologação do presente parecer Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade.

Processo: 23038.000585/2016-10 Parecer: CNE/CES
373/2016 Relator: Luiz Fernandes Dourado Interessada: Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES - Brasília/DF Assunto: Alterações em programas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) recomendados pelo
CTC/CAPES, requeridas pelas respectivas IES Voto do relator: Con-
siderando o pedido das Instituições de Educação Superior e a ma-
nifestação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), voto favoravelmente às alterações de nomencla-
tura nos programas de pós-graduação stricto sensu conforme abaixo:
1) Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas -
EESP/FGV: Alterar a nomenclatura do curso de pós-graduação em
Agroenergia, nível de Mestrado Profissional, código 33128014001P5,
para Agronegócio; 2) Escola de Direito de São Paulo - FGV Di-
reito/SP: Alterar a nomenclatura do programa e do curso de pós-
graduação em Direito e Desenvolvimento, nível de Mestrado Pro-
fissional, código 33145016002P6, para Direito; 3) Universidade Fe-
deral da Bahia - UFBA: Alterar a nomenclatura do programa e do
curso de pós-graduação em Engenharia Ambiental Urbana, nível de
Mestrado Acadêmico, código 28001010038PO, para Engenharia Ci-
vil; 4) Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG: Alterar a
nomenclatura do programa e do curso de pós-graduação em Inovação
Biofarmacêutica, nível de Mestrado Profissional, código 320010
10085P6, para Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual; 5)
Universidade Federal do Paraná - UFPR: Alterar a nomenclatura do
curso de pós-graduação em Prática do Cuidado de Enfermagem, nível
de Mestrado Profissional, código 40001016073PO, para Enfermagem;
6) Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFV-
JM: Alterar a nomenclatura do programa e do curso de pós-graduação
em Gestão de Instituições Educacionais, nível de Mestrado Profis-
sional, código 320100100 12P8, para Educação; 7) Universidade Fe-
deral de Santa Maria - UFSM: Alterar a nomenclatura do programa e
dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Processos, níveis de
Mestrado Acadêmico e Doutorado, código 42002010038M6, para En-
genharia Química; 8) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho - UNESP/Bauru: Alterar a nomenclatura do programa e
do curso de pós-graduação em Televisão Digital: Informação e Co-
nhecimento, nível de Mestrado Profissional, código 33004056088P9,
para Mídia e Tecnologia; 9) Universidade Salvador - UNIFACS:
Alterar a nomenclatura do programa e do curso de pós-graduação em
Regulação da Indústria de Energia, nível de Mestrado Profissional,
código 28013018003P2, para Energia; 10) Centro Universitário Fran-
ciscano - UNIFRA: Alterar a nomenclatura do programa e do curso
de pós-graduação em Ensino de Física e Matemática, nível de Mes-
trado Profissional, código 280130 18003P2, para Ensino de Ciências
e Matemática Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

Observação: De acordo com o Regimento Interno do CNE e
a Lei nº 9.784/1999, os interessados terão prazo de 30 (trinta) dias
para recursos, quando couber, a partir da data de publicação desta
Súmula no Diário Oficial da União, ressalvados os processos em
trâmite no Sistema e-MEC, cuja data de publicação, para efeito de
contagem do prazo recursal, será efetuada a partir da publicação nesse
Sistema, nos termos do Art. 1º, § 2º, da Portaria Normativa MEC nº
40/2007. Os Pareceres citados encontram-se à disposição dos in-
teressados no Conselho Nacional de Educação e serão divulgados na
página do CNE (http://portal.mec.gov.br/cne/).

Brasília, 21 de julho de 2016.
THAÍS NINÔMIA PASSOS
Secretária Executiva Adjunta

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA CONJUNTA Nº 47, DE 12 DE JULHO DE 2016

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SUBSTI-
TUTA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE
POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVI-
MENTO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNO-
LOGIA INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atri-
buições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010
e da Portaria Interministerial nº 191, de 13 de março de 2012, com
base nas recomendações do Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC
apresentadas na reunião ordinária de 28 de junho de 2016 e pelos
fundamentos da Informação nº 060/2016-CGLNES/GAB/SESu/MEC-
pms, resolvem:

Art. 1º. Fica autorizada, pelo período de 01 (um) ano, a
Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUN-
CATE, CNPJ nº 51.619.104/0001-10, para atuar como fundação de
apoio ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais - CEMADEN, processo nº 23000.015378/2015-06.

Art. 2º. A validade da autorização fica condicionada, nos
termos do art. art. 4º, V da Portaria Interministerial nº 191/2012, à
apresentação, em 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente
Portaria, da aprovação pelo órgão colegiado superior do CEMADEN
da norma de relacionamento entre a fundação de apoio e a instituição
a ser apoiada, sob pena de revogação desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

DULCE MARIA TRISTÃO
Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação

Substituta

SÁVIO TÚLIO OSELIERI RAEDER
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e

Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações

Substituto

PORTARIA CONJUNTA Nº 48, DE 12 DE JULHO DE 2016

O A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SUBS-
TITUTA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO
DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOL-
VIMENTO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC-
NOLOGIA INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atri-
buições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010
e da Portaria Interministerial nº 191, de 13 de março de 2012, com
base nas recomendações do Grupo de Apoio Técnico MEC/MCTIC
apresentadas na reunião ordinária de 28 de junho de 2016 e pelos
fundamentos da Informação nº 063/2016-CGLNES/GAB/SESu/MEC-
cmp, resolvem:

Art. 1º. Fica autorizada, pelo período de 01 (um) ano, a
Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, CNPJ nº
00.799.205/0001-89, para atuar como fundação de apoio ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, processo
nº 23000.006293/2016-18.

Art. 2º. A validade da autorização fica condicionada, nos
termos do art. art. 4º, V da Portaria Interministerial nº 191/2012, à
apresentação, em 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente
Portaria, do referendo pelo órgão colegiado superior da Universidade
Federal de Goiás da declaração de concordância da instituição com o
pedido de autorização da FUNAPE, sob pena de revogação desta
Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

DULCE MARIA TRISTÃO
Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação

Substituta

SÁVIO TÚLIO OSELIERI RAEDER
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e

Desenvolvimento do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações

Substituto

PORTARIA CONJUNTA Nº 49, DE 12 DE JULHO DE 2016

O A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SUBS-
TITUTA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO
DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOL-
VIMENTO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC-
NOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994 e do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de
2010, com base nas recomendações do Grupo de Apoio Técnico
MEC/MCTIC apresentadas na reunião ordinária de 28 de junho de
2016 e pelos fundamentos da Informação nº 62/2016-CGL-
NES/GAB/SESu/MEC-mmp, resolvem:

tatianelima
Realce
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