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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA

<!ID777743-0>PORTARIA No- 125, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 259/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.003692/2005-66, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores,
constante do agrupamento das áreas profissionais de Informática e de
Telecomunicação, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia, com cento e cinqüenta vagas totais anuais, nos pe-
ríodos matutino, vespertino e noturno, ofertado pela Universidade
Estácio de Sá, estabelecida à Avenida Presidente Vargas, nº 2.560,
Cidade Nova, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
mantida pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 126, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 260/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pe-
dido, conforme consta do Processo nº 23000.008702/2005-50, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do art.10, §3º do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores,
constante do grupo das áreas profissionais de Informática e Tele-
comunicação, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia, com cem vagas totais anuais, sendo cinqüenta vagas
totais anuais no turno vespertino e cinqüenta vagas totais anuais no
turno noturno, ofertado pela Faculdade SEAMA, estabelecida à Ave-
nida Nações Unidas, 1204, Laguinho, na cidade de Macapá, Estado
do Amapá, mantida pela Associação Educacional da Amazônia.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 127, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 261/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pedido,
conforme consta do Processo nº 23000.009396/2005-79, do Minis-
tério da Educação, bem como a previsão do curso correspondente no
Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do art.10, §3º do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de
Aplicações para Web, com oitenta vagas totais anuais, turno noturno,
ministrado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Su-
ckow da Fonseca, estabelecido à Avenida Maracanã, 229, Maracanã,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, mantido pela
União.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Nos termos da Portaria Normativa nº 10, de 28 de
julho de 2006, e da Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de
2006, fica autorizada a alteração da denominação do curso, para
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, constante do
grupo das áreas profissionais de Informática e Telecomunicação, con-
forme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.

Art. 4o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 128, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 262/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.009651/2006-83, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial,
com sessenta vagas totais anuais, no período noturno, ofertado pelo
Centro Universitário UNA, estabelecido à Rua Bahia, nº 1.762, Bairro
Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
mantido pelo Centro Universitário UNA Ltda.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Nos termos da Portaria Normativa nº 10, de 28 de
julho de 2006, e da Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de
2006, fica autorizada a alteração da denominação do curso para Curso
Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, constante do agru-
pamento das áreas profissionais de Comércio e de Gestão, conforme
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.

Art. 4o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 129, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, e tendo em vista o Des-
pacho nº 263/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Ins-
titucional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.009656/2005-14, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, constante do agrupamento das áreas profissionais Comér-
cio e Gestão, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia, com trezentas e sessenta vagas totais anuais, no período
noturno, ministrado pelo Centro Universitário UNA, estabelecido à
Avenida Afonso Pena, nº 1.500, 15º andar, Bairro Centro e à Rua
Afonso Vaz de Melo, nº 640, Bairro Barreiro, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, mantido pelo Centro Univer-
sitário UNA Ltda.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 130, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 264/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.009657/2005-51, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores,
constante do agrupamento das áreas profissionais de Informática e de
Telecomunicação, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia, com duzentas e quarenta vagas totais anuais, no período
noturno, ofertado pelo Centro Universitário UNA, estabelecido à Ave-
nida Afonso Pena, nº 1.500, 13º, 14º e 15º andares, e na Rua Afonso
Vaz de Melo, nº 640, Centro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, mantido pelo Centro Universitário UNA Ltda.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 131, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 265/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, e considerando a regularidade da instrução e o mérito do
pedido, conforme consta do Processo nº 23000.009660/2005-74, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do §3º do art.10 do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Engenharia de Software,
com duzentas e quarenta vagas totais anuais, no período noturno,
ofertado pelo Centro Universitário UNA, estabelecido à Avenida
Afonso Pena, nº 1.500, 13º, 14º e 15º andares, e na Rua Afonso Vaz
de Melo, nº 640, Centro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, mantido pelo Centro Universitário UNA Ltda.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Nos termos da Portaria Normativa nº 10, de 28 de
julho de 2006, e da Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de
2006, fica autorizada a alteração da denominação do curso para Curso
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
constante do agrupamento das áreas profissionais de Informática e de
Telecomunicação, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia.

Art. 4o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 132, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 266/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pe-
dido, conforme consta do Processo nº 23000.013110/2005-50, do Mi-
nistério da Educação, bem como a previsão do curso correspondente
no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do art.10, §3º do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Elétricos, cons-
tante do grupo das áreas profissionais de Indústria, Química e Mi-
neração, conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tec-
nologia, com cinqüenta vagas totais anuais, turno noturno, ofertado
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos, estabe-
lecido à Rua Doutor Siqueiral, 273, Parque Dom Bosco, na cidade de
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mantido pela
União.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do referido Decreto, o
reconhecimento é válido até sessenta dias após a comunicação do
resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo do SINAES,
subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos de graduação,
realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes do mesmo
Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 133, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 267/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pe-
dido, conforme consta do Processo nº 23000.015387/2005-17, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do art.10, §3º do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores,
constante do agrupamento das áreas profissionais de Artes, de Co-
municação e de Design, conforme Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, com cem vagas totais anuais, no período
noturno, ofertado pelo Centro Universitário de Santo André, esta-
belecido à Avenida Dr. Alberto Benedetti, nº 444, Vila Assunção, na
cidade de Santo André, Estado de São Paulo, mantido pelo Instituto
de Ensino Superior Senador Fláquer de Santo André S/C.

Art. 2o- - Nos termos do art. 10, § 7º do citado Decreto nº
5.773/2006, o reconhecimento é válido até sessenta dias após a co-
municação do resultado da avaliação que integrará o ciclo avaliativo
do SINAES, subseqüente a este ato, referente à avaliação dos cursos
de graduação, realizado em conformidade com o art. 59 e seguintes
do mesmo Decreto.

Art. 3o- - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIEZER PACHECO

PORTARIA No- 134, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2006

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA, usando da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, tendo em vista o Despacho
nº 268/2006, do Departamento de Políticas e Articulação Institu-
cional, considerando a regularidade da instrução e o mérito do pe-
dido, conforme consta do Processo nº 23000.017246/2005-39, do
Ministério da Educação, resolve:

Art. 1o- - Reconhecer, nos termos do art.10, §3º do referido
Decreto, o Curso Superior de Tecnologia em Logística, constante do
agrupamento das áreas profissionais Comércio e Gestão, conforme
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, com cem
vagas totais anuais, turno noturno, ofertado pelo Instituto Superior
Tupy, estabelecido à Rua Albano Schimdt, 3333, bairro Boa Vista, na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, mantido pela Sociedade
Educacional de Santa Catarina.
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