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PORTARIA Nº 1.902, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de mar-
ço de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de setembro
de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 340/2005, da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta do Processo nº
23000.002386/2004-21, do Ministério da Educação, resolve

Art. 1° - Reconhecer, para fins exclusivos de registro e
emissão de diploma dos alunos matriculados até o primeiro semestre
de 2005, o Curso Superior de Tecnologia em Informática - Mo-
dalidade: Desenvolvimento Web (Área Profissional: Informática),
com cento e cinqüenta vagas totais anuais, turno noturno, ofertado
pela Universidade do Oeste Paulista, estabelecida à rua José Bon-
giovani, nº 700, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo, mantida pela Associação Prudentina de Educação e Cultura.

Art. 2º - O reconhecimento a que se refere esta portaria é
válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço men-
cionado no artigo anterior.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.903, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 341/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.008568/2004-14, do Ministério da Educação,
resolve:

Art. 1° - Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Varejo (Área Profissional: Ges-
tão), com sessenta vagas totais anuais, turno noturno, ministrado pelo
Centro Universitário de Maringá - CEUMAR, estabelecido à avenida
Guedner, nº 1610, Jardim Aclimação, na cidade de Maringá, Estado
do Paraná, mantido pela CESUMAR - Centro de Ensino Superior de
Maringá.

Art. 2º - O reconhecimento a que se refere esta portaria é
válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço men-
cionado no artigo primeiro.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.904, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 01 de
setembro de 2004 e tendo em vista o Despacho nº 342/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.015657/2003-28, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Desenvolvimento para Internet (Área Profissional: In-
formática), com cinqüenta vagas totais anuais, turno noturno, a ser
ministrado pela Faculdade Gennari e Peartree, estabelecida à rodovia
Comandante João Ribeiro de Barros, Km 207, na cidade de Pe-
derneiras, Estado de São Paulo, mantida pelo Gennari & Peartree
Projetos e Sistemas S/C Ltda.

Art. 2° - A autorização a que se refere esta portaria é válida
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo anterior.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.905, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 343/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.002399/2004-09, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Agronegócios (Área Profissional: Gestão),
com cem vagas totais anuais, turno noturno, a ser ministrado pela
Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná, estabelecida à
avenida Universitária, s/n, Linha Cantu, na cidade de Pitanga, Estado
do Paraná, mantida pela Associação de Ensino Superior de Pitanga -
ASSESPI.

Art. 2º - A autorização a que se refere esta portaria é válida
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo primeiro.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.906, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 344/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.006900/2003-17, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e Segurança do Tra-
balho (Área Profissional: Meio Ambiente), com cento e vinte vagas
totais anuais, turno noturno, ministrado pela Universidade Braz Cu-
bas, estabelecida à avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233 - Mo-
gilar, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, mantida
pela Sociedade Civil de Educação Braz Cubas.

Art. 2º - O reconhecimento a que se refere esta portaria é
válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço men-
cionado no artigo primeiro.

Art. 3º - O curso, a partir do próximo processo seletivo,
denominar-se-á Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Ocupacional.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.907, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 345/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.000211/2004-80, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o Curso
Superior de Tecnologia em Mecatrônica (Área Profissional: Indús-
tria), com cento e vinte vagas totais anuais, turno noturno, ministrado
pela Faculdade de Tecnologia São Vicente, estabelecida à avenida
Presidente Wilson, nº 1013, Itararé, na cidade de São Vicente, Estado
de São Paulo, mantida pela FORTEC Assessoria e Treinamento S/C
Ltda.

Art. 2º - O reconhecimento a que se refere esta portaria é
válido exclusivamente para o curso ministrado no endereço men-
cionado no artigo primeiro.

Art. 3º - O curso, a partir do próximo processo seletivo,
denominar-se-á Curso Superior de Tecnologia em Automação In-
dustrial.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.908, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 346/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.002239/2004-51, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Logística (Área Profissional:
Gestão), com cem vagas totais anuais, turno noturno, ofertado pela
Faculdade de Tecnologia Camões, estabelecida à rua Manoel Eu-
frásio, nº 630, Juvevê, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
mantida pelo Instituto de Ensino Superior Camões Ltda.

Art. 2º - O curso, a partir do próximo processo seletivo,
denominar-se-á Curso Superior de Tecnologia em Logística (Área
Profissional: Comércio).

Art. 3º - O reconhecimento a que refere esta portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo primeiro.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.909, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 347/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.002244/2004-64, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (Área Pro-
fissional: Gestão), com cem vagas totais anuais, turno noturno, ofer-
tado pela Faculdade de Tecnologia Camões, estabelecida à rua Ma-
noel Eufrásio, nº 630, Juvevê, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, mantida pelo Instituto de Ensino Superior Camões Ltda.

Art. 2º - O reconhecimento a que refere esta portaria é válido
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo anterior.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.910, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 348/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.014985/2002-26, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (Área Profissional: Ges-
tão), com duzentas vagas totais anuais, turno noturno, a ser mi-
nistrado pela Faculdade de Tecnologia de Ipatinga, estabelecida à rua
Jequitibá, nº 401, bairro Horto, na cidade de Ipatinga, Estado de
Minas Gerais, mantida pelo Pitágoras - Sistema de Educação Superior
Sociedade Ltda.

Art. 2º - A autorização a que se refere esta portaria é válida
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo primeiro.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.911, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 1º de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 349/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.014987/2002-15, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Financeira (Área Profissional: Gestão), com
duzentas vagas totais anuais, turno noturno, a ser ofertado pela Fa-
culdade de Tecnologia Lagoa da Pampulha, estabelecida à avenida
Antônio Francisco Lisboa, nº 192, Bandeirantes, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, mantida pelo Pitágoras - Sistema
de Educação Superior Sociedade Ltda.

Art. 2º - A autorização a que se refere esta portaria é válida
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo anterior.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.912, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 01 de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 350/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.009776/2003-41, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Empreendedora (Área Profissional: Gestão),
com cento e sessenta vagas totais anuais, sendo oitenta vagas totais
anuais no turno vespertino e oitenta vagas totais anuais no turno
noturno, a ser ministrado pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Candeias, estabelecida à Rodovia BA 522, Km 08,
Caroba, na cidade de Candeias, Estado da Bahia, mantida pelo Ins-
tituto de Ensino Superior de Candeias Ltda.

Art. 2º - A autorização a que se refere esta portaria é válida
exclusivamente para o curso ministrado no endereço mencionado no
artigo primeiro.

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

TARSO GENRO

PORTARIA Nº 1.913, DE 3 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da
competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de
março de 1996, nº 3.860, de 9 de julho de 2001, e nº 5.225, de 01 de
setembro de 2004, e tendo em vista o Despacho nº 351/2005, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, conforme consta
do Processo nº 23000.009779/2003-85, do Ministério da Educação,
resolve

Art. 1° - Autorizar o funcionamento do Curso Superior de
Tecnologia em Sistemas de Informações Gerenciais (Área Profis-
sional: Informática), com oitenta vagas totais anuais, turno noturno, a
ser ministrado pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Candeias, estabelecida à Rodovia BA 522, Km 08, Caroba, na
cidade de Candeias, Estado da Bahia, mantida pelo Instituto de En-
sino Superior de Candeias Ltda.




