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Of. Pres. ABMES nº 337/2012 
 Brasília, 20 de junho de 2012 

  
Prezado Associado, 
 
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) compartilha o 
consenso entre instituições de ensino superior (IES) em relação à necessidade de mudanças 
para correção de rumos dos processos de avaliação do Ministério da Educação quando 
usados para avaliação e regulação. O MEC, historicamente, desconsidera a diversidade das 
instituições, desvaloriza o papel que as IES particulares desempenham no atendimento à 
demanda da população e, sobretudo, ignora a importância do segmento para o 
desenvolvimento do país nas últimas décadas. 
 
Tendo em vista o exposto, a ABMES realizará no dia 3 de julho, um workshop voltado às IES 
com o propósito de: orientar o trabalho de preparação para o Enade; desvendar os 
“mistérios” dos indicadores (CPC e IGC) e do Enade; superar os obstáculos para obter um 
melhor desempenho; compreender o “porquê”, o “quando”, o “como” e os “segredos” de 
uma avaliação positiva; garantir um bom desempenho acadêmico mantendo um rigoroso 
controle de custos.  

 
O evento contará com a participação de especialistas com grande experiência na área da 
avaliação e de assessoramento às IES. Veja programação completa no anexo.  

 
WORKSHOP ABMES – Normas e direitos das IES no processo avaliativo: os segredos 
de um resultado positivo 
Data: 03/07/2012 
Hora: das 9h às 12h e das 14h30 às 18h30 
Local: Auditório Victorio Lanza – sede da ABMES – Brasília/DF) 
 

O seminário é gratuito para associados, mediante inscrição prévia pelo site da ABMES 
(www.abmes.org.br). Para se inscrever, o interessado deverá fazer o login com o nome de 
usuário e senha da mantenedora.  
 
Dúvidas e orientações para as mantenedoras associadas que não atualizaram seu cadastro, 
entrar em contato pelo telefone (61) 3322-3252 ou pelo e-mail imprensa@abmes.org.br.  
 
O investimento para não associados é de R$ 700 para cada inscrição. 
 
Atenciosamente, 

 

http://www.abmes.org.br/
mailto:imprensa@abmes.org.br
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ANEXO 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Manhã 
 
9h – Credenciamento 
 
9h30 – Exposições 

 Qualidade com sustentabilidade – como garantir um bom desempenho acadêmico 
no Enade, CPC e IGC mantendo um rigoroso controle de custos 
Cosme Massi – Presidente da Hoper Educação 

 

 O Enade como parte efetiva do processo avaliativo de cursos e IES 

 Gustavo Monteiro Fagundes – Consultor jurídico do Instituto Latino 
Americano de Planejamento Educacional (Ilape) e da ABMES 

 Celso da Costa Frauches – Consultor sênior do Instituto Latino Americano de 
Planejamento Educacional (Ilape) e consultor acadêmico da ABMES  

 
Tarde 
 
14h30 – Exposições 

 O Enade como oportunidade de desenvolvimento de competências e habilidades na 
formação acadêmica e profissional 

 Luciana Santos – Coordenadora de Desenvolvimento Educacional da 
Universidade Anhembi Morumbi 

 Débora Mallet – Assessora acadêmica da Universidade Anhembi Morumbi 
 
15h30 – Esclarecimento de dúvidas 
 


