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Of. Circ. Pres. ABMES nº 003/2015 

 

Brasília, 21 de janeiro de 2015. 

 

 

Prezado Associado, 

 

 

Temos a satisfação de convidá-lo para o seminário “Alterações no Fies 

– Impactos sociais e financeiros para alunos e instituições”, que faremos 

realizar no dia 10 de fevereiro, pela manhã, no auditório Victorio Lanza (sede 

da ABMES), em Brasília/DF. 

 

As alterações introduzidas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

pelas Portarias Normativas/MEC nº 21, 22 e 23/2014 terão impactos 

econômicos, financeiros e sociais importantes nos projetos de inclusão social e 

educacional de nosso país, além de comprometerem o alcance das metas para 

o ensino superior previstas no Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

Desacelerar o ritmo de desenvolvimento do Fies – considerando que os 

alunos que recorrem ao Fundo, cuja maioria é oriunda de classes menos 

favorecidas, ficarão limitados para solicitar o crédito – causará grande 

insegurança para as instituições de ensino superior (IES) que aderiram ao Fies 

e para os estudantes que anseiam pelo acesso ao ensino superior. 

  

Tendo em vista o exposto, e com base na premissa de que as políticas 

públicas voltadas à educação não devam sofrer restrições, a ABMES deseja 

reunir numa mesma mesa de trabalho representantes do Ministério da 

Educação (MEC), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e da iniciativa privada com o objetivo de: 

 

http://www.abmes.org.br/legislacoes/visualizar/id/1673
http://www.abmes.org.br/legislacoes/visualizar/id/1676
http://www.abmes.org.br/legislacoes/visualizar/id/1675
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 Discorrer sobre as principais alterações introduzidas pelas Portarias; 

 Ouvir os problemas que estão sendo vivenciados pelas IES; 

 Estudar a possibilidade de solucionar os efeitos diretos das normas em 

vigor no desenvolvimento do Fies. 

 

O evento é gratuito para associados, mediante inscrição prévia, que 

estará disponível em breve no site da ABMES (www.abmes.org.br). 

Aproveitamos a oportunidade para informar que a reunião da diretoria da 

ABMES será no mesmo dia (10), às 14h30, em nossa sede. Contamos com a 

sua presença. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

SEMINÁRIOS DE FEVEREIRO DA ABMES 

 

Data: 10 de fevereiro de 2015 (manhã) 

Local: Auditório Victorio Lanza, Sede da ABMES – Brasília/DF 

Inscrições: www.abmes.org.br (disponíveis em breve) 

Valor: Associado - gratuito (mediante inscrição prévia) 

           Não associado – R$ 1.000 (mil reais) 

 

Coordenação: Gabriel Mario Rodrigues, presidente da ABMES 

 

Expositores:  

 Representante da Secretaria Executiva do MEC 

 Representante do FNDE 

 

Debatedor: Representante do setor privado 

 

 

http://www.abmes.org.br/
http://www.abmes.org.br/

