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SEMINÁRIO E WORKSHOP “PEQUENAS E MÉDIAS IES – 
TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES” 

 
Data: 9 de abril de 2013 
Local: Auditório Victorio Lanza (sede da ABMES) 
SCS  Qd 7  Bloco A sala 526 Edifício Torre do Pátio Brasil Shopping – Brasília/DF 
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PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 
 
 
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) convoca todas as IES 
associadas, com até 1.500 alunos, para participar de evento dedicado à discussão dos 
principais problemas que enfrentam e à busca de alternativas de apoio ao fortalecimento e 
crescimento institucional. 
 
Venha discutir com especialistas e com seus pares as suas questões, bem como apresentar 
sugestões para a elaboração de um plano de apoio às Pequenas e Médias Instituições de 
Ensino Superior (PMIES). 
 
Não percam essa oportunidade ímpar.  Marque na sua agenda o dia 9 de abril e participe! 
 
O evento é gratuito e aberto a todos os associados que queiram participar.  

 
 
 
Prezados Associados,  
 
 
A permanência no sistema educacional das pequenas e médias IES (PMIES) parece ser 
um dos grandes desafios do segmento particular de ensino. Tais instituições convivem 
com um mercado competitivo; com as normas oficiais de avaliação e regulação, 
extremamente rigorosas – que desconsideram sua heterogeneidade e complexidade –, 
além de outros problemas de natureza acadêmica, de gestão e financeiros. 
 
Tendo em vista essa realidade, a Associação Brasileira de Mantenedoras de ensino 
Superior (ABMES) decidiu enfrentar o desafio de definir, com clareza e 
responsabilidade, uma proposta que vise subsidiar as PMIES no desenvolvimento de 
suas atividades acadêmicas e administrativas. 
 
O público-alvo da proposta é constituído pelas PMIES com até 1.500 alunos, que 
compõem a maioria das IES associadas à ABMES. Além disso, de acordo com os dados 
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do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), 
ano base 2011, essas instituições representam 71,17% do total de instituições privadas 
do país (2.081), são responsáveis por 16,85% matrículas e por 27,3% dos cursos.  
 
A ABMES considera que os estudos existentes no país sobre as PMIES ainda não são 
suficientes para que se tenha um diagnóstico da situação atual, fato que dificulta 
sobremaneira a definição de linhas de ação junto a essas IES.  
 
Nesse sentido, a ABMES quer dar voz às PMIES e ouvir atentamente o que têm a dizer 
como forma de orientar um diagnóstico sobre a real situação dessa representativa 
faixa de instituições do país. E mais: a partir do diagnóstico, orientar uma linha de 
apoio sistemático às PMIES. 
 
A ABMES acredita firmemente nas possibilidades de permanência das pequenas e 
médias IES no cenário educacional, por considerar a sua importância para a economia 
do país, para a economia local, para a interiorização e para a diversidade da oferta de 
cursos superiores em que o Poder Público não está presente. O Brasil precisa de 
políticas públicas para que as PMIES possam ser competitivas e continuar a exercer a 
missão de formar cidadãos necessários ao crescimento da região onde atuam e do 
país. 
 
Por isso, a ABMES não medirá esforços para desenvolver um trabalho sistemático que 
beneficie essas instituições e que contribua para o seu fortalecimento e crescimento. 
 
Peço-lhes a gentileza de aguardar a segunda convocação com informações sobre a 
programação do evento e os procedimentos de inscrição. 
 
Brasília, 13 de março de 2013. 
 
 

 

 


