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Of. Pres. ABMES nº 021/2020 
Brasília/DF, 30 de junho de 2020. 

 
 
Ao Senhor 
Ricardo Braga 
Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC) 

 
Assunto: Fluxos dos processos regulatórios 

 
 

Senhor Secretário, 

 

Primeiramente, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES) registra seu sincero agradecimento diante do pleno diálogo estabelecido com a 

Secretaria, cujos frutos foram medidas essenciais para preservação da oferta de educação 

superior face as restrições impostas pela pandemia. 

 

A SERES atuou com competência, celeridade e eficiência para diagnosticar as 

necessidades e autorizar as alternativas mais adequadas para que as instituições de educação 

superior (IES) pudessem encontrar meios de (re)adaptarem seus métodos e processos 

internos de modo a superar os desafios. 

 

Dentre as questões mais críticas, para as quais inclusive já foram apresentadas 

soluções, estão a edição da Portaria nº 544, de 2020, e a reedição da prorrogação do 

Calendário Regulatório previsto para 2020. 

 

Saneados esses dois pontos fulcrais para que o setor particular pudesse se 

organizar, vem à tona outra situação premente relacionada à conclusão dos processos 

regulatórios atualmente na fase de análise e conclusão na Secretaria. 

 

Por óbvio, é preciso registar que há consciência de que as repercussões do 

isolamento decorrente da COVID-19 atingiram também a rotina e o funcionamento das 

coordenações, diretorias e assessorias incumbidas da análise dos processos em trâmite 

perante o Ministério da Educação. Também não se perde de vista que o volume de demandas 

e a importância de se analisar com critério os pedidos impõem um determinado compasso na 

evolução até a conclusão dos requerimentos. 
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Em aperta síntese, cumpre à ABMES comparecer a sua presença nesse 

momento para formalizar o anseio de seus associados no sentido de que sejam envidados os 

melhores esforços para que a SERES conclua os processos em sua carga, uma vez que as 

publicações, principalmente de autorização e credenciamento, são essenciais para que as IES 

possam reagir aos impactos decorrentes da pandêmia, assegurando a qualidade e a 

sustentbilidade financeira nesse momento de crise. 

 

Assim, nosso pedido é para que a SERES mobilize suas equipes na conclusão 

dos processos regulatórios em fase final de análise e conclusão, com enfoque nos atos de 

autorização e credenciamento, inclusive avaliando a possibilidade da edição de atos 

provisórios.  

 

Oportunamente, a ABMES se coloca à disposição para realização de conferência 

remota com os gestores da SERES para refinamento do cenário aqui delineado. 

 

Convictos de que as questões trazidas pela ABMES vêm contribuindo para 

encontrarmos as soluções mais adequadas para as situações enfrentadas, confiamos que mais 

uma vez possamos ser acolhidos em nosso pleito. 

 
 
 

 
 

Celso Niskier 
Diretor presidente 
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