
 
 

 

 

 

Of. Fórum nº 190/2020 

 

Brasília/DF, 25 de maio de 2020.  

 

Ao Senhor 

Carlos Alexandre Jorge da Costa 

Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da 

Economia (SEPEC-ME) 

 

Senhor Secretário, 

 

O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular 

(Fórum), na condição de representante das mantenedoras, sindicatos e associações do 

ensino superior, vem respeitosamente apresentar preocupação com a manutenção da 

oferta para formação de mais de seis milhões de estudantes da graduação e a 

necessidade de um programa voltado para as instituições de educação superior 

brasileiras. 

 

Este momento é de grandes desafios para toda a sociedade. As diversas 

instituições tentam se adaptar da melhor forma possível ao novo cenário, com o 

objetivo de mitigar os prejuízos atuais e futuros. No caso da educação superior, os 

esforços têm sido gigantescos no sentido de atenuar os efeitos sobre a formação dos 

estudantes e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade da estrutura educacional 

particular, estratégica para o país. 

 

Enquanto representantes do ensino superior particular, sabemos que a 

educação é a principal ferramenta para se alcançar uma nação verdadeiramente 

desenvolvida. Neste contexto, e em atenção às circunstâncias decorrentes da 

pandemia do novo coronavírus tanto para setor quanto para os estudantes, 

consideramos importante estabelecer um diálogo, para reflexão conjunta, em que as 

partes possam conhecer e apresentar caminhos que conduzam à continuidade da 

oferta e do aprimoramento da educação superior.  

 

Diante do exposto, solicitamos a realização de uma reunião por 

videoconferência, em data mais próxima possível, devido à urgência que requer o 



 
 

 

 

 

momento,  contando, se possível, com a participação do senhor Gustavo Montezano, 

presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou de 

seu representante, para tratar das questões a seguir:  

 

1. Criação de programa emergencial de financiamento estudantil;  

2. Linha de crédito educativo próprio para as instituições de ensino 

superior, por meio do BNDES. 

 

Em face do exposto, contando com sua sensibilidade e visão do grave 

cenário para a educação no Brasil, ficamos na expectativa de uma resposta positiva ao 

nosso pedido. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Celso Niskier 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior – ABMES 

 
 
 
 

Arthur Sperandéo de Macedo 
Associação Nacional dos Centros Universitários – 

ANACEU 
 
 
 
 

Edgard Larry Andrade Soares 
Associação Brasileira das Mantenedoras das 

Faculdades  –  ABRAFI 

 
 
 
 

Paulo Antonio Gomes Cardim 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino – CONFENEN 

 
 
 

Hermes Ferreira Figueiredo 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo – SEMESP 

 
 

 
 
 

Amábile Pacios 
Federação Nacional das Escolas Particulares – FENEP 

 
 

Rui Otávio Bernardes de Andrade 
Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do RJ – SEMERJ 

 


