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Of. Pres. ABMES nº 089/2013 
 

 Brasília, 10 de julho de 2013. 
 
 
 

Prezado Associado, 
 
 
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) 

tem a satisfação de convidá-lo para os eventos que serão realizados no dia 6 de 
agosto, cuja programação vai ao encontro das expectativas de nosso quadro de 
associados. 

 
Como é de conhecimento de todos, realizamos no dia 2 de julho o 

seminário “Pronatec: oportunidades para as IES particulares”, com sucesso de público 
e com a presença do Diretor de Integração das Redes de Educação Profissional e 
Tecnológica – Setec/MEC, Marcelo Machado Feres, que abordou os seguintes 
aspectos: processo de habilitação e adesão; requisitos dos candidatos; bolsa-
formação; Fies Técnico; Fies Empresa; Sistema Nacional de Informação da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sistec), além das vantagens e benefícios para o setor 
privado.  

 
Tendo em vista as expectativas dos representantes das instituições que 

lotaram o auditório Victorio Lanza, Feres prometeu enviar seus técnicos para dar 
continuidade às questões práticas sobre o tema em seminário a ser realizado no dia 6 
de agosto próximo. 

 
Além disso, a ABMES, em atendimento a um pedido dos associados, 

articulou com o Secretário da Seres/MEC, Jorge Messias, a realização de um workshop 
para tratar de assunto de igual importância qual seja o perfil e o papel do Procurador 
Institucional (PI). No evento, os PIs terão também a oportunidade de discutir com os 
técnicos do Ministério da Educação aspectos relativos ao uso do Sistema e-MEC. 

 
Tendo em vista o exposto, solicitamos que agende o comparecimento das 

pessoas de sua instituição responsáveis pelas atividades em questão para que 
participem dos eventos de agosto, cuja programação preliminar segue no anexo. 

 
Para participar, é necessária a inscrição prévia (gratuita) em cada um dos 

eventos. Os links estarão disponíveis em breve no Portal ABMES (www.abmes.org.br). 
Mais informações podem ser obtidas também pelos contatos (61) 3322-3252 e 
abmes@abmes.org.br. 

 
Aproveitamos a oportunidade para informar que a reunião da diretoria 

será realizada, excepcionalmente, em virtude das atividades do período da tarde, na 
quarta-feira, dia 7 de agosto, às 9h, na sede da ABMES.  

http://www.abmes.org.br/
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Ao lembrar que a sua participação bem como a de representantes de sua 

IES é fundamental para o êxito dos eventos e para o fortalecimento da ABMES, 
subscrevemo-nos. 

 
 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
PRONATEC: PASSO A PASSO / TREINAMENTO DO PI 
 
Local: Auditório Victorio Lanza- Brasília/DF 
 
9h – Credenciamento 
 
9h30 – Abertura 
 Lançamento da revista Responsabilidade Social 

 
10h - Seminário “Pronatec: concepção e prática” 
 
 Passo a passo do Pronatec: orientações para habilitação e adesão 

 Técnicos do Ministério da Educação 
 

 O que as IES precisam saber para criar os cursos 
 Representante do setor particular 

 
 

14h30 – Workshop: Treinamento do Procurador Institucional  
 

 Procurador Institucional: perfil, papel e atuação nas IES 
 Adalberto do Rêgo Maciel Neto, diretor de Política Regulatória da Seres/MEC 
 Representante do setor particular 

 
 Atuação no sistema: aspectos práticos 

 Equipe técnica do e-MEC 
 Representante do setor particular 


