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O Fórum tem implementado várias ações que expressam o seu posicionamento como entidade
representativa do ensino superior particular. Em reunião com o MEC em 08 de fevereiro do ano corrente,
com o objetivo de uma expansão estratégica do ensino superior, conseguiu abrir uma nova frente de
trabalho em um modelo de parceria Público/Privado para tratar dos gargalos existentes no sistema, em
especial no que diz respeito ao Sinaes, Fies e o Prouni. Veja aqui a íntegra do relatório da reunião.
Em suma, as seguintes ações já estão em andamento:









Reuniões com o Ministro da Educação para tratar do sistema de avaliação. Veja os documentos
entregue: Documento 1 / Documento 2
Reuniões mensais estratégicas com o Secretário de Educação, prof. Luiz Cláudio Costa, e o
Secretário de Supervisão e Regulação, Luis Fernando Massonetto, para estreitar a parceria e
discutir assuntos pertinentes ao ensino superior brasileiro
Proposição de uma "Agenda Colaborativa" para orientar a relação do setor particular junto ao MEC.
Desse documento já estão em andamento alguns assuntos principais. Leia mais
Criação de uma comissão conjunta - Fórum/MEC para tratar especificamente dos programas sociais
FIES e PROUNI. Essa comissão já se reuniu por duas vezes com avanços favoráveis. Relatório de 0203-2011 / Relatório de 17-02-2011
Solicitação de revisão da Nota Técnica de 09 de fevereiro de 2011 junto ao INEP obtendo êxito em
seu questionamento. Leia mais
IV Congresso Brasileiro do Ensino Superior Particular - "O desafio de colocar 10 milhões de
estudantes no ensino superior", a ser realizado entre os dias 05 e 07 de maio de 2011, em
Salvador/BA, que reunirá as principais lideranças do setor particular de Ensino Superior;
autoridades governamentais e políticas com responsabilidades na área de educação; renomados
educadores do Brasil e do exterior e formuladores de políticas públicas para a educação no Brasil.
Faça aqui sua inscrição

Diante do exposto, verifica-se que o Fórum vem conseguindo traduzir em ações as necessidades do setor,
unindo esforços para defender, perante a sociedade e os organismos governamentais, o valor do segmento
particular na Educação Superior. Para dar continuidade a este trabalho, é fundamental que se possa contar
com uma participação efetiva com sugestões para que possamos exercer uma representação legítima dos
interesses do setor.
Atenciosamente,
Gabriel Mario Rodrigues
Secretário Executivo

