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Of. Circ. Pres. ABMES nº 003/2014 
 

 Brasília, 22 de janeiro de 2014. 
 

 

Prezado Associado, 

 

Temos a satisfação de anunciar que a ABMES fará realizar no dia 11 de 

fevereiro, em Brasília, o seminário “Fies e ProUni – mudanças nas normas e 

estratégias a seguir”. 

 

O evento tem como objetivo informar e orientar as Instituições de Ensino 

Superior (IES) sobre as novas normas relativas ao Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). 

 

No que se refere ao Fies, serão abordadas as disposições contidas nas 

seguintes normas: 

 

 Lei nº 12.873/2013 – adesão das mantenedoras das IES ao Fies e ao 

FGEDUC; 

 

 Portaria Normativa nº 3/2014 – a) cobrança sobre o valor da operação; 

b) redução do risco de crédito para as IES e c) reabilitação da adesão 

da mantenedora. 

 

Serão destacadas ainda as vantagens econômicas e financeiras das 

adesões ao FGEDUC. 

 

Em relação ao ProUni, cujas novas orientações estão contidas na Portaria 

Normativa MEC nº 2/2014 e Edital SESu-MEC/2014, o objetivo é discutir 

estratégias para o preenchimento de vagas e apresentar sugestões para o 

aprimoramento do Programa. 

 

Associados à ABMES participam gratuitamente do evento, mediante 

inscrição prévia, que deverá ser feita no site www.abmes.org.br. Mais 

informações podem ser obtidas também pelos contatos abmes@abmes.org.br e 

(61) 3322-3252. 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Lei-12873-2013-10-24.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-003-2014-01-13.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-002-2014-01-06.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-002-2014-01-06.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Edital-ProUni-001-2014-01-06.pdf
http://www.abmes.org.br/
mailto:abmes@abmes.org.br
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Aproveitamos a oportunidade para informar que a reunião da diretoria 

será realizada no mesmo dia (11 de fevereiro), às 14h30, na sede da ABMES.  

 

Contamos com a sua presença que é fundamental para o êxito do evento 

e para o fortalecimento da ABMES como entidade representativa do setor 

privado. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 

 

FIES E PROUNI – MUDANÇAS NAS NORMAS E ESTRATÉGIAS A SEGUIR  

 

Data: 11 de fevereiro de 2014 (terça-feira) 

Horário: 9h (credenciamento) a 12h30 

Local: Auditório Victorio Lanza (sede da ABMES) - Brasília/DF 

Valor: Gratuito para associados (inscrição prévia); R$ 1.000 para não associado 

 

Programa 

 Adesão das mantenedoras das IES ao Fies e ao FGEDUC: novas 

mudanças  

Expositor: Flávio Pereira – Diretor Substituto de Gestão de Fundos e 

Benefícios do FNDE 

 Vantagens econômicas e financeiras das adesões ao FGEDUC 

Debatedor: Rodrigo Capelato – Diretor Executivo do Semesp 

 

 ProUni – estratégias para o preenchimento das vagas 

Expositora: Lilian Carvalho do Nascimento – Coordenadora-Geral de 

Projetos Especiais para a Graduação da SESu/MEC 

Debatedor: José Roberto Covac – Consultor jurídico da ABMES e sócio 

da Covac Sociedade de Advogados 


