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Of. Circ. Pres. ABMES nº 007/2015 

 

Brasília, 25 de janeiro de 2015. 

 

Prezado Associado, 

 

Como parte de nossa missão, de “contribuir para o desenvolvimento 

global das instituições mantenedoras e mantidas associadas e defender a livre 

iniciativa, por meio da articulação com o governo e com a sociedade, visando à 

melhoria da educação superior no país”, a ABMES tem desenvolvido um 

intenso trabalho de representação das instituições de ensino superior 

associadas e de apoio às atividades que estas desenvolvem no cumprimento 

das funções para as quais foram criadas. 

 

Tendo em vista que as pequenas e médias instituições de ensino 

superior (PMIES) – que possuem até 3 mil alunos – correspondem a 80% do 

nosso quadro de associados, a 63% do total de IES do País e a 67% do total 

de IES particulares, a ABMES vem desenvolvendo uma série de ações com o 

objetivo de contribuir para garantir a sustentabilidade desse segmento no 

sistema educacional. 

 

Com a finalidade de propor, acompanhar e supervisionar as ações 

destinadas a apoiar as PMIES, no âmbito da ABMES e junto aos órgãos 

governamentais e não governamentais, temos a satisfação de comunicar-lhes 

que foi instituída a Câmara Especial para as Pequenas e Médias 

Instituições de Ensino Superior, cujas atividades são encaminhadas pela 

Diretoria Executiva da ABMES, sob a coordenação da presidência da entidade. 

 

Especificamente, pretende: 

 planejar e realizar no âmbito da ABMES ações específicas para a 

capacitação das PMIES; 
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 sugerir medidas que possam contribuir para o fortalecimento, a 

sustentabilidade e a perenidade das PMIES no sistema federal de 

ensino; 

 colaborar com a Presidência e a Diretoria da ABMES nas ações 

voltadas às PMIES; 

 promover a captação de novos associados no segmento das 

PMIES. 

 

Para tanto, a Câmara irá oferecer, dentro dos benefícios já prestados 

pela ABMES a seus associados, um atendimento especializado às IES de 

pequeno e médio porte nos seguintes serviços: 

 

 realização de cursos online para capacitação de recursos humanos 

das instituições; 

 assessoramento jurídico e acadêmico especializado para as 

demandas das PMIES por meio do atendimento eletrônico no 

endereço faleconosco@abmes.org.br; 

 agendamento para atendimento pessoal das demandas jurídicas e 

acadêmicas das PMIES, na sede da ABMES; 

 workshops para orientações e capacitação de pessoal nas diversas 

áreas;  

 envio de legislação de interesse das PMIES com orientações de 

nossos consultores; 

 apoio para a implementação de 20% de ensino semipresencial na 

carga horária presencial nos cursos oferecidos pelas PMIES, nos 

termos da Portaria Ministerial nº 4.059/2004. 

 

A ABMES pretende ainda instituir, a partir de 2016, uma categoria 

específica nos prêmios Milton Santos de Educação Superior e Top Educacional 

Professor Mário Palmério. 
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Informamos ainda que a primeira sessão de atendimentos pessoais será 

realizada na sede da ABMES no dia 9 de março, com agendamentos das 14h 

às 16h30 (atendimentos a cada meia hora). A marcação dos horários deve ser 

feita até 5 de março (enquanto houver vaga disponível) por meio do endereço 

agendamento@abmes.org.br. No corpo da mensagem devem ser incluídas as 

seguintes informações: 

 

 

Mantenedora: 

CNPJ:  

Instituição: 

Nome: 

Cargo: 

Telefone para contato: 

Área de atendimento: Jurídico ou Acadêmico 

Breve descrição da dúvida:  

Horário de preferência: 

 

 

 

Importante enfatizar que as atividades oferecidas às PMIES se 

estendem também às demais associadas, tendo em vista que nosso desígnio 

maior é prestar serviços e representar com excelência todo o setor para o 

desenvolvimento do ensino superior do país. 

 

Atenciosamente, 
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