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Of. Circ. Pres. ABMES nº 011/2014 
 

 Brasília, 21 de maio de 2014. 
 

 

 

Prezado Associado, 

 

 

Temos a satisfação de anunciar que a ABMES fará realizar no dia 3 de 

junho, em Brasília, o Painel ABMES. Trata-se de um novo modelo de evento, 

no formato talk show, com transmissão ao vivo pela ABMES TV. Para abrir 

esse projeto, o tema abordado será “Pronatec: possibilidades, limites e 

perspectivas”. 

 

Tendo em vista o contexto, a experiência vivida pelas instituições de 

ensino superior particulares, as novas orientações do MEC para o 

desenvolvimento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) e para o processo avaliativo, são objetivos do evento: 

 

 Traçar um retrato sem retoques da experiência vivida pelas 

instituições de ensino superior que aderiram ao Programa em 

2013/2014 com destaque para os seguintes aspectos: 

possibilidades e dificuldades, perfil do aluno, parcerias;  

 Informar-se sobre: número de pessoas beneficiadas;  meta de 

investimento do Governo para 2014; iniciativas para fomentar 

o mercado – Bolsa-Formação; Fies Técnico e Fies Empresa e 

Brasil Profissionalizado; 

 Contribuir com subsídios para a construção do instrumento de 

avaliação externa dos cursos do Pronatec. 

 

O Painel ABMES de junho contará com a participação de: 

 

 Gabriel Mario Rodrigues – Presidente da ABMES; 

 Marcelo Machado Feres – Diretor de Integração das Redes de 

Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC); 
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 Décio Corrêa Lima – Diretor de Expansão do Grupo Ser 

Educacional; 

 Paulo de Tarso Pires de Moraes – Diretor Geral de Pós-

graduação e Cursos Técnicos da Kroton Educacional. 

 

Para acompanhar a transmissão do programa, basta fazer um cadastro 

prévio na ABMES TV (www.abmes.tv.br) e acessar o canal pela internet no dia 

3 de junho, terça-feira. O Painel ABMES terá início às 10h e segue até as 

11h45. Os internautas poderão enviar perguntas para serem debatidas ao vivo 

pelos participantes. Para isso, precisam encaminhar os comentários até o dia 

do evento para o e-mail imprensa@abmes.org.br ou registrar diretamente no 

site do programa durante a transmissão.  

 

Aproveitamos a oportunidade para informar que a reunião da diretoria 

será realizada no mesmo dia (3 de junho), às 14h30, na sede da ABMES.  

 

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos 

abmes@abmes.org.br e (61) 3322-3252. 

 

Contamos com a sua participação, que é fundamental para o êxito do 

evento e para o fortalecimento da ABMES como entidade representativa do 

setor privado. 

 

 

Atenciosamente, 
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