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Of. Circ. Pres. ABMES nº 014/2014 
 

 Brasília, 25 de junho de 2014. 
 

 

 

Prezados Associados, 

 

 

Temos a satisfação de anunciar que a ABMES fará realizar no dia 15 de 

julho, das 9h (credenciamento) às 12h30, em Brasília, o workshop “Cadastro 

de cursos de especialização no sistema e-MEC”. 

 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

(CES/CNE), por meio da Resolução nº 2, de 12 de fevereiro de 2014, instituiu o 

cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 

(especialização) das instituições. Na sequência, a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC), baixou a Instrução Normativa 

nº 1, de 16 de maio de 2014, estabelecendo o prazo para o cumprimento da 

Resolução nº 2.  

 

Com o objetivo de orientar seus associados, a ABMES reunirá 

especialistas do MEC para esclarecer dúvidas das instituições e fornecer mais 

informações operacionais quanto à inscrição dos cursos no cadastro nacional 

de cursos de especialização do sistema e-MEC.  

 

Expositores: 

 

o Sylmara Campos Pinho Garcia – Coordenadora Geral de 
Diretrizes para as Ações de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior 
 

o Técnicos do e-MEC 

 

Associados à ABMES participam gratuitamente do workshop, mediante 

inscrição prévia, disponível em breve pelo site www.abmes.org.br. Para não 

associados, o valor de inscrição é de R$ 1.000 (mil reais). 

 

http://www.abmes.org.br/
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Mais informações podem ser obtidas também pelos contatos 

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

 

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, 

 

 

mailto:abmes@abmes.org.br

