
 
 

 ABMES ‐ Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior  
 SCS Qd. 7 Bl. "A" Sala 526 ‐ Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping ‐ Brasília/DF ‐ CEP 70.307‐901 
 Fone/Fax: (61) 3322.3252 / 3224.4933 
www.abmes.org.br / www.abmeseduca.com  

 

Brasília, 23 de novembro de 2010 

  

OLHANDO PARA O FUTURO: VISÕES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA PARA 
OS PRÓXIMOS DEZ ANOS 

“Olhando para o futuro: visões da educação brasileira para os próximos dez anos” é o 
tema do seminário a ser realizado no dia 07 de dezembro, a partir das 9 horas, no 
Auditório Victorio Lanza (sede da ABMES), em Brasília.   
 
Como um dos expositores, está confirmada a presença do Professor Ronaldo Mota, 
Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT). 
 
Para o Professor Ronaldo Mota, a compreensão adequada do mundo atual, a partir do 
conhecimento do passado e da percepção do presente, amplia a nossa capacidade de 
definir tendências. “Estudar tendências não é o mesmo que prever futuros, mas sim 
tratar analiticamente as possibilidades múltiplas do futuro. Ou seja, em todas as áreas é 
possível enfrentar os desafios de apontar cenários, a partir de leitura que temos do 
presente e das análises que desenvolvemos sobre o passado. A educação é uma dessas 
áreas”. 
 
Na mesma oportunidade, a ABMES Editora lançará a edição de n. 39 da revista Estudos 
sobre o tema “Políticas públicas para o ensino superior particular”, que representa um 
esforço da entidade em oferecer ao próximo governo subsídios para a elaboração de 
políticas para o setor.  
 
Dividida em três capítulos, a publicação apresenta na primeira parte textos básicos sobre 
o tema, elaborados por Ronaldo Mota, Simon Schwartzman, Ana Maria Costa de Sousa, 
Helena Sampaio e Sérgio Fiuza de Mello Mendes. No segundo capítulo, estão reunidos 
pontos de vista de renomados educadores voltados para o mesmo objetivo. Finalmente, 
está presente a íntegra do documento elaborado pelo Fórum das Entidades 
Representativas do Ensino Superior Particular contendo uma “agenda de proposições 
para o próximo governo”. 

Programa 

 9 horas e 30 minutos: Seminário 
 
Abertura 
Lançamento da revista Estudos n. 39 – “Políticas públicas para o ensino superior 
particular” 
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 Conferência 
Olhando para o futuro: visões da educação brasileira para os próximos dez anos 
Ronaldo Mota – Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
 
Fernando Haddad ‐ Ministro da Educação (a confirmar) 
 
clique aqui para fazer a inscrição 

 14h e 30min: Reunião da Diretoria 

 21 horas: Jantar de confraternização 
Local: Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) – SHIS QI 07 Conj. 09 
Casa 01 – Brasília/DF 
R.S.V.P. Até o dia 26 de novembro (61) 3248‐1721; evento@anup.com.br  

 

Atenciosamente, 

 

Gabriel Mario Rodrigues 
Presidente 

 


