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Sessão solene de outorga do 
Mérito ABMES da Educação Superior 

 
10 de abril de 2018 

 
Pronunciamento do diretor presidente Janguiê Diniz 

 
Prezadas senhoras e prezados senhores, 
 
Bom dia! 
 
Hoje é um dia muito especial. Especial para a Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior, que apresenta oficialmente 
a Ordem do Mérito ABMES da Educação Superior, mas tenho 
certeza de que também é um dia especial para as três ilustres 
personalidades aqui presentes e que serão condecoradas nesta 
sessão solene: José Mendonça Bezerra Filho, Gilberto Gonçalves 
Garcia e Henrique Sartori de Almeida Prado, que nos últimos 
tempos têm se mostrado incansáveis na jornada em prol do 
fortalecimento da educação brasileira. 
 
Quando, ainda na Idade Média, surgiu a prática de condecorar 
membros do clero ou militares que demonstravam bravura 
durante as batalhas, a comenda era algo valioso. Costumava-se 
ofertar, por exemplo, títulos de propriedade de terra. Com o 
passar dos séculos, a honraria permaneceu sendo concedida a 
pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, mas ganhou 
novos formatos, passando a ser representada por diplomas ou 
medalhas. 
 
Se por um lado a comenda ofertada teve a sua representação 
alterada, por outro, a honraria continua sendo uma distinção 
conferida apenas a homens e mulheres que demonstram bravura 
e coragem no dia a dia das suas atribuições. Não mais com 
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espadas. As novas batalhas são travadas nos campos do 
conhecimento e do empenho pelo bem coletivo. 
 
A propósito, mente elevada, honra, confiança e a luta por 
interesses em comum são algumas características representadas 
nos elementos que compõem o brasão da Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, entidade 
responsável pela instituição da comenda, e também da medalha 
que cada um dos galardoados receberá durante esta sessão 
solene.  
 
Seja por meio das cores escolhidas para compor as referidas 
insígnias ou por meio dos elementos que as constituem, a 
mensagem transmitida neste ato ressalta mais do que a posição 
social ou política dos laureados. Ela destaca a força, o caráter e a 
determinação de cada um dos que hoje aqui se apresentam para 
receber a honraria ora concedida. 
 
Portanto, senhoras e senhores, ostentar a Medalha ABMES da 
Educação Superior é levar consigo uma mensagem de trabalho 
vindouro, cheio de frutos e de comprometimento. 
 
E é com este espírito que eu, na qualidade de Grão-mestre da 
Ordem do Mérito ABMES da Educação Superior, gostaria de 
apresentar-lhes de forma um pouco mais detalhada cada um dos 
que aqui estão sendo homenageados, bem como as suas 
contribuições para a construção de um país mais educado, 
desenvolvido e justo que todos almejamos. 
 
Começo com José Bezerra Mendonça Filho, administrador de 
empresas e político que até a última semana ocupou o cargo de 
Ministro de Estado da Educação. Em sua trajetória de quase dois 
anos à frente da pasta, Mendonça Filho teve ousadia e obstinação 
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para conduzir mudanças estruturais no sistema educacional 
brasileiro. 
 
Entre as alterações ocorridas no âmbito da educação básica, vale 
ressaltar a reforma do ensino médio, a reestruturação do Enem e 
também a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. 
 
Já na esfera da educação superior, há que se destacar que, sob sua 
gestão, foram publicados dois importantes decretos que 
reformularam as bases legais que sustentam esse nível 
educacional. 
 
O primeiro, o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, 
regulamentou a educação a distância, definindo competências e o 
regramento para a oferta de cursos nesta modalidade. Não é 
novidade a relevância estratégica que a educação a distância 
possui no Brasil. Em um país com dimensões continentais e fortes 
desigualdades regionais, os cursos de graduação consistem em 
ferramentas indispensáveis para a ampliação do acesso de jovens 
e adultos à educação superior. Com maior flexibilidade e 
mensalidades mais acessíveis, é inegável a relevância estratégica 
que a educação a distância possui na jornada rumo ao 
atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. 
 
Já o segundo, o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, 
introduziu um novo marco regulatório para a educação superior 
brasileira, corrigindo distorções e fazendo ajustes que há muito 
tempo eram almejados pelo setor. Se ainda não temos uma 
regulamentação perfeita, nos últimos dois anos demos alguns 
passos significativos rumo a este objetivo.  
 
E é por essa jornada que José Mendonça Bezerra Filho está sendo 
condecorado Comendador da Ordem do Mérito ABMES da 
Educação Superior. 
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O segundo homenageado nesta sessão solene trata-se do frei, 
filósofo e professor Gilberto Gonçalves Garcia, conselheiro da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
órgão com o qual mantém estreita relação desde 2010. 
 
Entre 2012 e 2014, Gilberto Garcia ocupou o cargo de vice-
presidente da Câmara de Educação Superior e, entre 2014 e 2016, 
de presidente do CNE. 
 
Ao longo de quase uma década, foram inúmeros os debates 
travados no âmbito do Conselho Nacional de Educação que 
contaram sempre com posicionamentos firmes e coerentes de 
Garcia, comprometido em todos os momentos com o 
aprimoramento e a consolidação de uma educação de qualidade 
no Brasil. 
 
Não há dúvida, senhoras e senhores, de que sua ampla 
experiência na gestão de instituições de educação superior 
contribuiu sobremaneira para a pavimentação do caminho 
trilhado por Gilberto Garcia até este momento, bem como para 
sua jornada vindoura. Por este motivo, Gilberto Garcia está sendo 
condecorado Oficial da Ordem do Mérito ABMES da Educação 
Superior. 
 
Por fim, gostaria de apresentar-lhes o cientista político e também 
professor Henrique Sartori de Almeida Prado. Atual secretário de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da 
Educação, Henrique Sartori impôs novo ritmo à secretaria, tendo 
sido forte aliado de Mendonça Filho na condução de políticas para 
a educação superior desde que assumiu o cargo, em março de 
2017. 
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Com seu espírito jovem e arrojado, Sartori implementou 
iniciativas como o projeto Seres em Ação, que não só aproximou 
o Ministério das instituições de educação superior como 
possibilitou o andamento de inúmeros processos que se 
encontravam travados no âmbito da secretaria. 
 
Sua constante disponibilidade para ouvir e dialogar com o setor 
da educação superior particular é outro fator que merece 
destaque. Henrique Sartori nunca se furtou a um bom debate nem 
a esclarecer dúvidas das instituições de ensino superior. Pelo 
contrário, sempre se demonstrou solícito e aberto para 
compreender o contexto vivenciado no dia a dia por quem está do 
outro lado do balcão. Por tudo isso é que Henrique Sartori está 
sendo condecorado Oficial da Ordem do Mérito ABMES da 
Educação Superior. 
 
Como podem perceber, senhoras e senhores, estamos diante de 
três homens que possuem relação estreita com as conquistas 
alcançadas pelo setor educacional brasileiro nos últimos anos. 
 
Portanto, nada mais justo que sejam condecorados com o Mérito 
ABMES da Educação Superior, reconhecimento para o qual 
estamos reunidos hoje aqui. 
 
Diante disso, senhores homenageados, quero dizer-lhes que, 
assim como os elementos que compõem a medalha que os 
senhores receberão hoje nesta casa, desejo que suas vidas sigam 
sendo pautadas por aspectos como mente elevada, honra, 
probidade, retidão e luta por interesses coletivos.  
 
A ABMES e a sociedade brasileira continuarão contando com os 
senhores para que conquistemos uma nação mais educada, 
desenvolvida, justa e promissora para todos os que aqui vivem. 
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Meus parabéns e que Deus abençoe os senhores e todos os seus 
familiares. Obrigado. 
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