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O reconhecido êxito da ABMES pela comunidade
acadêmica e pelos órgãos governamentais está
diretamente relacionado aos processos sistemáticos
de reflexão e de produção de conhecimento em
desenvolvimento pela entidade; às articulações
políticas que resultam em benefícios para as instituições
mantenedoras e mantidas e às formas modernas e
eficientes de divulgação das ações realizadas.
Ao longo de três décadas de existência da entidade,
o projeto institucional da ABMES tem se mostrado
relevante para a compreensão do sistema educacional
brasileiro no qual o ensino superior particular
desempenha um papel central.

(Gabriel Mario Rodrigues)
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Relatório das ações realizadas 2013-2016

Apresentação
Ao apresentarmos o relatório das ações realizadas pela ABMES na gestão
2013-2016, o fazemos com a certeza do dever cumprido nesta Casa que
tivemos o orgulho e a honra de presidir.
Reconhecemos que em nossa trajetória fomos beneficiários diretos
dos legados dos presidentes que nos antecederam, e de cujas gestões
participamos ativamente – Candido Mendes de Almeida e Édson Raymundo
Pinheiro de Souza Franco. Reconhecemos, do mesmo modo, o inestimável
apoio recebido dos membros da diretoria e de todos aqueles que nos
acompanharam durante o período em que estivemos à frente da ABMES.
Os êxitos que juntos obtivemos alçaram a Associação a um lugar de
destaque no contexto educacional brasileiro e foram responsáveis
pelo reconhecimento que conquistamos junto à academia, aos órgãos
governamentais e aos demais setores organizados da sociedade.
Sabemos, no entanto, que os programas e as ações do projeto institucional
da ABMES precisam de tempo para a sua consolidação. Com isso, queremos
dizer que, independentemente dos planos dos futuros sucessores, as
atividades em andamento, por sua natureza e importância, devem
permanecer no plano de trabalho da Associação, frutos que são do esforço
conjunto de todos aqueles que há mais de três décadas lutam pela defesa
do ensino superior privado.
Atuamos nesta gestão que se finda, bem como nas anteriores, com
competência técnica e habilidade política, sobretudo nas articulações com
os órgãos do Poder Público. Disso estamos convictos. Todos testemunharam
a nossa capacidade de negociação, em vários momentos cruciais para o
ensino superior privado, com base no diálogo, sem nunca nos darmos por
vencidos quando não atingíamos os nossos objetivos. E sempre pensamos
assim: se perdermos agora, ganharemos mais tarde. E foram muitos os
ganhos.
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A ABMES se fez ouvir – de forma independente e/ou em articulação com
o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Privado — e
se manteve como verdadeiro “espaço de resistência” contra a tendência
centralizadora e reguladora do Estado, que oprime o nosso setor e cria
obstáculos ao seu desenvolvimento.
Mesmo considerando esse contexto adverso, temos hoje uma interlocução
muito positiva com os órgãos do Ministério da Educação (MEC) – Secretaria
Executiva, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres),
Secretaria da Educação Superior (SESu), Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec), Conselho Nacional de Educação (CNE), Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) — e com o Congresso Nacional.
Podemos mesmo afirmar, com absoluta certeza, que a ABMES se tornou,
nos últimos anos, o principal canal de interlocução do Governo com o
segmento privado do ensino superior — fato resultante de um trabalho
organizado, sistemático e de muita persistência. Tornou-se ainda a instância,
por excelência, para que as instituições afiliadas se sentissem mais seguras na
condução das suas atividades administrativas e acadêmicas.
Atuamos fortemente nas áreas de articulação política, acadêmica e
administrativa — observando sempre a estreita relação entre elas, com
os olhos voltados para os anseios das instituições mantenedoras e das
mantidas associadas.
Em relação à articulação política, podemos destacar, entre outras, as
seguintes ações:
▪▪Indicação de representantes do setor para atuar em grupos
de trabalho na Seres/MEC e de nomes de educadores que
posteriormente foram nomeados para a Câmara de Educação
Superior do CNE e para a Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Conaes);
▪▪Apresentação de contribuições relevantes para os avanços e o
aperfeiçoamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies),
do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), junto ao
Ministério da Educação;
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▪▪Participação em audiências públicas propostas pelo MEC ou pelo
Congresso Nacional;
▪▪Apresentação de subsídios para o Plano Nacional de Educação (PNE)
e o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior (ProIES), entre outros;
▪▪Contribuições efetivas e sistemáticas ao marco regulatório da
Educação a Distância (EaD) e à proposta de resolução dos cursos de
pós-graduação lato sensu;
▪▪Negociações com a Seres/MEC e com a Secretaria Executiva do MEC
visando implantar políticas e medidas de apoio às pequenas e médias
instituições de ensino superior (PMIES);
▪▪Realização de amplo debate com representantes de partidos
políticos e dos candidatos à Presidência da República, ao longo do
ano de 2014, culminando na elaboração de substantivo documento
contendo as perspectivas do desenvolvimento da educação superior
e a contribuição do setor privado;
▪▪Apoio efetivo às instituições de ensino superior (IES) associadas com
informações e orientações sistemáticas sobre legislação, programas,
procedimentos e decisões do MEC;
▪▪Desenvolvimento de estudos relativos ao aperfeiçoamento das normas
regulamentadoras e ao processo de avaliação externa, sempre com
base na tipologia, na realidade e na diversificação das IES.
▪▪Contribuições à consulta pública do MEC sobre a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), reunindo análise abrangente sobre o tema
em geral e reflexões por área – educação infantil, ciências da natureza,
ciências humanas, linguagens e matemática;
▪▪Negociações com a Seres/MEC visando criar um Grupo de Trabalho
(GT) com a participação de técnicos da entidade e do Inep/MEC,
visando estudar as possibilidades de definir regras específicas de apoio,
supervisão e avaliação das PMIES;
▪▪Apoio, como signatária do “Pacto de Educação Brasileira contra o Zika”,
coordenado pelo MEC, na mobilização das entidades mantenedoras
e as instituições mantidas, por meio do envolvimento de dirigentes,
professores, alunos e pessoal técnico e administrativo das IES;
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▪▪Participação no evento “Hora do Enem”, por meio da indicação de IES
particulares que reúnam as melhores condições para a aplicação de
testes online, abertos à participação de concluintes do ensino médio.
Em relação às acadêmica e administrativa, destacamos, entre outras, as
seguintes atividades:
▪▪Implementação de ações específicas de atendimento às necessidades
das PMIES, quais sejam: atendimento online e presencial, cursos de
capacitação de recursos humanos a distância e workshops;
▪▪Participação efetiva em discussões e debates relativos às alterações
introduzidas no Instrumento de avaliação dos cursos de graduação em
medicina, em parceria com o Ministério da Saúde e com o Inep/MEC;
▪▪Colaboração nos debates relativos à criação e implementação do
Programa Mais Médicos;
▪▪Realização de seminários mensais e workshops abrangendo temas
de interesse do setor com transmissão ao vivo pela ABMES TV para o
Brasil e países do exterior;
▪▪Publicação impressa e online de títulos da ABMES Editora —
Estudos, Responsabilidade social, ABMES Cadernos, Ensino superior:
Legislação atualizada, Números do Ensino Superior Particular e
publicações avulsas;
▪▪Realização de campanha anual sobre responsabilidade social do
ensino superior particular com quebra de recordes de participação
de IES a cada evento;
▪▪Criação de canal exclusivo de relacionamento com os mantenedores,
não só para promover o aumento do quadro de associados como
também para divulgar o trabalho da ABMES;
▪▪Edição de prêmios e concursos visando promover projetos
inovadores das IES e reconhecer o mérito de personalidades que
atuam direta ou indiretamente na educação;
▪▪Assessoramento jurídico e acadêmico — elaboração de análises e
pareceres sobre normas legais; atendimento presencial e online aos
associados e participação em reuniões e audiências públicas.
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Essas áreas de trabalho impulsionaram um avanço expressivo no setor
de comunicação e de tecnologia de informação da ABMES, seguindo as
tendências inovadoras para divulgar ações, aprimorar o contato com os
associados e conferir maior visibilidade ao setor privado. Nesse setor
destacamos:
▪▪Adaptação dos sites da ABMES e da rede interna às novas tecnologias
do universo digital, melhorando a navegabilidade e a transmissão de
informações;
▪▪Atuação intensificada nas redes sociais, no blog ABMESeduca e na
ABMES TV, amplificando o alcance do ensino superior particular e de
temas relevantes não apenas para os associados, como também para
interessados por todo o Brasil e no mundo;
▪▪Evolução da identidade visual da ABMES e padronização de logotipos
e marcas, fortalecendo ainda mais o nome e os propósitos da
entidade.
A área de comunicação ganhou destaque ainda pela ampliação do
relacionamento com a mídia, por meio de produção de matérias, cobertura
de eventos e atendimento à imprensa, tendo sido concedidas entrevistas
para os maiores veículos de comunicação do país.
É importante destacar que a nossa gestão realizou um sonho há muito
acalentado pelos associados: a aquisição de sede própria em um local
central e nobre de Brasília, dotado de amplo e moderno espaço para
abrigar, com os necessários conforto e comodidade, as atividades da
ABMES e para estar à altura dos nossos associados.
Por fim, uma menção especial de agradecimento aos presidentes que nos
antecederam – Candido e Édson –, com os quais mantivemos uma relação
fraterna e de grande admiração pela generosidade de seus corações e pela
grandeza de suas obras na área educacional.
Não poderíamos deixar de reverenciar também as figuras grandiosas
de Vera Costa Gissoni, a missionária que percorreu todo o Brasil para
buscar adeptos à instituição da ABMES, e de Electro Bonini, que presidiu a
Assembleia de criação da então ABM. Com força, determinação, coragem e
seriedade transformamos a ABMES na entidade respeitada de hoje.
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Agradeço, aos membros da diretoria, fiéis companheiros desde 2004, pela
inestimável ajuda e colaboração; aos consultores e assessores da ABMES,
pela dedicação e pelo aconselhamento; aos profissionais que enriqueceram
os nossos eventos com seus ensinamentos; e ao corpo técnico da
ABMES, que se encarregou, com senso de responsabilidade, seriedade e
competência, do encaminhamento e da execução das determinações da
presidência e da diretoria.
Entregamos hoje aos membros da nova diretoria uma ABMES forte,
respeitada e capaz de atuar de forma mais dinâmica e adequada aos
tempos atuais, graças às mudanças promovidas em seu Estatuto, votadas e
aprovadas, por unanimidade, em Assembleia Geral extraordinária realizada
em 1º de abril de 2016. A base das mudanças é a criação do Conselho de
Administração (CA), órgão independente, cujo objetivo é o de desenvolver
um trabalho conjunto com a presidência.
Sendo assim, a nova diretoria – gestão 2016/2019 – terá uma ferramenta
moderna em termos de gestão, fato que permitirá a total manifestação
das mantenedoras associadas e de suas respectivas instituições de ensino
superior mantidas e facilitará as decisões estratégicas de desenvolvimento
da ABMES. Este é, sem dúvida, um importante legado que deixamos para a
entidade.
Estamos convictos de que os membros da diretoria estarão, nos próximos
três anos, dispostos a manter e a fortalecer as ações em andamento e
plenos de vontade de atuar em outras frentes de trabalho. Todos sabem
que deverão não só continuar atentos em relação às turbulências do poder
como também caminhar para a realização de outro grande sonho: fazer
da ABMES a semente germinadora de uma representação forte e única do
nosso setor.
Estaremos juntos nesse processo!
Brasília, 3 de maio de 2016.
Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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I — RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 -2016
1. AÇÕES ESPECÍFICAS DA ABMES
1.1 Seminários, reuniões e workshops
Os seminários mensais da ABMES são a marca da entidade, bem como
reconhecido espaço de debates sobre temas relacionados ao ensino
superior. Os eventos, promovidos no Auditório Victorio Lanza, às terçasfeiras da semana de reuniões do Conselho Nacional de Educação (CNE),
reúnem um número significativo de representantes de IES de todo o país
e são ainda transmitidos pela ABMES TV (via internet) para o Brasil e para
o exterior. Nesse dia, a ABMES realiza também workshops — sempre que
necessários — e as reuniões mensais da Diretoria.

1.1.1 Seminários
► 2013
▪ Assembleia Geral de Prestação de Contas e de Eleição da Diretoria
para a gestão 2013/2016. Brasília, 7 de maio de 2013.
▪ Seminário: Pronatec – oportunidades para as IES particulares.
Expositor: Marcelo Machado Feres.
Análise da crise mundial e brasileira: que mundo é esse em que
estamos vivendo e para onde é que a realidade está nos levando?
Expositor: Domingo Hernández Peña. Brasília, 2 de julho de 2013.
▪ Seminário: Pronatec – concepção e prática, passo a passo para
habilitação e adesão.
Expositores: Stela Márcia Moreira Rosa e Alexander da Costa.
O que as IES precisam saber para criar cursos no Pronatec.
Expositor: Francisco Aparecido Cordão. Brasília, 6 de agosto de 2013.
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▪▪Workshop: Treinamento do Procurador Institucional (PI) – perfil,
papel e atuação nas IES.
Expositores: Adalberto do Rêgo Maciel Neto e Magda Caldeira Arantes.
Atuação do PI no Sistema e-MEC – aspectos práticos.
Expositores: Norma Santos Sanson e técnicos da Seres/MEC. Brasília,
6 de agosto de 2013.
▪▪I Reunião de trabalho sobre o “Programa Mais Médicos”.
Expositores: Maria Rosa Guimarães Loula e Gilberto Garcia. Brasília,
13 de agosto de 2013.
▪▪II Reunião de trabalho sobre o “Programa Mais Médicos”.
Expositores: Gabriel Mario Rodrigues, José Roberto Covac, Valdemar
Ottani e Sólon Hormidas Caldas. Brasília, 20 de agosto de 2013.
▪▪Seminário: Acessibilidade na educação superior – impactos na
avaliação.
Expositores: Suzana Schwerz Funghetto, Denise de Oliveira Alves e
Soraia Napoleão Freitas. Brasília, 1º de outubro de 2013.
▪▪Entrega de troféus e diplomas aos vencedores do Prêmio Top
Educacional Professor Mário Palmério - 20ª edição e do Concurso
Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES - 6ª
edição. Brasília, 1º de outubro de 2013.
▪▪Seminário: Censo e Enade – o que dizem os “Sinaes”?
Expositores: Rodrigo Capelato e Maurício Garcia. Brasília, 5 de
novembro de 2013.
▪▪Seminário: Instrumento de avaliação institucional, externa e
interna – visão integrada dos processos e o papel das CPAs.
Expositora: Claudia Maffini Griboski.
O papel estratégico das CPAs no processo de avaliação das IES.
Expositor: Marco Eduardo Casa. Brasília, 3 de dezembro de 2013.

►► 2014
▪▪Seminário: Fies & ProUni – mudanças nas normas e estratégias a seguir.
a) Adesão das mantenedoras das IES ao Fies e ao FGEDUC – novas
mudanças.
Expositor: Flávio Pereira;
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b) Vantagens econômicas e financeiras das adesões ao FGEDUC.
Expositor: Rodrigo Capelato;
c) ProUni – estratégias para o preenchimento das vagas.
Expositora: Lilian Carvalho do Nascimento. Brasília, 11 de fevereiro
de 2014.
▪▪Seminário: Pequenas e médias IES (PMIES) – indicações para a
melhoria da competitividade.
Expositores: Priscila Simões, José Roberto Covac e Rodrigo Capelato.
Brasília, 11 de março de 2014.
▪▪Workshop: Treinamento de Procuradores Institucionais sobre o
Censo da Educação Superior/2014.
Promoção conjunta ABMES e Inep/MEC. Brasília, 12 de março de 2014.
▪▪VII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular – Ensino
Superior e Novas Tecnologias: Caminhos e Desafios.
Promoção: Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular. Maceió/AL, 3, 4 e 5 de abril de 2014.
▪▪Seminário: Marketing digital para as IES – geração 3.0.
Expositores: Júlio César de Castro Ferreira, Fernando Portela e Marilia
Baggio Redini Martins. Brasília, 6 de maio de 2014.
▪▪Talkshow: Pronatec – possibilidades, limites e perspectivas.
Expositores: Marcelo Machado Feres, Décio Corrêa Lima, Paulo de
Tarso Pires de Moraes e Reinaldo Porto. Brasília, 3 de junho de 2014.
▪▪Workshop: Cadastro dos cursos de especialização no Sistema e-MEC.
Expositores: Sylmara Campos Pinho Garcia, Wesley de Oliveira Aguiar
e Talita Nascimento. Brasília, 15 de julho de 2014.
▪▪Seminário: Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina – uma
nova agenda para os cursos.
Expositores: Arthur Roquete de Macedo, Gilberto Garcia e José Lúcio
Martins Machado. Brasília, 4 de agosto de 2014.
▪▪Seminário: Eleições 2014 – debate sobre as políticas públicas para
a educação superior.
Expositores: Henrique Paim, Maria Helena Guimarães de Castro e
Maria Alice Setubal. Brasília, 2 de setembro de 2014.
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▪▪Seminário: Eleições Presidenciais – análise e discussão dos
programas de Educação dos candidatos.
Expositores: Antonio Carbonari Netto, Hermes Ferreira Figueiredo e
Ricardo Chaves de Rezende Martins. Brasília, 7 de outubro de 2014.
▪▪Seminários: Cenários do mercado educacional.
Expositores: Silvia Cezar e José Wilson dos Santos.
10 anos do Programa Universidade para Todos – mudanças e
perspectivas.
Expositores: Lílian Carvalho do Nascimento e Gustavo Fagundes.
Brasília, 4 de novembro de 2014.
▪▪Entrega de troféus e diplomas aos vencedores dos prêmios
Milton Santos de Educação Superior - 6ª edição e Top Educacional
Professor Mário Palmério - 21ª edição e do Concurso Silvio Tendler
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES - 7ª edição.
Brasília, 2 de dezembro de 2014.
▪▪Painel: Papel da Iniciativa Privada no Fortalecimento da Educação
Brasileira.
Expositores: Henrique Paim, Rodrigo Galindo e Débora Guerra.
Brasília, 2 de dezembro de 2014.

►► 2015
▪▪Seminário: Alterações no Fies – impactos sociais e financeiros para
alunos e instituições.
Expositores: Luiz Cláudio Costa, Antônio Corrêa Neto, José Roberto
Covac e Rodrigo Capelato. Brasília, 10 de fevereiro de 2015.
▪▪Seminário: Avaliação dos cursos de direito no Brasil – atual
conjuntura e questões prospectivas.
Expositores: Marta Wendel Abramo, Alexandre Veronese, Ivan Dias da
Motta e Horácio Wanderlei Rodrigues. Brasília, 10 de março de 2015.
▪▪Workshop: Treinamento dos Procuradores Institucionais.
Expositores: Sylmara Campos Garcia, Hugo de Souza Santos, Inês
Confuorto e Norma Suely Santos Sanson. Brasília, 9 de abril de 2015.
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▪▪VIII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular – Brasil:
Realidade e Tendências para a Educação Superior.
Promoção: Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular. Rio de Janeiro/RJ, 14 e 15 de maio de 2015.
▪▪Seminário: Análise crítica do Instrumento de Avaliação de Cursos
de Graduação.
Expositores: Cláudia Maffini Griboski, Gustavo Fagundes, Gislaine
Moreno e Paulo Antonio Lima. Brasília, 8 de junho de 2015.
▪▪Seminário: Novo Fies – reforma do programa para o segundo
semestre de 2015.
Expositores: Luiz Cláudio Costa, Lilian Carvalho do Nascimento e Luis
Gustavo Lara Rosenburg. Brasília, 7 de julho de 2015.
▪▪Seminário: 10 anos da Campanha de Responsabilidade Social –
avanços e perspectivas.
Expositores: Adolfo Ignacio Calderón Flores, Alexandra Witte Cruz
Machado, Lidyane Lilian Lima e Bernardo Brandão. Brasília, 7 de
julho de 2015.
▪▪Seminário: Processos regulatórios das IES em tramitação na
Seres/MEC – limites e avanços.
Expositores: Martha Abramo e Gustavo Fagundes. Brasília, 1º de
setembro de 2015.
▪▪Workshop: Processos regulatórios na Seres/MEC.
Ministradores: Luana Guimarães Medeiros, Rafael Arruda Furtado e
técnicos da Seres/MEC. Brasília, 1º de setembro de 2015.
▪▪Seminário: Adequações dos indicadores do Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação ao curso de medicina.
Expositores: Cláudia Maffini Griboski, Luana Maria Guimarães Castelo
Branco Medeiros, Vinicius Ximenes Muricy da Rocha e Alexandre
Medeiros de Figueiredo. Brasília, 6 de outubro de 2015.
▪▪Seminário: Marco Regulatório do EaD – o que indicam as novas
diretrizes?
Expositores: Luiz Roberto Liza Curi, Marta Wendel Abramo, Ronaldo
Mota e Gislaine Moreno. Brasília, 10 de novembro de 2015.
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▪▪Conferência: Retrospectiva do Ensino Superior em 2015 e
caminhos futuros.
Expositor: Mozart Neves Ramos. Brasília, 8 de dezembro de 2015.
▪▪Entrega de placas e diplomas aos vencedores do Concurso Silvio
Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES – 8ª edição.
Brasília, 8 de dezembro de 2015.

►► 2016
▪▪Seminário: Censo 2014 x realidade 2015 – tendências e rumos para
o ensino superior.
Expositores: Carlos Monteiro, Cláudia Griboski, Carlos Eduardo
Moreno e Laura Bernardes da Silva. Brasília, 8 de março de 2016.
▪▪IX Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular – Ensino
Superior Brasileiro: soluções para um país que precisa avançar.
Promoção: Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular. Porto de Galinhas/PE, 14, 15 e 16 de abril de 2016.

1.2 ABMES Virtual
Seguindo as tendências de tecnologia, conteúdo e inovação, a ABMES
planejou e realizou, a partir de 2014, uma série de cursos a distância.
O objetivo principal é capacitar recursos humanos das IES associadas e
não associadas que atuam diretamente com os processos acadêmicos e
administrativos das instituições.
Acessados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da ABMES, no endereço
www.abmesvirtual.br, os cursos são 100% online e autoinstrucionais. O
aluno conta com flexibilidade de tempo e espaço, podendo desenvolver
seus estudos em qualquer lugar, de acordo com sua disponibilidade.
Os certificados de curso livre são emitidos pela ABMES para os alunos
que participam do curso e concluem todos os módulos, após efetuarem a
avaliação final.
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A ABMES ofereceu no período 2014-2016 os cursos a seguir.

►► 2014
▪▪Ensino a distância (EaD) para pequenas e médias IES: aspectos
pedagógicos e tecnológicos.
20 horas, plataforma Moodle.
O curso capacitou mantenedores, gestores, professores e pessoal técnicoadministrativo de IES com até 3 mil alunos, por meio da abordagem dos
fundamentos pedagógicos da EaD, dos sistemas utilizados para a promoção
dessa modalidade de ensino, das condições para a formação de equipes de
profissionais na área e do mercado de EaD no Brasil e no mundo. Durante o
curso foi realizada ainda uma oficina de aplicação prática de implantação de
um curso inicial na modalidade a distância.
Promovido no período de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2014, em
parceria com o Instituto Expertise, o curso teve como instrutoras: Ana Lúcia
Jankovic Barduchi, professora do Sistema Pitágoras de Educação, e Maria
Inês Crnkovic Octaviani, vice-diretora da Faculdade de Ciência e Tecnologia
de Birigui/SP.

►► 2015 e 2016
Com o objetivo de orientar a adaptação de modelos educacionais
inovadores, aliados à utilização de novas tecnologias de aprendizagem, a
ABMES firmou nova parceria, com a Easy to learn – fábrica de conteúdos
em EaD, e realizou ao longo de 2015 e no início de 2016 os cursos a seguir:
▪▪Regulação, supervisão e legislação do Ensino Superior.
20 horas, plataforma Blackboard.
O curso capacitou reitores, pró-reitores, diretores, gestores, coordenadores
de curso e colaboradores que atuam na área de elaboração de projetos e
acompanham a tramitação destes no âmbito do Ministério da Educação,
dotando-os de informações relevantes sobre as áreas de supervisão,
regulação e normas do ensino superior.
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Oferecido a três turmas, o primeiro curso desse novo formato ocorreu
no período de 13 de abril a 15 de maio de 20145; o segundo, de 15 de
junho a 10 de julho de 2015 e, o terceiro, de 4 de abril a 6 de maio de
2016. Atuaram como instrutores: Adelino Gonçalves Lima Neto, analista de
Assuntos Educacionais no Ministério da Educação, e Maria Bernadete de
Souza Jacobina, assessora da Câmara dos Deputados.
▪▪Gestão financeira e acadêmica no planejamento estratégico das
IES.
30 horas, plataforma Blackboard.
O curso capacitou procuradores institucionais, pró-reitores, diretores,
coordenadores de curso e colaboradores para atuar nas seguintes
áreas: conciliação dos aspectos financeiros e acadêmicos no âmbito
do planejamento estratégico; geração de modelo operacional de alta
performance; e condução eficiente dos processos internos das IES.
Realizado no período de 15 de junho a 17 de julho de 2015, o curso contou
com os seguintes instrutores: Gustavo Hoffmann, diretor acadêmico e de
EaD do Grupo Alis Educacional, e Jeferson Vinhas Ferreira, superintendente
executivo do Grupo Educacional UNIS.

▪▪Novos caminhos para captação e retenção de alunos.
30 horas, plataforma Blackboard.
O curso capacitou reitores, pró-reitores, diretores, gestores, coordenadores
de curso e colaboradores responsáveis pelas áreas acadêmicas e
administrativas das IES, com base nos seguintes aspectos: a) técnicas para
transformar as informações sobre as IES em planejamento mercadológico;
b) ferramentas modernas para capacitar e reter alunos e c) alternativas
para a manutenção de alunos sem o apoio do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
Realizado no período de 8 de setembro a 9 de outubro de 2015, o curso
teve como instrutores Tório Barbosa, CEO do Educa Worldwide no Brasil, e
Luiz Filipe Trivelato, fundador da Educa Insights.
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▪▪Como utilizar metodologias ativas: uma revolução na
aprendizagem.
30h, plataforma Blackboard.
O curso capacitou mantenedores, diretores acadêmicos, administrativos,
diretores e gerentes de marketing, coordenadores de cursos e gestores de
captação e de retenção de alunos para o uso adequado de metodologias
ativas. Por meio destas, o próprio aluno torna-se responsável pela busca e
construção do conhecimento, com base em situações-problema nas quais o
conteúdo é apenas uma ferramenta a ser utilizada como parte da solução.
Realizado de 26 de outubro a 27 de novembro de 2015, o curso teve como
instrutores: José Lourenço Júnior, professor e coordenador dos cursos
de Engenharia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal);
Ana Valéria Sampaio de Almeida Reis, professora do Unisal, e Gustavo
Hoffmann, diretor acadêmico e de EaD do Grupo Alis Educacional.

1.3 Publicações
A ABMES Editora é o veículo de divulgação das publicações nas versões
impressa e online da Associação. Artigos, ensaios, resultados de pesquisas,
dados estatísticos e cadastrais das IES e normas legais sobre o ensino
superior são os principais conteúdos das publicações.
As versões impressas são divulgadas a todas as instituições associadas,
entidades congêneres, dirigentes do MEC (Secretarias, CNE, Inep, FNDE),
pesquisadores e Comissões de Educação da Câmara Federal e do Senado.
As versões online podem ser consultadas na íntegra no site da ABMES, fato
que deu origem a um crescimento significativo de consultas por parte de
educadores e pesquisadores do País e do exterior.
Os títulos da ABMES Editora são os seguintes: revista Estudos; revista
Responsabilidade Social; Ensino Superior: Legislação Atualizada; ABMES
Cadernos; Números do Ensino Superior Privado; Série Grandes Depoimentos
e publicações especiais.
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Na gestão 2013-2016, foram publicados os seguintes títulos:

►► Revista Estudos
▪▪Diagnóstico das pequenas e médias instituições de ensino superior
privadas no Brasil: indicações para a melhoria da competitividade
(Ano 29, nº 41, mar. 2014.)
A edição apresenta os resultados da pesquisa “Diagnóstico das pequenas
e médias instituições de ensino superior (PMIES) privadas no Brasil:
indicações para a melhoria da competitividade” que traçou o mais
completo “Raio-X” já realizado no Brasil sobre este universo. Os capítulos
que compõem a revista abrangem o mapa das PMIES no Brasil, o perfil
econômico-financeiro e os impactos na economia regional e nacional
desse tipo de instituições. Abrange ainda uma completa e contextualizada
análise feita pelas próprias IES tendo como base pesquisa de campo focada
nos seguintes aspectos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Finalmente, o trabalho apresenta uma série de propostas ao Ministério da
Educação, à ABMES e aos órgãos municipais e estaduais, visando subsidiar e
apoiar a melhoria do desempenho das PMIES.

►► Revista Responsabilidade Social
▪▪Responsabilidade Social (Ano 10, nº 7, jul. 2015.)
A primeira parte da publicação contém artigos de especialistas do Brasil e
do exterior, cujas contribuições enriquecem as reflexões e a prática sobre
responsabilidade social nas instituições de ensino superior. A segunda
apresenta um relato completo das Campanhas de Responsabilidade Social
das IES particulares dos anos de 2013/2014 – dados estatísticos, formas
de adesão, nomes de instituições participantes, informações sobre a
concessão do “Selo Instituição Socialmente Responsável”. Apresenta ainda
informações sobre os vencedores das últimas edições do Concurso Sílvio
Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES, entre outros
destaques.
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►► ABMES Cadernos
Conteúdo multiciplinar. Destina-se à publicação de trabalhos, relatórios e
artigos. Divulga ainda os projetos vencedores do Prêmio Top Educacional
Mário Palmério.
▪▪Pequenas e médias IES – tendências e oportunidades. ABMES
Cadernos nº 26, outubro de 2013.
▪▪Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério – 20ª edição.
ABMES Cadernos nº 27, outubro de 2013.
▪▪Desafios da educação num mundo globalizado e sem fronteiras.
ABMES Cadernos nº 28, agosto de 2014.
▪▪Sinaes: Avanços e desafios na avaliação da educação superior.
ABMES Cadernos nº 29, novembro de 2014.
▪▪Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério – 21ª edição.
ABMES Cadernos nº 30, dezembro de 2014.

►► Legislação do Ensino Superior
Desde a edição da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.694, de 20 de
dezembro de 1996), a ABMES publica anualmente a coletânea das
principais normas relativas ao ensino superior, incluindo Leis, Decretos,
Resoluções, Portarias, Despachos e Avisos.
▪▪Ensino Superior: legislação atualizada 17 (ano base 2013), maio de
2014.
▪▪Ensino Superior: legislação atualizada 18 (ano base 2014), abril de
2015.
▪▪Ensino Superior: legislação atualizada 19 (ano base 2015), maio de
2016.
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►► Números do Ensino Superior Privado no Brasil
A partir de 2001, a ABMES iniciou a edição anual da publicação com base
nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep/MEC). Com essa importante contribuição, a ABMES permite
que mantenedores, dirigentes, professores, pesquisadores e membros de
órgãos oficiais possam verificar os dados, de forma ágil e fácil, e analisar
o importante papel desempenhado pelo ensino superior particular no
contexto educacional do país.
▪▪Números do Ensino Superior Privado no Brasil 2013, maio de 2014.
▪▪Números do Ensino Superior Privado no Brasil 2014, abril de 2015.
▪▪Números do Ensino Superior Privado no Brasil 2015, março de 2016.

►► Publicações especiais
▪▪Perspectivas do desenvolvimento da Educação Superior e a
contribuição do setor privado. (10 de março de 2015)
A publicação, que resultou do projeto “Eleições 2014 – propostas para
a educação superior”, desenvolvido de outubro de 2013 a dezembro de
2014, discute as perspectivas do desenvolvimento da educação superior
e a contribuição do setor privado, nos próximos dez anos, mediada por
três eixos orientadores: efetiva representatividade e participação do
setor privado no sistema federal de ensino; celeridade na tramitação
de processos de regulação, supervisão de cursos e instituições e
aprimoramento dos critérios, mecanismos e procedimentos de avaliação da
educação superior.
O trabalho contempla ainda a representatividade numérica, social
e econômica do setor privado e demonstra que, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas pelas IES, o ensino superior privado tem
cumprido o seu papel de inclusão social, de formação de cidadãos e
de desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
fundamentais para o crescimento sustentado do Brasil.
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▪▪Educação Superior – tecnologia, inovação e criatividade. (3 de maio
de 2016)
Coletânea de artigos elaborados pelo presidente da ABMES, Gabriel Mario
Rodrigues, publicados no blog ABMESeduca e selecionados do período
compreendido entre 9 de outubro de 2009 e 14 de dezembro de 2015. Os
artigos demonstram a preocupação constante do autor em analisar temas
atuais com base na sua experiência de mantenedor, dirigente, educador
e, sobretudo, de investigador interessado em compartilhar suas ideias e
propostas com as gerações atuais e futuras da área educacional.

1.4 Apoio a Pequenas e Médias Instituições de Ensino
Superior (PMIES)
A permanência das PMIES é um dos grandes desafios do segmento
particular de ensino superior. Tais instituições convivem não só com
um mercado competitivo como também com as normas oficiais de
avaliação e regulação, extremamente rigorosas, que desconsideram sua
heterogeneidade e complexidade.
As PMIES enfrentam ainda outros problemas de natureza acadêmica,
de gestão e de recursos financeiros. Em relação a esses últimos, foram
atingidas duramente pelas mudanças nas normas do Fies.
Em que pesem essas questões, a ABMES acredita firmemente nas
possibilidades de permanência das PMIES no cenário educacional, por
considerar a sua importância para a economia do país, para a economia
local, para a interiorização e para a diversidade da oferta de cursos
superiores em locais em que o Poder Público não está presente.
Para permitir que as PMIES possam ser competitivas e continuar a exercer a
missão de formação de cidadãos, a ABMES instituiu em 2014 a Câmara das
PMIES que desenvolveu as seguintes ações:
▪▪realização de cursos online para capacitação de recursos humanos
das instituições;
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▪▪assessoramento jurídico e acadêmico especializado para as
demandas, por meio do atendimento eletrônico no endereço
faleconosco@abmes.org.br;
▪▪agendamento para atendimento individual de representantes das IES
em relação às demandas jurídicas e acadêmicas;
▪▪workshops para orientação e capacitação de pessoal em diversas áreas.

1.5 Responsabilidade Social
A ABMES realizou na gestão 2013-2016 uma série de ações por meio
da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular,
dando sequência ao objetivo de mostrar à sociedade a importância do
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas IES particulares na área de
responsabilidade social. A Campanha promovida anualmente desde 29 de
outubro de 2005, atingiu a 11ª edição em 2015.
Em 2014, com o objetivo de ampliar as ações promovidas pelas IES
e conferir maior flexibilidade às agendas de atividades, o evento foi
expandido. O “Dia” tornou-se a “Semana da Responsabilidade Social” para
que as instituições pudessem expor para a sociedade seus feitos e projetos
sociais nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre
outros, desenvolvidos ao longo de todo o ano.
Os resultados têm sido muito positivos! Nos três anos desta gestão, foram
quebrados recordes de participação das IES e atividades oferecidas. Ano
após ano, milhares de pessoas em todo o país têm sido beneficiados e o
trabalho voluntário de professores, alunos, técnicos e colaboradores vem se
firmando como uma grande conquista.
Desde a primeira edição, a Campanha computou mais de 11 milhões de
atendimentos à população em diversas áreas, entre as quais consultoria
jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde,
promoção da inclusão social e atividades culturais, recreativas e esportivas
para todas as faixas etárias da população.
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A Campanha representa ainda uma oportunidade ímpar de:
▪▪Conferir maior visibilidade ao ensino superior particular e ao
serviço que se tem prestado na formação de cidadãos conscientes e
preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho;
▪▪Abrir espaços para debates sobre temas de interesse das IES e da
comunidade com a participação de professores, alunos, funcionários
e dos diferentes órgãos da sociedade organizada;
▪▪Consolidar dados sobre a importância do setor particular para o
desenvolvimento do país e tornar disponíveis a toda a sociedade
informações sobre as ações sociais das IES;
▪▪Concretizar uma relação sistemática e orgânica entre as IES e a
sociedade.

►► Ações agregadas à Campanha
▪▪Caminhada do Ensino Responsável. A iniciativa é um instrumento
valioso de conscientização da comunidade interna e externa para as
ações na área da responsabilidade social. O fato de ser realizada fora
do campus provoca mais impacto e chama a atenção da mídia e de
um número ainda maior de pessoas.
▪▪Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social.
Constituído em 2007 e destinado a premiar os trabalhos das IES que
participam da campanha, premia vídeos nas seguintes categorias:
Documentário; Reportagem; Vídeo Institucional e Videoclipe.
▪▪Selo Instituição Socialmente Responsável. O compromisso
dessas instituições em promover o conhecimento aliado aos
valores humanos garante a certificação da ABMES com o Selo
Instituição Socialmente Responsável – conferido apenas às IES que
comprovadamente aplicaram ações de engajamento social.
▪▪Revista Responsabilidade Social. A única no gênero no país, a revista
reúne artigos de especialistas do Brasil e do exterior, além de dados
estatísticos das campanhas. É referência para as teses de mestrado e
doutorado na área de responsabilidade social.
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▪▪Site e redes sociais. A campanha ganhou espaço também no mundo
virtual, por meio do site www.dia.abmes.org.br e das redes sociais
como Twitter e Facebook. Os canais de comunicação ampliam
ainda mais o alcance dos acontecimentos que envolvem o tema
responsabilidade social.

1.6 Premiações
Os prêmios instituídos pela ABMES têm como objetivos:
▪▪identificar, divulgar e premiar as iniciativas inovadoras das
instituições de ensino superior;
▪▪homenagear gestores, políticos, empresários e demais personalidades
de renome nacional com atuações importantes na área da educação.

1.6.1. Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério
O Prêmio Top Educacional (www.top.abmes.org.br) foi instituído em
dezembro de 1992 pelo presidente da ABMES em exercício à época, Édson
Franco, tendo sido realizado o primeiro concurso em 1993. O Prêmio foi
mantido e fortalecido por seu sucessor, Gabriel Mario Rodrigues. A partir
de 1997, passou a ser denominado Prêmio Top Educacional Professor Mário
Palmério para reverenciar a memória de um dos fundadores da ABMES e de
uma fulgurante personalidade da cultura brasileira do século XX. Em 2015,
a premiação chegou à sua 22ª edição.
Aberto à iniciativa particular e pública — aspecto que demonstra seu
caráter democrático e articulador — o Prêmio acolhe propostas nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão; inovações curriculares; modelos
de avaliação institucional e de gestão, além de iniciativas promotoras de
inclusão social e de proteção ao meio ambiente.
No seu conjunto, as propostas buscam conciliar os objetivos do projeto
institucional e pedagógico das IES com os projetos pedagógicos dos cursos
e com as demandas das áreas de abrangência das IES.
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►► 2013 (20ª edição)
Projeto vencedor
▪▪Rede – Universidade Fumec, Belo Horizonte/MG. Coordenadora:
Natacha Silva Araújo Rena.
Menções Honrosas
▪▪Das Mulheres da Paz às Flores do Bom Jardim – Universidade de
Fortaleza, Fortaleza/CE. Coordenadora: Lilia Maia de Morais Sales.
▪▪Estágio Supervisionado em Atenção à Saúde do Idoso –
Universidade de Fortaleza, Fortaleza/CE. Coordenadora: Siulmara
Cristina Galera.

►► 2014 (21ª edição)
Projeto vencedor
▪▪Adote um preso – Instituto de Ensino Superior Cenecista, Unaí/MG.
Coordenadoras: Ivete Maria de Oliveira Alves e Gisele Borges Alves
Menção Honrosa
▪▪Educação financeira para a comunidade – Faculdade Doctum,
Vitória/ES. Coordenadores: Paulo Cezar da Silva, Marcos Rogério da
Silva, Gabriela Oliveira Pereira, Marilete Marques de Souza, Jonathan
dos Santos, Saulo Bragança Ramalho e Emerson Borges Pinheiro.

1.6.2. Prêmio Milton Santos de Educação Superior
Lançado em dezembro de 2004, o Prêmio Milton Santos de Educação
Superior (www.miltonsantos.abmes.org.br) tem como objetivo reconhecer
o mérito de personalidades que contribuem para o aprimoramento da
educação superior no País. O Prêmio abrange as seguintes categorias:
“gestão de instituição de ensino superior”, “desempenho político” e “gestão
empresarial”. O regulamento prevê ainda a premiação de personalidades de
destaque da sociedade civil.
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Com essa iniciativa, a ABMES homenageia o geógrafo Milton Santos (3 de
maio de 1926/24 de junho de 2001) cuja obra revolucionou não apenas
a Geografia como também as ciências humanas e sociais. Considerado
um dos mais importantes intelectuais do século XX, Milton abordou a
problemática da urbanização no Terceiro Mundo, a teoria e a metodologia
geográficas, temas sobre os quais publicou mais de quarenta livros e cerca
de 300 artigos, traduzidos para o espanhol, francês, inglês e japonês.

►► 2014
▪▪Henrique Paim, Ex-Ministro de Estado da Educação (Desempenho na
Área Política);
▪▪Rodrigo Galindo, CEO do Grupo Kroton Educacional (Gestão
Empresarial);
▪▪Débora Guerra, Diretora Geral do Grupo Faceb Bom Despacho/MG
(Administração de Instituições de Ensino Superior).

►► 2016
▪▪Wilson de Matos Silva, presidente do Centro de Ensino Superior de
Maringá (Desempenho na Área Política);
▪▪Hermes Ferreira Figueiredo, presidente da Cruzeiro do Sul
Empreendimentos e Participaçções Ltda (Gestão Empresarial);
▪▪Paulo Antonio Gomes Cardim, presidente Febasp Associação Civil
(Administração de Instituições de Ensino Superior).

1.6.3. Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade
Social das IES
Editado pela primeira vez em 2007, tem como objetivo premiar os
trabalhos mais inovadores produzidos pelas instituições de ensino superior
pública e particulares, de todo o Brasil, que participam da “Campanha da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular”.
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Trata-se de um reconhecimento da ABMES às instituições que engajam
dirigentes, professores, alunos, funcionários e colaboradores na promoção
de atividades de responsabilidade social.
Com esta atividade, a ABMES presta também uma homenagem ao cineasta
Silvio Tendler, renomado documentarista brasileiro que produziu cerca de
40 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Seus trabalhos são
resgates da memória brasileira e inspiram os espectadores à reflexão sobre
os rumos do Brasil, da América Latina e do mundo em desenvolvimento.

►► 2014 (ano base 2013) – 7ª edição
»Vencedores
»
Vídeo Institucional
▪▪Ensinando com tecnologia e responsabilidade socioambiental
Faculdade Eniac – Guarulhos/SP
Autores: Ruy Guérios, José Carvalho, Lívia Vendramini, Gabriel
Duarte, Victor Bangne, Renata Santos e Maiara Ferraciolli
Cobertura Jornalística
▪▪Unicerp promove dia da responsabilidade em Patrocínio
Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (Unicerp) – Patrocínio/MG
Autores: Alexandre Costa e Luiz Costa Júnior
Documentário
▪▪Todos um
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) – Belo Horizonte/MG
Autores: Anderson Pimentel, Gustavo Gomes, Sabrina Duarte, Ronan
de Freitas, Germano Veloso, Alexandre Paz, Artur Costa, Laura
Boaventura e Patrícia Bárbara
Vídeoclipe
▪▪Clipe sol nesse jardim
Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (Unicerp) – Patrocínio/MG
Autores: Alexandre Costa, Luiz Costa Júnior
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►► 2015 (ano base 2014) – 8ª edição
»Vencedores
»
Vídeo Institucional
▪▪Vídeo Institucional Comuniarte 2014
Faculdade Boa Viagem – Recife/PE
Autores: Talita Rampazzo, Igor Pablo, Cecília Almeida e Jorge
Hollanda
Cobertura Jornalística
▪▪Semana da Responsabilidade Social – Kroton 2014
Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara – Santa Bárbara do Oeste/SP
Autores: Felipe Pazini, Maiara Lima, Carlos Eduardo Gomes, André
Moraes e Núcleo de Produção Multimídia
Documentário
▪▪Recicla Cidadão
Faculdade Doctum de Vitória – Vitória/ES
Autores: Paulo César Ribeiro da Silva, Bruno de Paula e Paula Soares
Videoclipe
▪▪Conquista Solidária.
Faculdade Independente do Nordeste – Vitória da Conquista/BA
Autores: Fabrício Araújo Medeiros, Fabyano Gomes e Alex Porto
»Menção
»
Honrosa
▪▪Videoclipe Comuniarte 2014
Faculdade Boa Viagem – Recife/PE
Autores: Lucas Beltrão, Igor Pablo, Anna Castelo Branco, Maria
Eduarda Fonseca e Cecília Almeida
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►► 2016 (ano base 2015) – 9ª edição
»Vencedores
»
Vídeo Institucional
▪▪Unicesumar Social
Centro Universitário Cesumar – Maringá/PR
Autores: Adriana Santos, Edilson Marques , Gabriel Menezes,
Emerson Carvalho, Antônio Dutra, Brunno Berto, Wall Barrionuevo,
TV Unicesumar e Unicesumar
Cobertura Jornalística
▪▪Semana do Ensino Responsável 2015 – Kroton Educacional
Faculdade Anhanguera de Sumaré – Sumaré/SP
Autores: Cléber Souza, Regina Martins, Daniele Martins, Carlos
Gomes e Diretoria de Produção Multimídia
Documentário
▪▪Recicla Cidadão
Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel/PR
Autores: Luiz Marcondes, Luiz Sonda, Cristiane Canassa e TV FAG
Videoclipe
▪▪Dia da Responsabilidade Social 2015
Faculdade Internacional Signorelli – Rio de Janeiro/RJ
Autores: Sheila Melo, Vera Lúcia, Fátima Soller, Estela Ribeiro,
Elizabeth Marques, Casa Emilien Lacay - Cruzada do Menor, Juliana
de Carvalho. Música: Oração ao Tempo (Caetano Veloso / Ordinarius)
Participação: Alunos de Pedagogia da Faculdade Internacional
Signorelli. Apoio: Marketing Signorelli e Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento Educacional (NUPEDE/Signorelli). Parceiros: Mary
Kay Cosméticos e Niely
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1.7 Consultoria de relacionamento com os associados
Fortalecer e aperfeiçoar o relacionamento com seus associados é uma
das prioridades da ABMES que vem adotando, cada vez mais, ações
efetivas de captação, retenção e reativação de filiação das mantenedoras,
visando ampliar seu quadro de associados e a atuação como a entidade
representativa do ensino superior particular brasileiro.
A relevância desse trabalho motivou a Associação a criar, em 2015, um
canal exclusivo de relacionamento. A partir da implantação do setor, os
filiados e demais interessados no trabalho da ABMES passaram a contar
com apoio específico e atendimento diferenciado.
O consultor de relacionamentos da ABMES contribui também para
a divulgação do trabalho da Associação, participando de eventos do
segmento educacional e ampliando o contato com pessoas e instituições do
setor.
A captação de alunos para os cursos promovidos pela ABMES Virtual, bem
como o esclarecimento de dúvidas em relação às matriculas, é outra função
do consultor de relacionamento da Associação (Saiba mais no item 1.2
deste documento).
Em conjunto com a Gerência de Comunicação e TI, a consultoria de
relacionamento desenvolve ações de marketing institucional que possibilita
às mantenedoras e suas respectivas mantidas divulgar em seus canais de
comunicação a parceria firmada com a ABMES. Ao receber o kit associado
– selo de filiação e certificado –, a instituição pode comprovar que, de fato,
pertence ao quadro de associados da ABMES.
Em contrapartida, o setor de comunicação da Associação produz matérias
de divulgação sobre a adesão da mantenedora, que são amplamente
repercutidas no site, redes sociais, boletim e clipping, conferindo ainda
mais visibilidade aos associados.
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1.8 Comunicação e Tecnologia da Informação
A ABMES fez uma série de investimentos nos últimos anos nos setores de
comunicação e tecnologia da informação com o objetivo de aprimorar o
contato com os associados e conferir maior visibilidade ao setor privado
na mídia e na sociedade como um todo. Com o aprimoramento das
ferramentas e com a utilização de novas tecnologias, além da atuação mais
intensa nas redes sociais, a Associação tem consolidado cada vez mais seu
espaço por meio de um diálogo mais moderno, dinâmico e eficiente.

1.8.1 Sites ABMES
No ar desde 1997, o site abmes.org.br foi totalmente reformulado em 2011
e passou por constantes adaptações nos últimos anos para acompanhar
as tendências do universo digital. Na gestão 2013-2016, um novo projeto
foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar o layout, a mobilidade e a
navegabilidade e melhorar ainda mais a experiência dos usuários. Entre as
novidades, o site passará a ser responsivo, ou seja, ajustável a qualquer
aparelho que acesse a internet, tornando o conteúdo compatível a todos os
tamanhos de tela, seja no celular, tablet, computador ou até mesmo na TV.
Acessado por usuários que acompanham a ABMES de mais 20 países
ao redor do mundo (Brasil, Estados Unidos, Portugal, Índia, Angola,
China, Itália, Rússia, Argentina, entre outros), seu conteúdo é atualizado
diariamente com as principais informações relacionadas ao ensino superior,
sobretudo as ações realizadas em prol dos associados.
No site estão disponíveis notícias, documentos, legislação do ensino
superio, orientações aos associados, cursos e eventos de interesse do setor,
materiais multimídia dos seminários promovidos pela ABMES, edições das
publicações da ABMES Editora, informações institucionais e muito mais.
Os avanços têm sido implementados também nos demais sites da ABMES,
dedicados aos prêmios e projetos – dia.abmes.org.br; top.abmes.org.
br; miltonsantos.abmes.org.br; abmesvirtual.org.br; blog.abmes.org.br
e abmestv.br. Estes sites podem ser acessados diretamente através da
página principal da ABMES, que integra toda a comunicação da Associação,
inclusive as redes sociais.
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1.8.2 Blog ABMESeduca
No ar desde 2009, o Blog ABMESeduca (www.blog.abmes.org.br) vem
se estabelecendo um espaço privilegiado para a publicação de artigos
de temas relevantes voltados à área educacional, especialmente os
relacionados ao ensino superior particular, de autoria de educadores,
gestores, jornalistas, escritores e demais interessados, além de conteúdo de
destaque divulgado na mídia.
Na gestão 2013-2016, o blog passou a publicar às terças-feiras artigos de
autoria do presidente da ABMES, Gabriel Mario Rodrigues. A manutenção
da periodicidade e os temas sempre atuais e relevantes abordados nos
textos aumentaram ainda mais os acessos do canal, que superaram a marca
dos 335 mil acessos.
O blog teve ainda no último ano seu layout aprimorado e recebeu novas
ferramentas de interação com o público, por meio da integração com as
redes sociais.

1.8.3 Redes Sociais
A ABMES ampliou sua atuação nas redes sociais, que já vinha sendo feita
pelo Twitter e YouTube. Hoje, a associação está conectada também pelo
Facebook, Slideshare, Google+ e LinkedIn.
O canal da ABMES no YouTube já conta com mais de 300 vídeos produzidos
pela associação ou inscritos no Concurso de Vídeos Silvio Tendler. Em
2015, uma novidade foram os vídeos institucionais. Temas relevantes
foram abordados pelos diretores da ABMES em uma linguagem simples e
dinâmica para a divulgação nas redes sociais e demais canais da associação,
aproximando, cada vez mais, o público dos principais assuntos relacionados
ao ensino superior brasileiro.
Com investimento crescente na área de tecnologia da informação e
comunicação, a ABMES vem modernizando as conexões com seus leitores,
de modo a transformar as ferramentas em um canal direto de diálogo.
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1.8.4 ABMES TV
A divulgação do trabalho da ABMES tem alcançado o mundo todo graças
também às transmissões da ABMES TV. Desde 2005, os seminários e
workshops realizados mensalmente pela Associação são transmitidos ao
vivo pela internet (www.abmestv.br).
A partir de 2009, a ABMES TV passou a realizar a transmissão online
das edições do Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular,
alcançando mais de 2 mil acessos.
Entre 2013 e 2015, houve um avanço de mais de 30% dos acessos nos
eventos mensais, muito em razão das melhorias implementadas no canal.
Muitos investimentos foram feitos na estrutura de transmissão, como a
distribuição de cabos de áudio e vídeo fixos no auditório, aquisição de
câmeras Full HD, mesa de edição digital, bem como um novo sistema
de som. As transmissões passaram de WMV para HTML5, formato
que universalizou o acesso, tornando possível ao usuário de qualquer
plataforma ter acesso à ABMES TV. O canal teve ainda constantes avanços
em sua plataforma online, como no sistema de cadastros, melhorias na
ferramenta de comentários e de slides e um player personalizado.
Em 2013, a ABMES TV entrou em uma nova fase: os servidores de
streaming se tornam multi bitrate, possibilitando que, além de acesso
universal de plataformas, também fossem alcançados usuários com
conexões mais lentas.
A partir de 2014, o canal passou a contar com matérias sobre os temas
dos eventos e entrevistas dos palestrantes, expositores e vencedores dos
prêmios, nos congressos e nos eventos mensais da Associação.
A ABMES ainda contratou no final de 2015 um link dedicado de internet
para melhorar a estabilidade e a velocidade das transmissões. Assim,
pessoas no Brasil e no exterior podem acompanhar com mais qualidade os
debates sobre temas atuais da educação superior e participar com o envio
de comentários.
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1.8.5 Assessoria de Imprensa
Durante a gestão 2013-2016, a ABMES teve grande destaque no
relacionamento com a mídia. A associação ampliou a produção de matérias
e a cobertura de seus seminários e eventos, ampliando a divulgação de
suas ações e pautando os jornais com temas relevantes para a educação
superior brasileira.
O atendimento à imprensa também ganhou tratamento diferenciado. Os
porta-vozes da ABMES concederam entrevistas, participaram de programas
e atenderam diversos jornalistas para esclarecer assuntos relevantes e
apresentar o posicionamento do setor sobre questões pontuais.
Com isso, a ABMES ganhou mais visibilidade e conquistou espaço nos
principais veículos de comunicação do país, como a Rede Globo, Rede
Record, Folha de S.Paulo, Estadão, Correio Braziliense, Valor Econômico,
Portal G1, Agência Brasil, Reuters – agência de notícias, CBN, BandNews e
outros canais de destaque.

1.8.6 Informes
Ainda visando atualizar os interessados em educação diariamente com
notícias, normas e demais informações, a ABMES busca os caminhos mais
adequados para cada situação, de modo a disponibilizar o melhor conteúdo
com dinamismo e precisão.
Por meio do Boletim de Notícias semanal, do Clipping Eletrônico diário
e de e-mail marketing, a Associação divulga matérias, cursos e eventos,
legislação referente ao ensino superior e outros comunicados do Ministério
da Educação, lançamentos de projetos e ações da ABMES, além de informes
sobre as instituições associadas e outros conteúdos relevantes.
Os informes da ABMES alcançam um público de mais de 30 mil
destinatários, entre associados, colaboradores, parceiros e demais
interessados, gerando mais visibilidade e credibilidade para a Associação. O
material passou por constantes atualizações durante a gestão 2013-2016,
sempre com o objetivo de aprimorar e modernizar forma e conteúdo.
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1.8.7 Identidade Visual da ABMES
Durante os 15 primeiros anos da ABMES, incialmente denominada
apenas Associação Brasileira de Mantenedoras, os logotipos eram feitos
“artesanalmente”, sem preocupação com formas e conceitos. Com o
crescimento das atividades, houve a demanda de se buscar uma identidade
visual que demonstrasse com clareza os propósitos da entidade. Foi
feito então um concurso, em 1997, que contou com a participação de
99 propostas. A ABMES passou a utilizar sua primeira marca oficial,
que adotava a imagem de mãos, uma alusão à etimologia da palavra
“mantenedora”.
Com o objetivo de celebrar os 30 anos da Associação, em 2012, o logotipo
foi redesenhado, para ficar mais moderno e conferindo mais destaque em
sua aplicação. A concepção da proposta original, porém, foi preservada,
deixando ainda mais clara a ideia das mãos em forma de concha,
acolhedoras, sugerindo um movimento de colaboração.
Na gestão atual, percebeu-se que a identidade visual da ABMES não se
limitava mais ao seu logotipo e fez-se necessário um estudo para integrar o
layout dos projetos, sites, material gráfico, publicações e demais peças de
divulgação da Associação. Algumas submarcas foram redesenhadas, como
as dos prêmios Top Educacional Professor Mário Palmério e Milton Santos
de Educação Superior e Concurso de Vídeos sobre Responsabilidade Social
das IES; o logo da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular e o da ABMES Editora. Foram definidos ainda novos ícones para a
Câmara PMIES, ABMES Virtual, ABMES TV e Blog ABMESeduca.
Esse é um processo contínuo que visa fortalecer ainda mais a marca e o
nome da ABMES, com foco nas tendências mais modernas, em especial às
relacionadas às novas tecnologias.

1.8.8 Tecnologia da Informação
A Tecnologia da informação (TI) foi um setor de grande crescimento
na ABMES nos últimos cinco anos. Foram muitas melhorias visando
atender com mais eficiência a equipe técnica, os associados e os demais
interessados nas atividades da Associação.
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Entre os avanços da última gestão, merece destaque a reestruturação da
rede interna, com instalação de novos servidores e rotinas sistêmicas de
backup, o que conferiu mais segurança às informações e maior capacidade
de armazenamento e distribuição de conteúdo.
A migração para um novo serviço de hospedagem dos sites da entidade,
bem como a contratação do link dedicado de internet, também
permitiu melhoria no tráfego de informações para os seus associados e
colaboradores. A empresa recebeu também novos equipamentos como
máquinas, notebooks, impressoras, roteadores e nobreaks.
Nos últimos anos, a TI ampliou a atuação no desenvolvimento de
importantes ferramentas como a intranet – com controle de patrimônio,
de demandas e gerenciamento de informes; novos sistemas de inscrições,
emissão de certificados e agendamentos para cursos e eventos da
ABMES, além de avanços em todos os sites dos projetos da Associação,
em especial o da Campanha da Responsabilidade Social, que passou por
uma reformulação completa em seu sistema com o objetivo de atender as
tendências da internet e dispositivos mobile.

1.9 Assessorias – jurídica e acadêmica
Os dois tipos de assessoria – acadêmica e jurídica – oferecidos pela ABMES
aos associados são outro diferencial da entidade pela qualidade das ações
que desenvolve, entre as quais se destacam:
▪▪apresentação de respostas em tempo real às consultas sobre a
legislação e normas relativas à educação superior e legislação
educacional de modo geral, incluindo o atendimento às dúvidas dos
associados via “Fale Conosco”;
▪▪elaboração de análises, anotações e interpretações sobre legislação e
normas;
▪▪auxílio na redação de anteprojetos para a educação superior;
▪▪elaboração de pareceres e comentários sobre atos normativos;
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▪▪participação em audiências públicas, reuniões e seminários mensais
promovidos pela ABMES;
▪▪orientações às instituições associadas à ABMES;
▪▪seleção de normas legais sobre o ensino superior que compõem o
relatório mensal postado no site da ABMES;
▪▪consolidação anual da coletânea “Ensino Superior: Legislação
Atualizada”, publicada desde a edição da Lei de Diretrizes e Bases, em
1996;
▪▪participação em seminários, reuniões, audiências públicas e outros
tipos de atividades.
Na Coluna Educação Superior Comentada, publicada semanalmente no
site da ABMES, Gustavo Fagundes aborda temas relacionados às áreas
acadêmica e jurídica. O assunto é tratado também de forma breve em
vídeo, divulgado nas redes sociais e por e-mail marketing aos associados.

1.10 Parcerias
Com o objetivo de fortalecer seus projetos e ter suporte nas atividades, a
ABMES firmou parcerias para o desenvolvimento das ações e para levar
ainda mais benefícios aos associados.
Durante a gestão 2013/2016, um investimento importante da Associação
foi no desenvolvimento de cursos de capacitação. Para isso, contou com o
apoio das empresas Blackboard, líder no setor de soluções de e-learning,
e Easy To Learn (E2L), uma das mais inovadoras fábricas de conteúdo do
país especializada na produção de materiais para Ensino a Distância. As
parcerias visam oferecer cursos 100% online com conteúdos qualificados
para atender aos profissionais atuantes nas instituições de ensino superior,
levando-se em conta que o digital e a interatividade estão ganhando espaço
na educação em todo o mundo.
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Outra parceria relevante foi com a Hoper Educação, que possibilita o acesso
ao Portal de Indicadores Educacionais (Portal IES), o mais completo software
de Market intelligence referente ao mercado educacional brasileiro. O sistema
possui mais de 3 milhões de dados acadêmicos, de mercado e de gestão do
setor educacional, reunidos e consolidados em um conjunto com mais de
45 indicadores, simuladores (CPC e IGC) e ferramenta de ranqueamento. O
Portal IES possibilita grande impulso na profissionalização do setor educacional,
pois todas as instituições, desde os grandes grupos até as pequenas
faculdades, podem ter acesso às informações relevantes do mercado.
A ABMES é parceira também do SEMESP – Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São
Paulo, que, por meio do Sindata, disponibiliza a todos os seus associados o
maior banco de dados consolidados do setor. A parceria tem também como
propósito fortalecer o sistema dando mais credibilidade às informações e
disponibilizando para os associados resultados sobre o ensino superior no
que se refere a: pesquisa de inadimplência, evasão, matrículas, instituições
por região, cursos, projeções, custos, rentabilidade, dentre outros.
E com a Linha Direta, a ABMES garante mais um canal para divulgação
de artigos, entrevistas e assuntos de interesse do setor por meio de
publicações em sua revista mensal, um veículo de grande circulação no
meio acadêmico, com tiragem de 15.000 exemplares

1.11 Logística na realização de eventos
Os seminários e as reuniões planejados pela ABMES contam com o apoio
logístico da área administrativa para sua execução. A Associação também
exerce uma participação efetiva na realização do Congresso Brasileiro da
Educação Superior Particular, que completou nove edições em 2016, sendo
um evento promovido pelo Fórum das Entidades representativas do Ensino
Superior Particular em parceria com o Projeto Linha Direta.
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1.12 Compra da sede própria
Tendo em vista a visibilidade e a importância alcançadas pela ABMES em
sua trajetória ao longo das mais de três décadas de atuação, bem como
a seriedade de seu grupo de dirigentes e de assessores técnicos, ganhou
força, no ano de 2013, a ideia legítima de aquisição da sede própria, como
concretização do “símbolo” de resistência e de permanência de uma
entidade que, na arena do ensino superior, enfrenta embates em defesa
do setor privado. O símbolo fala por si: é um elemento importantíssimo no
processo de comunicação, além de ter força e significado no âmbito de luta
das instituições.
A aquisição da nova sede é um investimento importante para que a ABMES
possa, no atual momento político brasileiro e no futuro não muito distante,
abrir novas frentes de trabalho, visando firmar sua nobre 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 ideia se concretizou em março de 2016 com a aquisição de 14 salas –
situadas no nono andar do edifício Vision Work & Life, Setor Hoteleiro
Norte Quadra 1, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, Asa Norte, Brasília – DF
–, o que proporcionará mais condições de trabalho aos colaboradores no
atendimento aos associados e muito mais conforto ao mantenedor que é o
ator principal na associação.
Desta forma, a Gestão 2013/2016 deixa um legado importante para a
ABMES, que passa a contar com um patrimônio significativo para sua
segurança e sustentabilidade. Os imóveis, quitados em parcela única, foram
adquiridos com recursos próprios da associação e com as doações de
Gabriel Mario Rodrigues – R$ 100.000,00 (cem mil reais) e da Anhanguera
Educacional –R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Esta aquisição confere
segurança financeira para as próximas gestões da ABMES.
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2. AÇÕES DA ABMES EM ARTICULAÇÃO COM O MEC
DE FORMA INDEPENDENTE OU EM CONJUNTO COM O
FÓRUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO
SUPERIOR PARTICULAR
2.1 Ações conjuntas ABMES/Fórum
As ações da ABMES em articulação com o Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior Particular (Fórum) resultaram na
maior aproximação do setor com os órgãos federais, notadamente com
o Ministério da Educação (MEC), e, consequentemente, na abertura de
espaços para o encaminhamento de propostas do setor.
Em decorrência dessa articulação, foram realizadas reuniões sistemáticas
com o MEC orientadas por uma “Agenda Positiva” para tratar de temas
específicos do ensino superior entre os quais se destacam:

2.1.1 Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
As conquistas mais importantes em relação ao Fies foram:
▪▪Aprovação de orçamento de recursos destinado ao programa, no
Congresso Nacional;
▪▪Publicação e manutenção do cronograma de repasses e recompra
dos certificados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE);
▪▪Flexibilização do percentual de reajuste de mensalidade estabelecido
pelo MEC/FNDE no SisFies;
▪▪Negociação para pagamento das 4 (quatro) parcelas pendentes, por
força da Portaria Normativa nº 23, de 29 de dezembro de 2014;
▪▪Participação junto ao MEC/FNDE na definição dos critérios de
distribuição de vagas para o programa, a partir do seu novo formato
(2/2015);
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▪▪Revogação do § 8 do art. 4 da Portaria nº 1/2010, que determinava
que o “valor da recompra, de que trata o § 3º, não poderá exceder
o valor estimado do repasse de títulos às entidades mantenedoras,
previsto para o mês imediatamente seguinte”;
▪▪Liberação do Fies para pós-graduação.

2.1.2 Aperfeiçoamento do processo de regulação
Em relação a este tema destacaram-se os esforços feitos voltados
reivindicações do setor privado com destaque para:
▪▪Não utilização do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice
Geral dos Cursos (IGC) como referências regulatórias no processo de
avaliação e sim do Conceito de Curso e do Conceito Institucional (CI);
▪▪Eliminação dos estoques de processos na Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres);
▪▪Elaboração de instrumentos de avaliação diversificados por tipologia
de IES;
▪▪Aperfeiçoamento da Portaria nº 40/2007 (republicada em 2010);
▪▪Comprometimento dos alunos com os resultados obtidos no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade);
▪▪Avaliação anual do Enade online com anotação da nota do aluno no
histórico escolar com validade para o ingresso na pós-graduação;
▪▪Solicitação de alteração na data de realização do Enade 2014, que
coincidia com o feriado da Consciência Negra;
▪▪Proibição da participação de corporações, conselhos e entidades de
classe na tramitação dos processos regulatórios.

2.1.3 Representatividade do setor nos órgãos do MEC
▪▪Indicação de Paulo Antonio Gomes Cardim como representante do
setor privado na Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
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(Conaes), tendo sido nomeado pela Portaria nº 1.095, de 27 de
novembro de 2015;
▪▪Indicação de nomes para compor a Câmara de Educação Superior
(CES) do Conselho Federal de Educação (CNE), que culminou na
recondução, em 2014,dos conselheiros Arthur Roquete de Macedo
e Gilberto Gonçalves Garcia.

2.1.4 Inclusão de representantes do setor privado em grupos
de trabalho do MEC
▪▪Conselho Consultivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Processos
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (CC-PARES) –
Maurício Garcia (titular) e Rodrigo Capelato;
▪▪Câmara temática de aprimoramento do sistema e-MEC – Graziela
Marques, Rosangela Albuquerque, Marcos Vasconcelos Oliveira,
Magda Patrícia Caldeira Arantes; Norma Suely Santos Sanson e Inês
Confuorto;
▪▪Câmara Temática de Educação a Distância – Paulo Ricardo Diniz e
Thais Costa de Sousa;
▪▪Câmara Temática Revisão da Portaria nº 40/2007– Antonio Carbonari
Neto, Maurício Garcia e Rodrigo Capelato;
▪▪Câmara Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico – Ivan
Dias da Mota;
▪▪Câmara Temática de Revisão do Catálogo dos Cursos Superiores de
Tecnologia – Nadja Maria Valverde Viana.

2.1.5 Articulação com o Congresso Nacional
As principais ações desenvolvidas e as participações em audiências públicas
contribuíram não só para o acompanhamento da tramitação de projetos de
lei de interesse do setor, como também, e especificamente, para:
▪▪Aprovação do Projeto de Lei que cria o Instituto Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Insaes);
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▪▪Incorporação de sugestões do setor privado no texto final do Plano
Nacional de Educação (PNE);
▪▪Apresentação de posicionamentos contra o Projeto de Lei que
restringe a entrada de capital estrangeiro nas instituições de ensino
superior;
▪▪Abertura de novo prazo para adesão ao Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior (ProIES);
▪▪Elaboração de emendas parlamentares e elaboração de documentos
para Audiências Públicas.

2.1.6 Articulação com o Conselho Nacional de Educação
▪▪Educação a Distância (EaD)
Entre as alterações sugeridas pelo Fórum e ABMES no processo
de elaboração do Marco Regulatório de EaD foram acatadas as
seguintes:
a) retificação do conceito de sede;
b) eliminação da obrigatoriedade de implementação de pesquisa
nos polos das universidades;
c) distinção entre professores e tutores;
d) eliminação do requisito do Conceito Institucional “4” ´para
credenciamento em EaD;
e) manutenção do pedido de credenciamento em data diferente
do recredenciamento; e
f) eliminação do impedimento de credenciamento de polos em
outras instituições de ensino superior.
▪▪Pós-graduação lato sensu
O Fórum e a ABMES apontaram uma série de problemas na proposta
de Resolução sobre os cursos de pós-graduação lato sensu em
tramitação no CNE, entre as quais se destacam:
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a) oferta dos cursos de pós-graduação apenas para as áreas
ligadas aos cursos de graduação reconhecidos e no limite da
abrangência territorial do ato autorizativo;
b) determinação de que 50% dos professores sejam contratados
pelo regime celetista, sendo que as instituições especialmente
credenciadas não terão essa obrigação;
c) avaliação por amostragem dos cursos mesmo para as
instituições que obtiveram boas notas no processo de avaliação;
d) presença de diversos professores para um mesmo
componente curricular; e
e) a redação da proposta não permite aprovação do curso de
direito na modalidade à distância, bem como de outros cursos
regulados.

2.2 Ações específicas da ABMES com o MEC
2.2.1 Programa Universidade para Todos (ProUni)
Em relação ao ProUni, merecem destaque as seguintes ações:
▪▪Apresentação de sugestões à Diretoria de Políticas e Programas
de Graduação (Dipes/SESu/MEC) para o preenchimento de vagas
remanescentes do ProUni;
▪▪Ajuizamento de ação coletiva para resguardar os associados da
ABMES da aplicação da proporcionalidade de bolsas do ProUni, em
razão das alterações estabelecidas pela Lei nº 12.431, de 2011 ,e da
Instrução Normativa RFB nº 1.394, de 2013, além de Mandado de
Segurança contra a Receita Federal do Brasil (RBF) para afastar os
efeitos da referida Instrução Normativa. A Receita Federal promoveu
a alteração na IN e a justiça deferiu a liminar que permitiu aos
associados da ABMES a manutenção da isenção fiscal integral na
vigência dos contratos firmados e relativos ao ProUni.
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2.2.2 Acervo Acadêmico (Portaria nº 1.224/2013)
A ABMES participou do Grupo de Trabalho (GT) ao lado de representantes
da Secretaria de Regulação e Avaliação da Educação Superior (Seres/MEC)
e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC) para discutir a Portaria nº 1.224/2013, que institui normas
sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico das IES pertencentes
ao sistema federal de ensino e para sugerir adequações em seu conteúdo.
O Grupo contou também com a participação de profissional especializado
para elaborar o modelo de tabela de temporalidade e destinação de
documentos compatível com a realidade das instituições. O GT preocupouse em compreender os impactos da Portaria para as IES particulares e
estudar e preparar uma proposta de adequação do conteúdo da norma.
Como resultado do trabalho, foram apresentadas várias sugestões de
alterações na Portaria, com destaque para a modificação no prazo para
a norma entrar em vigor (1º de janeiro de 2015) e a apresentação de
sugestão da tabela de temporalidade e destinação de documentos.

2.2.3 Alterações no Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação presencial e a distância ao curso de Medicina
A ABMES participou de consulta pública aberta pelo Inep/MEC o objetivo
de aprofundar e debater as alterações introduzidas no “Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância ao curso de
Medicina”.
Para tanto, realizou no dia 17 de setembro de 2015 uma reunião de
trabalho com a participação das IES e dos membros da Comissão Técnica,
instituída pelo Inep para estudar a questão e composta por membros
do MEC, do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Educação
Médica (Abem).
Após a reunião, a ABMES encaminhou ao Inep/MEC as contribuições para o
aprimoramento do Instrumento de avaliação, com as devidas justificativas
para os seus posicionamentos.
53 |

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior

Além disso, apresentou proposta de realização de audiência pública sobre o
tema no Conselho Nacional de Educação (CNE), sob a coordenação do
Inep/MEC, antes da redação final do Instrumento, visando fortalecer ainda
mais a participação e o diálogo constantes entre os órgãos governamentais
e a comunidade acadêmica.

2.2.4 Consulta pública sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)
A ABMES convocou todo o seu quadro de associados para participar do
processo de construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da
Educação Básica, em resposta à consulta pública aberta pelo MEC.
Ao lado disso, com a participação de consultores e do corpo técnico da
Associação, enviou suas próprias colaborações ao MEC que constaram de:
▪▪reflexão ampla sobre a proposta da BNCC, contendo comentários
sobre a organicidade do documento, sua articulação interna e as
condições de viabilidade para implantação, seja no que se refere à
realidade das escolas da educação básica, seja no que diz respeito à
formação de educadores que terão o encargo de levá-la à frente; e
▪▪Análises e reflexões por área — Educação Infantil, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática — elaboradas
por professores de um grupo de instituições associadas à ABMES.

2.2.5 Seminário Educação e Trabalho – Competências para o
século 21
A ABMES apresentou ao MEC a proposta de realização do Seminário
“Educação e trabalho – Competências para o século 21”. O objetivo
do evento é reunir representantes dos órgãos oficiais, das IES e das
empresas em um esforço comum para discutir os desafios que precisam
ser enfrentados nessas esferas, visando preparar, de forma adequada,
recursos humanos para ser atuantes tanto no plano pessoal, como cidadãos
responsáveis, quanto no mundo do trabalho, como profissionais capazes de
contribuir para o processo de transformação do mundo em que vivemos.
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2.2.6 Pacto de Educação Brasileira contra o Zika
A ABMES é uma das signatárias do “Pacto de Educação Brasileira contra o
Zika”, coordenado pelo MEC. A entidade vem atuando fortemente com a
missão precípua de mobilizar mantenedoras e mantidas, por meio do
envolvimento de dirigentes, professores, alunos e pessoal técnico e
administrativo. Com isso, contribui para o fortalecimento da campanha
nacional que visa evitar a proliferação do mosquito, além de diminuir o
risco da população contrair as doenças transmitidas por esse vetor.

2.2.7 Projeto Pequenas e Médias Instituições de Ensino
Superior (PMIES)
Com o objetivo de dar continuidade às ações relativas às PMIES, a ABMES
solicitou ao secretário da Seres/MEC apoio para a criação de um Grupo de
Trabalho (GT) com a participação de técnicos da entidade e do Inep/MEC,
visando debater, entre outras, as seguintes questões: elaboração de regras
específicas para supervisão e avaliação das IES e dos cursos; autonomia
para a criação de novos cursos, em especial os tecnológicos; e, adequação
dos índices de avaliação à realidade e heterogeneidade desse tipo de IES.
O GT, com características de parceria público-privada, representa uma
conquista e uma inovação no desenvolvimento dos trabalhos requeridos
ao aperfeiçoamento dos instrumentos de política pública para o ensino
superior no Brasil.

2.2.8 Hora do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem)
A Seres/MEC solicitou o apoio da ABMES para a primeira edição do evento
“Hora do Enem”, no dia 30 de abril de 2016. O apoio consiste em indicar IES
que reúnam as melhores condições para a aplicação do primeiro teste
online, aberto à participação dos estudantes concluintes do ensino médio.
Após os resultados, os participantes receberão orientações individualizadas,
com planos de estudo e exercícios, cujos conteúdos estarão disponíveis
na plataforma MECFlix, um repositório eletrônico de aulas e exercícios do
MEC. A ABMES vai participar também de outra edição da Hora do Enem,
ainda sem data definida, antes da realização do Enem 2016.
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2013
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 96

31/12/2013

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de Contribuições
CONTRIBUIÇÕES
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESA OPERACIONAL
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Receitas Financeiras
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS
Outras Receitas
Outras Receitas
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) PARTICIPAÇÕES
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO

2.646.764,99

2.646.764,99
2.646.764,99

0,00
2.646.764,99
0,00

2.646.764,99
(2.157.569,03)
(2.364.908,63)
(864.923,99)
(1.499.984,64)
(13.769,14)
(13.769,14)
221.108,74
221.108,74
489.195,96
99.020,36
99.020,36
99.020,36
588.216,32
0,00
588.216,32
0,00
588.216,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um
superavit de R$ 588.216,32 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais , trinta e dois
centavos), transcrito do Livro Diário Nº 28, folhas 96 a 96, estando de acordo com os documentos entregues
à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos
documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma
vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS
DE ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado
os livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR,
encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada
em 31/12/2013, a situação real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013
GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53

ISLANDE GERALDO DE ASSUNÇÃO
TÉCNICO - CPF 033.839.621-72 - CRC DF-002478/O

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2013
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 97

31/12/2013

ATIVO

3.402.111,83

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Imobilizado
Instalações

3.078.964,37
8,23
45.003,82
3.033.952,32

323.147,46
323.147,46
6.427,77

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

185.779,13

Móveis e Utensílios

130.940,56

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2013
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 98

31/12/2013

PASSIVO

3.402.111,83

PASSIVO CIRCULANTE

59.595,10

Obrigações Fiscais

28.133,46

Impostos e Contribuições a Recolher

28.133,46

Obrigações Sociais

31.461,64

INSS a Recolher

22.058,18

FGTS a Recolher

9.403,46

PATRIMÔNIO SOCIAL

3.342.516,73

Superavits ou Deficits

3.342.516,73

Superavit do Período

588.216,32

Superavits Acumulados

2.754.300,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 3.402.111,83
(três milhões, quatrocentos e dois mil, cento e onze reais , oitenta e três centavos), transcrito do Livro Diário
Nº 28, folhas 97 a 98, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/
entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se
que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com
elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE
ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os
livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, encontraram
tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013, a situação
real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53

ISLANDE GERALDO DE ASSUNÇÃO
TÉCNICO - CPF 033.839.621-72 - CRC DF-002478/O

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 77

31/12/2014

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de Contribuições
CONTRIBUIÇÕES
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESA OPERACIONAL
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Receitas Financeiras
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS
Outras Receitas
Outras Receitas
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) PARTICIPAÇÕES
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO

3.011.718,89

3.011.718,89
3.011.718,89

0,00
3.011.718,89
0,00

3.011.718,89
(2.289.337,82)

(2.621.605,68)
(944.780,55)
(1.676.825,13)
(18.550,00)
(18.550,00)
350.817,86
350.817,86

722.381,07
375.775,60

375.775,60
375.775,60

1.098.156,67
0,00
1.098.156,67
0,00
1.098.156,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um
superavit de R$ 1.098.156,67 (um milhão e noventa e oito mil, cento e cinquenta e seis reais , sessenta e sete
centavos), transcrito do Livro Diário Nº 29, folhas 77 a 77, estando de acordo com os documentos entregues
à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos
documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma
vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS
DE ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado
os livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR,
encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada
em 31/12/2014, a situação real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014
GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53
ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2014
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 78

31/12/2014

ATIVO

4.512.551,13

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Imobilizado

4.102.237,64
4.102.237,64
167,94
68.101,71
4.033.967,99

410.313,49
410.313,49

Construções

74.758,03

Instalações

6.427,77

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

198.187,13

Móveis e Utensílios

130.940,56

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2014
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 79

31/12/2014

PASSIVO

4.512.551,13

PASSIVO CIRCULANTE

71.877,73

Fornecedores

2.663,00

Fornecedores

2.663,00

Obrigações Fiscais

32.954,20

Impostos e Contribuições a Recolher

32.954,20

Obrigações Sociais

36.260,53

INSS a Recolher

26.194,98

FGTS a Recolher

10.065,55

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.440.673,40

Superavits ou Deficits

4.440.673,40

Superavit do Período

1.098.156,67

Superavits Acumulados

3.342.516,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 4.512.551,13
(quatro milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos), transcrito
do Livro Diário Nº 29, folhas 78 a 79, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade
pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos.
Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que
operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE
ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os
livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, encontraram
tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014, a situação
real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 87

31/12/2015

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de Contribuições
CONTRIBUIÇÕES
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESA OPERACIONAL
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Receitas Financeiras
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS
Outras Receitas
Outras Receitas
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) PARTICIPAÇÕES
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO

4.211.786,29

4.211.786,29
4.211.786,29

0,00
4.211.786,29
0,00

4.211.786,29
(2.579.380,36)

(3.166.366,12)
(1.086.861,57)
(2.079.504,55)
(16.429,87)
(16.429,87)
603.415,63
603.415,63

1.632.405,93
33.063,87

33.063,87
33.063,87

1.665.469,80
0,00
1.665.469,80
0,00
1.665.469,80

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit
de R$ 1.665.469,80 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta
centavos), transcrito do Livro Diário Nº 30, folhas 87 a 87, estando de acordo com os documentos entregues
à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos
documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma
vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS
DE ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado
os livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR,
encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada
em 31/12/2015, a situação real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015
GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53

ISLANDE GERALDO DE ASSUNÇÃO
TÉCNICO - CPF 033.839.621-72 - CRC DF-002478/O

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2015
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 88

31/12/2015

ATIVO

6.193.027,55

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Outros Créditos
Outros Créditos

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Imobilizado

5.758.688,09
562,62
140.902,30
5.617.223,17
2.501,79
2.501,79

431.837,67
431.837,67

Construções

60.885,00

Instalações

6.427,77

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

231.234,34

Móveis e Utensílios

133.290,56

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2015
Nome: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 00.686.253/0001-60
Folha: 89

31/12/2015

PASSIVO

6.193.027,55

PASSIVO CIRCULANTE

86.884,35

Fornecedores

1.531,00

Fornecedores

1.531,00

Obrigações Fiscais

40.183,28

Impostos e Contribuições a Recolher
Pis a Recolher

38.098,93
2.084,35

Obrigações Sociais

45.170,07

INSS a Recolher

32.163,20

FGTS a Recolher

13.006,87

PATRIMÔNIO SOCIAL

6.106.143,20

Superavits ou Deficits

6.106.143,20

Superavit do Período

1.665.469,80

Superavits Acumulados

4.440.673,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 6.193.027,55
(seis milhões, cento e noventa e três mil e vinte e sete reais , cinquenta e cinco centavos), transcrito do
Livro Diário Nº 30, folhas 88 a 89, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela
empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos.
Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que
operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE
ENSINO SUPERIOR, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os
livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, encontraram
tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015, a situação
real da entidade.
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

GABRIEL MARIO RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 065.905.868-53

ISLANDE GERALDO DE ASSUNÇÃO
TÉCNICO - CPF 033.839.621-72 - CRC DF-002478/O

ASSUMPÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL
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III
Colaboradores da ABMES:
autores de artigos, conferencistas,
membros de comissões

Relatório das ações realizadas 2013-2016

III — MEMBROS DE COMISSÕES,
CONFERENCISTAS E COMPONENTES DE
MESAS REDONDAS E PAINÉIS
1. Adalberto do Rêgo Maciel Neto – Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC)
2. Adolfo Ignacio Calderón – Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (Puccamp)
3. Alexander da Costa – Secretaria de Regulação e Avaliação da
Educação Superior (Seres/MEC)
4. Alexandre Medeiros de Figueiredo – Ministério da Saúde
5. Alexandre Veronese – Associação Brasileira de Ensino de Direito
(ABEDi)
6. Anna Maria Faria Iida – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
7. Ana Lúcia Jankovic Barduchi – Sistema Pitágoras de Educação
8. Antonio Carbonari Netto – Anhanguera Educacional
9. Antonio Carlos Botêlho – Incine Vídeo Web
10. Antônio Corrêa Neto – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE)
11. Arthur Roquete de Macedo – Conselho Nacional de Educação
(CNE)
12. Carlos Monteiro – CM Consultoria
13. Cecília Eugenia Rocha Horta – Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
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14. Célia Cristina Silva Carvalho – Faculdade Nobre de Feira de
Santana (Fanor)
15. Celso da Costa Frauches – Instituto Andragogia
16. Cláudia Maffini Griboski – Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC)
17. Claudio de Moura Castro – Grupo Positivo
18. Cosme Massi – Hoper Educação
19. Décio Corrêa Lima – Ser Educacional
20. Denise de Oliveira Alves – Centro Universitário Planalto do
Distrito Federal (Uniplan)
21. Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco – Centro de Estudos
Avançados do Pará (Feapa)
22. Fábio Garcia Reis – Centro Universitário Unisal (Unidade de Lorena)
23. Fernando Portela – Agência Full Design
24. Fernando Rabello Costa – Grau Design
25. Flávio Pereira – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)
26. Francisco Aparecido Cordão – Conselho Nacional de Educação
(CNE)
27. Gilberto Gonçalves Garcia – Conselho Nacional de Educação (CNE)
28. Gislaine Moreno – Kroton Educacional
29. Gustavo Monteiro Fagundes – Instituto Latino Americano de
Planejamento Educacional (Ilape)
30. Horácio Wanderlei Rodrigues – Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
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31. Hugo de Souza Santos – Secretaria de Supervisão e Regulação da
Educação Superior (Seres/MEC)
32. Inês Confuorto – Universidade Cruzeiro do Sul (UCS)
33. Ivan Dias da Mota, Centro Universitário de Maringá (UniCesumar)
34. José Roberto Covac – Covac Sociedade de Advogados
35. Jorge Rodrigo Araújo Messias – Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC)
36. José Lúcio M. Machado – Faculdade de Medicina da Universidade
de São Caetano do Sul (USCS)
37. José Wilson dos Santos – Faculdades Ages
38. Júlio César de Castro Ferreira – Nébadon Produtora e Editora
39. Kildare Araújo Meira – Covac Sociedade de Advogados
40. Lilian Carvalho do Nascimento – Secretaria da Educação Superior
(SESu/MEC)
41. Lidyane Lilian Lima – Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES)
42. Luana Guimarães Medeiros – Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC)
43. Luiz Cláudio Costa – Ministério da Educação (MEC)
44. Luiz Filipe Trivelato – Educa Insights
45. Luiz Roberto Liza Curi – Conselho Nacional de Educação (CNE)
46. Luiz Fernandes Dourado – Conselho Nacional de Educação
47. Magda Patrícia Caldeira Arantes – Anhanguera Educacional
48. Marco Antonio Fabro – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq)
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49. Maria Inês Crnkovic Octaviani – Faculdade de Ciência e Tecnologia
de Birigui
50. Marília Baggio Redini Martins – Anhanguera Educacional
51. Marília Morosini – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUC/RS)
52. Marcelo Machado Feres – Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec/MEC)
53. Marta Wendel Abramo – Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior do MEC (Seres/MEC)
54. Mozart Neves Ramos – Instituto Ayrton Senna (IAS)
55. Norma Santos Sanson – Faculdades Opet
56. Paulo Antonio Lima – Centro de Ensino Superior de Catalão (Cesuc)
57. Paulo de Tarso Pires de Moraes – Kroton Educacional
58. Priscila Simões – Instituto Expertise
59. Rafael Arruda Furtado – Secretaria de Regulação e Avaliação da
Educação Superior (Seres/MEC)
60. Raulino Tramontin – ContatoRD Consultoria
61. Regina Tombini – Centro Universitário IESB
62. Reinaldo Porto – Grupo Estácio de Ensino Superior
63. Rodrigo Capelato – Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp)
64. Rodrigo Foranlski Pedro – Universidade do Contestado
65. Ronaldo Mota – Universidade Estácio de Sá
66. Ricardo Chaves de Rezende Martins – Consultoria Legislativa da
Câmara dos Deputados
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67. Sólon Hormidas Caldas – Associação Brasileira de Mantenedoras
de Ensino Superior (ABMES)
68. Suzana Funghetto – Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep/MEC)
69. Valdemar Ottani – Fórum das Entidades Representativas do
Ensino Superior Privado
70. Silvia Cezar – Grupo Estácio
71. Soraia Napoleão Freitas – Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM)
72. Sylmara Campos Pinho Garcia – Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC)
73. Talita Nascimento – Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (Seres/MEC)
74. Tório Barbosa – Educa Worldwide no Brasil
75. Wesley de Oliveira Aguiar – Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior (Seres/MEC)
76. Vinicius Ximenes Muricy da Rocha – Secretaria da Educação
Superior (SESu/MEC).
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IV — DIRETORIA 2013-2016
Presidência
▪ Presidente
Gabriel Mario Rodrigues
▪ 1º Vice-Presidente
Carmen Luiza da Silva
▪ 2º Vice-Presidente
Getúlio Américo Moreira Lopes
▪ 3º Vice-Presidente
José Janguiê Bezerra Diniz
Conselho da Presidência
▪ Titulares
Candido Mendes de Almeida
Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco
Therezinha Cunha
Paulo Antonio Gomes Cardim
Antonio Carbonari Netto
Celso Niskier
Jouberto Uchôa de Mendonça
Valdir Lanza
Wilson de Mattos Silva
Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho
▪ Suplentes
Fábio Ferreira de Figueiredo
Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza
Gislaine Moreno
Alexandre Nunes Theodoro
Antonio Colaço Martins
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Conselho Fiscal
▪ Titulares
Paulo Antonio Lima
Eduardo Silva Franco
Luiz Eduardo Possidente Tostes
Custódio Filipe de Jesus Pereira
Débora Cristina Brettas Andrade Guerra
▪ Suplentes
Eliziário Pereira Rezende
Hiran Costa Rabelo
Diretoria Executiva
▪ Diretor Geral
Fabrício Vasconcellos Soares
▪ Vice-Diretor Geral
Sérgio Fiuza de Mello Mendes
▪ Diretor Administrativo
Décio Batista Teixeira
▪ Diretor Técnico
Daniel Castanho
▪ Diretor Executivo
Sólon Hormidas Caldas
▪ Diretora Acadêmica
Cecília Eugenia Rocha Horta
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V — MANTENEDORAS ASSOCIADAS
Administradora Educacional Novo Ateneu
AE Assessoria Educacional Ltda.
AEC - Associação de Ensino de Cambé
AGES Empreendimentos Educacionais S/C Ltda.
AMTS Consultoria
Antares Educacional S.A
Associação Amapaense de Ensino e Cultura
Associação Brasileira de Educação Familiar e Social
Associação Brasileira de Ensino Universitário
Associação Carioca de Ensino Superior
Associação Caruaruense de Ensino Superior
Associação Catalana de Educação
Associação Cultura Inglesa São Paulo
Associação Cultural de Renovação Tecnológica
Associação Cultural e Educacional do Pará
Associação de Ensino de Botucatu
Associação de Ensino e Cultura “Pio Décimo” S/C Ltda.
Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí
Associação de Ensino Superior – CEUMA
Associação de Escolas Reunidas
Associação de Integração Social de Itajubá
Associação de Mantenedoras Part. de Educ. Superior de Santa Catarina
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís
Associação Diocesana de Ensino e Cultura de Caruaru
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Associação Educacional de Ensino Superior de São José do Rio Preto
Associação Educacional e Cultural de Quixadá
Associação Educacional e Cultural Nossa Senhora Aparecida
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida
Associação Educacional Nove de Julho
Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing
Associação Fluminense de Educação
Associação Goiana de Ensino
Associação Hospitalar Alemão Oswaldo Cruz
Associação Igreja Adventista Missionária
Associação Jataiense de Educação
Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior
Associação Piauiense de Educação e Cultura
Associação Projeto Nacional de Ensino
Associação Propagadora Esdeva
Associação Prudentina de Educação e Cultura
Associação Rolandense de Ensino e Cultura
Associação Santa Marcelina/Fac. Santa Marcelina
Associação São Bento de Ensino
Associação Sociedade Brasileira de Instrução
Associação Teresinense de Ensino S/C Ltda.
Associação Unificada Paulista de Ensino – ASSUPERO
Barros Melo Ensino Superior Ltda.
Brasil Central de Educação e Cultura
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
Cecchi e Alves Consultoria Educacional
CEE Centro de Estudos Especializados
CEI - Centro Educacional Integrado Ltda.
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano
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Centro de Ciências de Jussara
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda
Centro de Educação Superior de Brasília
Centro de Educação Superior Padre Dourado
Centro de Ensino São Lucas Ltda.
Centro de Ensino Superior de Maringá
Centro de Ensino Superior de Vespasiano
Centro de Ensino Superior do Paraná
Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento
Centro de Ensino Superior Nilton Lins
Centro de Ensino Superior Sousa Borges Ltda
Centro de Ensino Superior Strong
Centro de Ensino Unificado de Brasília
Centro de Estudos Avançados do Pará
Centro de Estudos Superiores Positivo
Centro de Formação Profissional Bezerra de Araújo
Centro Educacional Alves Faria Ltda.
Centro Educacional de Formação Superior
Centro Educacional de Realengo
Centro Educacional Hyarte
Centro Integrado para Formação de Executivos
Centro Nordestino de Ensino Superior S/S Ltda.
Centro Regional de Cultura
Centro Social Clodovel Arruda
CESMIG Centro de Ensino Superior Minas Gerais
CETEC Educacional S/A
Círculo de Trabalhadores Cristãos do Embaré
Clube Náutico Mogiano
Colégio Dom Bosco Ltda.
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Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha
Complexo de Ensino Superior do Brasil Ltda.
Congregação de Santa Dorotéia do Brasil
Congregação dos Oblatos de São José/Fac. Pe. João Bagozzi
Consultec – Consultoria Projetos
Cruzeiro do Sul Educacional S/A
▪▪ACEF S.A.
▪▪Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal
▪▪Instituto de Ensino São Sebastião
▪▪Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio
▪▪Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C
▪▪Centro Universitário Módulo
▪▪DeVry Educacional do Brasil S/A
▪▪ABEP - Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão
▪▪CBES - Centro Baiano de Ensino Superior
▪▪Damásio Educacional S.A.
▪▪Faculdade Boa Viagem S.A.
▪▪Grupo de Ensino Fundamental Médio Técnico e Superior do Piauí
▪▪Instituto de Ensino Superior da Amazônia
▪▪Sociedade de Educação do Vale do Ipojuca
▪▪Sociedade Educacional da Paraíba
▪▪Sociedade Educacional Ideal
Dom Bosco Ensino Superior Ltda.
Editora e Distribuidora Educacional Ltda (Kroton)
▪▪Anhanguera Educacional
▪▪Centro de Ensino Atenas Maranhense
▪▪FAUSB Educacional
▪▪FCR Educacional
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▪▪Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí
▪▪IUNI Educacional – UNIME Salvador
▪▪IUNI Educacional – Cuiabá
▪▪ORME Serviços Educacionais
▪▪Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade
▪▪Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim
▪▪Sociedade Educacional do Vale do Itapocu
▪▪Sociedade Educacional Leonardo da Vinci
▪▪União de Ensino Unopar
▪▪União de Faculdades do Amapá
▪▪União Educacional Cândido Rondon – Unirondon
▪▪União Metropolitana Unime Feira de Santana
▪▪UNIC Educacional
▪▪UNIC Sorriso
▪▪UNIME – União Metrop. para o Desenv. da Educação e Cultura
Educadora Sete de Setembro Ltda.
Educare Tecnologia da Informação Ltda.
Empreendimento Educacional Maracanaú Ltda.
Ensigest Brasil Ltda.
Escola Baiana de Direito e Gestão Ltda.
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda.
Escola Superior Aberta do Brasil Ltda.
Excellence Ensino Superior Ltda.
Facs Cathedral de Ensino Superior de Barra do Garças
Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão
Faculdade Eficaz Maringá Ltda.
Faculdade Irecê
Faculdade Itapuranga Ltda.
Faculdade Metropolitana Recanto das Emas
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FAMA Sistema Educacional Ltda.
FATEB - Educação Integral Ltda.
Febasp Associação Civil
FEST-Faculdade de Educação Santa Terezinha
Fiúsa Educacional S/Simples Ltda.
Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura
Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho
Fundação Assis Gurgacz
Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências
Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio
Fundação de Assistência e Educação
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas
Fundação Edson Queiroz
Fundação Educacional Comunitária
Fundação Educacional de Caratinga
Fundação Educacional de Patos de Minas
Fundação Educacional Dom Orione
Fundação Educacional Guaxupé
Fundação Educacional Jayme de Altavila
Fundação Educacional Luiz Reid
Fundação Educacional Monsenhor Messias
Fundação Educacional Montes Claros
Fundação Educacional Rosemar Pimentel
Fundação Educacional Serra dos Órgãos
Fundação Educacional Severino Sombra
Fundação Educacional Unificada Campograndense
Fundação Educacional Vale do Itapemirim
Fundação Escola Nacional de Seguros
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Fundação Escola Superior do Ministério Público
Fundação Esperança
Fundação Instituto de Ensino para Osasco
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis — FIPECAFI
Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações
Fundação Karnig Bazarian
Fundação Mineira de Educação e Cultura
Fundação Octacílio Gualberto
Fundação Oswaldo Aranha
Fundação São João Batista
Fundação Sul Mineira de Ensino
Fundação Técnico – Educacional Souza Marques
Fundação Universidade de Itaúna
Grupo Nobre de Ensino Ltda.
IDEA Brasília – Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado
Idea Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado — ESAMC
Inaci Associação de Ensino
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia
Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação
Instituição Moura Lacerda
Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação
Instituto Brasiliense de Direito Público
Instituto Coração de Jesus
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.
Instituto de Administração & Gestão Educacional
Instituto de Ciência e Tecnologia Maria
Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de Votuporanga
Instituto de Cultura Técnica Sociedade Civil Ltda.
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Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista
Instituto de Ensino Superior da Amazônia
Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves
Instituto de Gestão Educacional Signorelli
Instituto de Pós Graduação & Graduação
Instituto Educacional Guilherme Dorça
Instituto Educacional Santo Agostinho
Instituto Educacional Seminário Paulopolitano
Instituto Ensinar Brasil
Instituto Euro – Americano de Educação, Ciência e Tecnologia
Instituto FACEB Educação
Instituto Florence de Ensino Superior Ltda.
Instituto Infnet Rio de Janeiro
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda.
Instituto Mauá de Pesquisa e Educação
Instituto Metropitano de Educação e Cultura
Instituto Mineiro de Educação e Cultura (Anima Educação)
▪▪AMC Serviços Educacionais
▪▪Instituto de Educação e Cultura — Unimonte
▪▪Minas Gerais Educação — MGE
Instituto Missionário de Educação Superior
Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa
Instituto Paulista São José de Ensino Superior
Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa
Instituto Vianna Júnior Ltda.
Institutos Paraibanos de Educação
IPADE – Instituto para o Desenvolvimento
IPEMED – Instituto de Pesquisa e Ensino
Istituto Europeo Design – IED/São Paulo
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LABORO - Centro de Consultoria, Qualificação e Pós-Graduação
Lael Varella Educação e Cultura Ltda.
Menezes e Lacerda Ltda./FEBAC Fac. de Educacional de Bacabal
Miami College LLC
Obras Sociais e Educacionais de Luz
Odonto Rad Ltda
Organização Educacional Farias Brito Ltda.
Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura
Organização Mogiana de Educação e Cultura S/S Ltda.
Organização Sete de Setembro de Cultura e Ensino Ltda.
PIA Sociedade de São Paulo
Picos Petróleo Ltda.
Pires & Cia Ltda.
Pontifícia Universidade Católica do Para
Pró-Ensino Sociedade Civil Ltda.
Rede Brasileira de Educação a Distância
Rede Gonzaga de Ensino Superior
Rede Internacional de Universidades Laureate
▪▪Associação Paraibana de Educação e Cultura
▪▪FACS Serviços Educacionais
▪▪Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação Educacional
▪▪Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação
▪▪ISCP - Sociedade Educacional
▪▪Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura
▪▪Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas — SODECAM
▪▪Sociedade de Educação Ritter dos Reis – SERR
▪▪Sociedade Potiguar de Educação e Cultura
Saberes Instituto de Ensino Ltda.
Santana Instituto de Educação Superior Ltda.
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Ser Educacional S/A
▪▪ABES – Sociedade Baiana de Ensino Superior
▪▪ADEA – Sociedade de Desenvolvimento Educacional Avançado
▪▪Associação de Ensino Superior Anglo Líder
▪▪CESP – Centro de Ensino Superior Piauiense
▪▪CETEBA – Centro de Ensino Superior e Tecnologia da Bahia
▪▪CIESPI - Centro Integrado de Educação Superior do Piauí
▪▪Faculdade Mauricio de Nassau de Belém
▪▪FASE – Centro Educacional e Desportivo Fase
▪▪ICES – Instituto Campinense de Ensino Superior
▪▪Instituto de Ensino Superior Juvêncio Terra
▪▪ISES – Instituto Santareno de Educação Superior
▪▪SECARGO - Sociedade Educacional Carvalho Gomes
▪▪SESPS – Sociedade de Ensino Superior e de Pesquisa de Sergipe
▪▪SIESPI – Sociedade de Ensino Superior Piauiense
▪▪UNESPA – União de Ensino Superior do Pará
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC-DF
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC-RS
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC-SP
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-GO
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-MS
Serviço Social Educacional Beneficente
Sistema Alfa Universitário Ltda.
Sistema MED Serviços Educacionais S.A.
Sociedade Amazonense de Educação e Cultura
Sociedade Baiana de Educação e Cultura S/A
Sociedade Capiberibe de Educação e Cultura
Sociedade Civil Cultura e Educação
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Sociedade Civil de Educação Braz Cubas
Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás
Sociedade de Educação Tiradentes S/S Ltda.
Sociedade de Educacional Cultura e Tecnologia São Fidélis
Sociedade de Ensino Serra do Carmo Ltda.
Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda.
Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda.
Sociedade de Ensino Superior e Tecnológico do Piauí Ltda.
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
▪▪ANEC – Sociedade Natalense de Educação e Cultura
▪▪Centro Educacional Nossa Cidade
▪▪CEUT – Centro de Ensino Unificado de Teresina
▪▪Faculdade de Castanhal
▪▪Idez Empreendimentos Educacionais
▪▪Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico
▪▪IREP - Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental
▪▪ORPES – Organização Paraense Educacional e de Empreendimentos
▪▪Sociedade de Ensino Superior Estácio Amazonas
▪▪Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – SESES
▪▪Sociedade Educacional Atual da Amazônia
▪▪Sociedade Educacional da Amazônia – ASSEAMA
▪▪Sociedade Educacional de Santa Catarin – ASSESC
▪▪Sociedade Educacional do Rio Grande do Sul
▪▪SUDERN – Sociedade de Excelência Educ. do Rio Grande do Norte
▪▪UNISÃOLUIS Educacional
▪▪UNISEB Cursos Superiores
▪▪UNIUOL Gestão de Empreendimentos Educacionais e Participações
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Sociedade de Pesq. Educ. e Cultural Dr. Aparicio Carvalho de Moraes
Sociedade Educacional ALEF Ltda
Sociedade Educacional Arnaldo Horácio Ferreira S/C Ltda.
Sociedade Educacional da Bahia S/C Ltda.
Sociedade Educacional Desembargador Plínio Pinto Coelho
Sociedade Educacional Diogo Braga Filho S/C Ltda.
Sociedade Educacional Governador Ozanam
Sociedade Educacional Mater Christi Ltda.
Sociedade Educacional Monteiro Lobato – SINEPE/RS
Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda.
Sociedade Educacional Tuiuti Ltda.
Sociedade Educacional Uberabense
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba
Sociedade Maranhense de Ensino Superior Ltda.
Sociedade Padrão de Educacional Superior – FIP-MOC
Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda.
Sociedade Regional de Ensino e Saúde S/C Ltda.
Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura
Sociedade Tecnica Educacional da Lapa
Sociedade Universitária Mileto Ltda.
Sociedade Universitária Redentor
SUPREMA – Sociedade Universitária para o Ensino Médico Assistencial
TECHNE Engenharia e Sistemas
União Brasiliense de Educação e Cultura
União das Escolas Superiores de Ji-Paraná
União das Faculdades da Tríplice Fronteira
União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa
União de Educação e Cultura Gildásio Amado
União de Educação e Cultura Vale do Jaguaribe Ltda.
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União de Ensino Superior da Amazônia Ocidental S/C Ltda.
União de Faculdades de Alagoas Ltda.
União Educacional de Cascavel
União Educacional do Planalto Central
União Educacional do Vale do Aço
União Paranaense de Ensino e Cultura
União Sul – Americana de Educação Ltda.
UNIBR – União Brasileira Educacional
Unidade de Ensino Superior de Cacoal ‘PS’ Ltda.
Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda.
Unidade Ensino Superior do Sul do Maranhão
Unidade Metropolitana de Ensino Superior
UNIDAS Sociedade de Educação e Cultura
UNIFASS Sistema de Ensino Ltda.
UNIRB Unidades de Ensino Superior da Bahia
VSTP Educação Ltda.
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