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A fórmula é simples, ainda que de execução 
extremamente difícil: é necessário que cada tipo de 
instituição assuma a responsabilidade de ser o que 
realmente é; que seja reconhecida e tratada como tal, 
sem tabus nem subterfúgios e que a diversidade seja 
admitida como algo útil, necessário, e inseparável de 
uma ordem política realmente democrática e pluralista.

(Simon Schwartzmann, 1983.)
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APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), 
durante a gestão 2010-2013, manteve a tradição de atuar de forma 
competente e sistemática na articulação com os órgãos governamentais  
e no desenvolvimento de ações de cunho acadêmico.

De forma independente e/ou em articulação com o Fórum das Entidades 
Representativas do Ensino Superior Particular, a ABMES desempenha um 
papel importante na representatividade de seus associados, por meio de 
reuniões regulares com o Ministério da Educação (MEC) que visam subsidiar 
e aprimorar os programas de governo.  Além disso, membros da ABMES 
participam de câmaras temáticas no MEC com destaque para as propostas 
que culminaram na apresentação de subsídios ao aperfeiçoamento das normas 
legais, especialmente as que se referem ao processo de avaliação e à regulação 
do ensino superior.

No âmbito acadêmico, a Associação manteve a realização dos seminários 
mensais e a regularidade das publicações da ABMES Editora; promoveu  
o assessoramento acadêmico e jurídico às instituições associadas; incentivou 
ações na área de responsabilidade social das IES. A entidade também 
premiou anualmente propostas inovadoras das instituições e, bienalmente, 
o trabalho de renomadas personalidades do cenário educacional, 
empresarial e político do país, e iniciou um projeto inédito de apoio  
às pequenas e médias IES.

A ABMES deu continuidade à modernização das ações na área administrativa 
ao incorporar um modelo de gestão mais compatível com o momento 
atual que resultou na implantação de novas formas de contato com os 
mantenedores e as respectivas mantidas e com o público externo. Fortaleceu  
o relacionamento com os associados; captou novos afiliados; atualizou  
seu banco de dados; reduziu a inadimplência. Possibilitou a apresentação  



de respostas em tempo real às consultas sobre a legislação e normas relativas  
à educação superior e à legislação educacional, de modo geral, incluindo  
o atendimento às dúvidas frequentes do conjunto de associados.

A Associação criou nos últimos anos uma série de canais com o objetivo 
principal de estabelecer e aprimorar a comunicação com os seus associados  
e com as IES do país,  de modo cada vez mais direto e eficiente. Com  
a utilização de novas ferramentas, tecnologias e com a atuação nas redes 
sociais, a Associação tem alcançado também mais visibilidade na mídia  
e na sociedade como um todo. 

A sede da ABMES passou por uma grande reforma em 2011 para se adequar 
ao desenvolvimento de suas atividades e oferecer aos mantenedores,  
aos visitantes e à equipe técnica uma estrutura mais moderna e agradável.

No ano de 2012, a ABMES comemorou 30 anos de existência e ganhou  
o reconhecimento público dos trabalhos realizados com uma Sessão Especial 
no Congresso Nacional, no dia 3 de dezembro, e com o recebimento 
do Prêmio Barão de Mauá – Educação 2012, outorgado pelo Conselho 
Empresarial de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), 
no dia 12 de dezembro.

Por meio do trabalho realizado desde a sua criação e fortalecido nos três 
últimos anos, ABMES conquistou visibilidade e credibilidade e tornou-se 
referência nacional na comunidade acadêmica pela sua atuação em prol  
do contínuo aperfeiçoamento da educação superior particular no país.

Brasília, 7 de maio de 2013.

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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I − RELATÓRIO DA GESTÃO 2010-2013

1. AÇÕES ESPECÍFICAS DA ABMES 

1.1 Área acadêmica

A gestão 2010-2013 deu continuidade às ações na área acadêmica ao 
privilegiar os seminários mensais, por considerá-los marca e instrumento  
de transformação da ABMES em reconhecido espaço de debates sobre temas 
relacionados ao ensino superior; ao manter a regularidade dos títulos da 
ABMES Editora, considerados referência para o ensino superior; ao editar os 
prêmios Top Educacional e Milton Santos de Educação Superior e ao realizar 
o Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES. 

1.1.1 Seminários

2010 

 ` Plano Nacional de Educação: subsídios para a elaboração de propostas.
Expositores: José Roberto Covac, Maria Alice Setúbal, Maria Helena 
Guimarães de Castro. 8 de junho, em Brasília.

 

 ` Procedimentos e orientações do CNE para a decisão dos processos 
regulatórios – credenciamento e recredenciamento das instituições  
de ensino superior. 
Expositores: Antônio Carlos Caruso Ronca, Antonio Araújo de Freitas 
Júnior, Milton Linhares, Paulo Monteiro Vieira Braga Barone. 6 de julho, 
em Brasília.
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 ` Referenciais curriculares nacionais e alterações nos instrumentos  
de avaliação – encontros e desencontros. 
Expositores: Paulo Roberto Wollinger, Celso da Costa Frauches, Magda 
Patrícia Caldeira Arantes e Maurício Garcia. 3 de agosto de 2010,  
em Brasília.

 ` Da proposta à ação: estratégias para melhorar a imagem do ensino superior 
particular e atrair alunos. 
Expositores: Gabriel Mario Rodrigues e Mekler Nunes. 30 de agosto  
de 2010, em Brasília. 

 ` Novo Fies – dificuldades para disponibilização do financiamento aos alunos. 
Expositores: Paula Branco de Mello, Antonio Corrêa Neto, Walter Lúcio 
Silva Pacheco, Átila Lira, Rodrigo Capelato e Humberto José Magalhães.  
5 de outubro de 2010, em Brasília.

 ` Gestão estratégica para as IES particulares: tomada de decisões sobre  
o futuro de sua instituição. 
Expositores: Carlos Monteiro, Édson Franco e Gerson Joner da Silveira.  
9 de novembro de 2010, em Brasília.

 ` Olhando para o futuro: visões da educação brasileira para os próximos dez anos. 
Expositor: Ronaldo Mota. 7 de dezembro de 2010, em Brasília.

2011 

 ` Políticas públicas para a expansão do ensino superior brasileiro. 
Expositor: Luiz Cláudio Costa. 1º de março de 2011, em Brasília.

 ` Aspectos legais e gerenciais dos Programas de Educação a Distância 
(Workshop). 
Ministrantes: João Roberto Moreira Alves e Eduardo Desiderati Alves.  
1º março de 2011, em Brasília.
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 ` A nova Portaria 40 e seus reflexos nos processos de avaliação, regulação  
e supervisão da educação superior. 
Expositores: Gustavo Monteiro Fagundes, Raulino Tramontin  
e José Roberto Covac. 5 de abril de 2011, em Brasília.

 ` Novos instrumentos de avaliação – principais mudanças, aprimoramento  
dos indicadores e pontos polêmicos. 
Subtemas e expositores: Os instrumentos de avaliação frente aos 
desafios da qualidade da educação superior – Cláudia Maffini Griboski; 
A formação dos avaliadores na perspectiva dos novos conceitos e 
instrumentos de avaliação – Suzana Schwerz Funghetto; Balanço sintético 
da evolução dos indicadores – Gustavo Monteiro Fagundes; Políticas e 
diretrizes para a avaliação in loco de cursos e sua relação com os novos 
instrumentos – Maurício Garcia. 4 de julho de 2011, em Brasília.

 ` Expansão estratégica da educação superior brasileira.
Expositores: Luiz Cláudio Costa, Gabriel Mario Rodrigues, Marcelo 
Lourenço, Gustavo Balduino. 
Debatedor: Carlos Monteiro. 31 de maio de 2011, em Brasília.

 ` Novos instrumentos de avaliação – principais mudanças, aprimoramento  
dos indicadores, pontos polêmicos.
Expositores: Cláudia Maffini Griboski, Gustavo Monteiro Fagundes, Maurício 
Garcia e Suzana Schwerz Funghetto. 4 de julho de 2011, em Brasília.

 ` Orientações práticas aos procuradores institucionais para o desenvolvimento 
de suas atividades nas IES, com ênfase na fase da avaliação (workshop). 
Expositores: Celso Frauches, Suzana Schwerz Funghetto, Sueli Macedo 
Silveira, Francisco Fechine. 29 de agosto de 2011, em Brasília.

 ` Evasão e retenção: problemas e soluções. 
Subtemas e expositores: Evasão e retenção no ensino superior brasileiro 
sob a ótica do governo federal – Luiz Cláudio Costa; Panorama da evasão 
no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e soluções – Maria 
Beatriz Carvalho de Mello Lobo; O que os números revelam sobre o perfil 
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da evasão no ensino superior brasileiro – Rodrigo Capelato. 4 de outubro 
de 2011, em Brasília.

 ` Lucro e qualidade acadêmica são compatíveis na educação superior? 
Expositores: Antonio Carbonari Netto, Átila Simões, Eduardo Alcalay  
e Nival Nunes de Almeida. 8 de novembro de 2011, em Brasília.

2012

 ` Direitos trabalhistas na era digital: o que muda com a Lei nº 12.551/2011? 
Expositores: Antonio Carbonari Netto, Nelson Mannrich, José Roberto 
Covac e Fredric Litto – 14 de fevereiro de 2012, em Brasília.

 ` Erros e acertos da avaliação educacional no Brasil
Subtemas e expositores: Olhares sobre os sistemas de avaliação no mundo  
em geral e sobre o modelo brasileiro em particular – Robert Verhein e 
Roberto Leal Lobo e Silva Filho; Avaliação do ensino superior e limites 
da atuação do Poder Público – Gustavo Fagundes, José Roberto Covac 
e Júlio César da Silva; Análise crítica do modelo de avaliação brasileiro 
tendo como referência os princípios do Sinaes e o uso da avaliação para a 
regulação – José Carlos Rothen e Celso da Costa Frauches; Desconstrução 
das fórmulas do IGC e do CPC e demonstração da inconsistência dos 
índices no processo de avaliação – Rodrigo Capelato,Thiago Miguel 
Sabino de Pereira Leitão e Sérgio Fiuza de Mello Mendes; É possível 
avaliar a aprendizagem com o modelo Enade? – Leandro Russovski Tessler 
e Márcia Regina F. de Brito; Apresentação da estrutura e dos principais 
pontos do relatório final do seminário – Maurício Garcia, Nadja Valverde 
Viana e Letícia Soares de Vasconcelos Sampaio Suñé. 15 e 16 de março de 
2012, em Brasília.

 ` Fies e ProUni: controvérsias na cobrança de mensalidades e descontos. 
Expositores: Paula Branco de Mello, Simone Horta Andrade Righi, 
Gustavo Fagundes, José Roberto Covac. 10 de abril de 2012, em Brasília.
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 ` ABMES/MEC: Treinamento SisFIES para membros das CPSAs (workshop). 
Expositores: Antonio Corrêa Neto, Flávio Carlos Pereira, Walter Lúcio 
Pacheco, Salatiel Batista Correia; Edione Vieira e Fábio da Silva Sena.  
8 de maio de 2012, em Brasília. 

 ` Normas e direitos das IES no processo avaliativo: os segredos  
de um resultado positivo (workshop). 
Expositores: Celso Frauches, Cosme Massi e Gustavo Fagundes.  
3 de julho de 2012, em Brasília.

 ` Proies – novas perspectivas para o fortalecimento das instituições  
de ensino superior. 
Expositores: Jorge Rodrigo Araújo Messias, José Roberto Covac e Kildare 
Araújo Meira. 7 de agosto de 2012, em Brasília.

 ` Leitura crítica e discussão do Insaes – subsídios para o aperfeiçoamento  
do projeto. 
Expositores: Jorge Rodrigo de Araújo Messias, Gilberto Gonçalves Garcia  
e José Roberto Covac. 2 de outubro de 2012, em Brasília.

 ` Normas e direitos das IES no processo avaliativo: os segredos de um 
resultado positivo. 
Cosme Massi e Gustavo Fagundes. 31 de outubro de 2012, em Brasília.

 ` Competências profissionais exigidas no Enade: como avaliar a aprendizagem 
do aluno?
Cosme Massi e Márcia Brito. 6 de novembro de 2012, em Brasília

 ` Cerimônia de entrega do Prêmio Milton Santos. 
Conferência do Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto −
Educação na Constituição”. 4 de dezembro de 2012, em Brasília.
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2013

 ` Processo regulatório: principais mudanças e suas repercussões nas IES. 
Subtemas e expositores: Processo regulatório – principais mudanças: Jorge 
Rodrigo Araújo Messias; Insaes – propostas conciliatórias de alterações: 
Waldenor Pereira. 19 de fevereiro de 2012, em Brasília.

 ` Pequenas e médias IES – tendências e oportunidades (seminário e workshop). 
Subtemas e expositores: Diagnóstico das pequenas e médias IES – 
indicações para a melhoria da competitividade: Rodrigo Capelato; Visão 
crítica da trajetória da IES – forças, fraquezas, ameaças e oportunidades: 
Célia Cristina Silva Carvalho, Édson Raymundo Pinheiro de Souza 
Franco, Marcos Antonio de Lima e Zita Pires. Workshop (coordenadores): 
José Roberto Covac, Fábio Reis, Priscila Simões e Rodrigo Capelato.  
9 de abril de 2012, em Brasília.



1.1.2 Publicações

A ABMES Editora é o veículo por excelência da produção intelectual 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 das quais participam educadores, consultores  
e especialistas da área educacional. 

As versões impressas são divulgadas a todas as IES, entidades congêneres, 
órgãos governamentais ligados à educação, pesquisadores e Comissões de 
Educação da Câmara e do Senado e recebidas gratuitamente pelos associados. 
As versões online podem ser consultadas na íntegra na página da ABMES, 
fato que deu origem a um crescimento significativo de consultas por parte  
de educadores e pesquisadores do País e do exterior. 
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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; ABMES Notícias; Catálogo das IES Associadas às ABMES  
e publicações avulsas. 

Na gestão 2010-2013 foram publicados os seguintes títulos:

 ` Revista Estudos

Criada em 1982, a revista de conteúdo temático tem como objetivo reunir 
trabalhos sobre grandes temas educacionais, elaborados por profissionais 
reconhecidos nacionalmente, como subsídio ao aprofundamento de debates  
e de reflexões das instituições de ensino superior. 

 • Políticas públicas para o ensino superior particular. Ano 27, n. 39, 
dez. 2010.

 • Erros e acertos da avaliação educacional no Brasil. Ano 28, n. 40, 
dez. 2012.

 ` Revista Responsabilidade Social 

A ABMES criou a revista com o objetivo de divulgar textos básicos sobre 
responsabilidade social e relatórios das atividades realizadas pelas IES no Dia  
da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, realizado anualmente. 

 • Responsabilidade Social. Ano 5, n.5, maio de 2011.

 ` ABMES Cadernos

Editado a partir de 1998, de conteúdo multidisciplinar, destina-se  
à publicação de trabalhos, relatórios e artigos. É também o veículo  
de publicação de artigos assinados pelos coordenadores dos projetos 
vencedores do Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério. 
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 • ABMES Cadernos 20, jun. 2010. Prêmio Top Educacional Professor 
Mário Palmério – 2009. 

 • ABMES Cadernos 21, maio 2011. Prêmio Top Educacional Professor 
Mário Palmério – 2010.  

 • ABMES Cadernos 22, jul. 2011. Avaliação no Ensino Superior: acertos 
e derrapagens.  

 • ABMES Cadernos 23, maio 2012. Diagnósticos e propostas  
para a avaliação da educação superior no Brasil.  

 • ABMES Cadernos 24, set. 2012. Prêmio Top Educacional Mário 
Palmério – 2011.  

 • ABMES Cadernos 25, dez. 2012. Evasão no ensino superior.  

 ` Legislação do Ensino Superior

Desde a edição da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9694, de 20 de dezembro 
de 1996), a ABMES publica anualmente a coletânea das principais normas 

relativas ao ensino superior.

 • Ensino Superior: legislação atualizada, 13, jun. 2010.
 • Ensino Superior: legislação atualizada, 14, jun. 2011.
 • Ensino Superior: legislação atualizada, 15, jun. 2012.
 • Ensino Superior: legislação atualizada, 16, abr. 2013.

 ` Números do Ensino Superior Privado no Brasil

A partir do ano de 2001, a ABMES deu início à edição anual da publicação 
Números do Ensino Superior Privado no Brasil com base nos dados do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep/MEC). Com essa contribuição, a ABMES permite que mantenedores, 
dirigentes, professores, pesquisadores e membros oficiais possam verificar  
com clareza o importante papel desempenhado pelo ensino superior privado 
na formação de jovens e adultos no País.
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 • Números do Ensino Superior Privado no Brasil, Ano Base 2009, 
maio 2010.

 • Números do Ensino Superior Privado no Brasil, Ano Base, 2010, 
jun. 2011.

 • Números do Ensino Superior Privado no Brasil, Ano Base 2011, 
maio 2012.

 • Números do Ensino Superior Privado no Brasil, Ano Base 2012,  
abr. 2013.

Publicação Especial

 ` ABMES 30 anos – memorial comemorativo (1982-2012) 

A publicação conta a história dos trinta anos de atividades da Associação, 
sob a ótica dos presidentes, dos membros da diretoria e da equipe técnica da 
entidade. Além disso, farto material descritivo e fotográfico traz informações 
valiosas sobre todas as atividades desenvolvidas nas três décadas (set. 2012).



1.1.3 Responsabilidade Social

Trabalhar por um futuro melhor para nossa sociedade é responsabilidade 
de todos. Quando se busca essa meta em grupo, os resultados são ainda 
melhores. Isso não seria diferente para as mais de mil instituições de ensino 
superior (IES) particulares que participaram da campanha nacional do Dia 
da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular desde sua primeira 
edição, realizada em 29 de outubro de 2005. Em alguns estados, instituições 
públicas também aderiram à campanha em parceria com a iniciativa privada.

De portas abertas para a comunidade, a campanha computou milhões  
de atendimentos à população em diversas áreas, como consultoria jurídica, 
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orientação profissional e educacional, assistência à saúde, promoção  
da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas para todas  
as idades em oito edições (2005 – 2012).

Promovido anualmente pela ABMES, o Dia da Responsabilidade Social 
quebrou grandes recordes, ano após ano. As últimas edições foram realizadas 
no último sábado de setembro, tornando-se compromisso marcado  
no calendário acadêmico. O ponto alto do projeto já movimentou  
cerca de 500 mil pessoas em todo país, entre professores, alunos, técnicos  
e voluntários, em um dia de solidariedade.

O “Dia” representa uma oportunidade ímpar para que as IES possam 
mostrar que as ações inovadoras contribuem para revitalizar o ensino, a 
pesquisa e a extensão; permitir o debate de temas voltados ao ensino superior: 
ética, reformas do ensino, cidadania dentre outros; desenvolver trabalhos 
interdisciplinares e parcerias com instituições congêneres, empresas, ONGs 
e outras; fortalecer parcerias entre as IES e a sociedade; conferir maior 
visibilidade ao setor e permitir trocas de experiências; além de unir forças  
e mostrar a pujança do setor particular.

Ações agregadas à campanha

 • Caminhada do Ensino Responsável. A atividade 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 maior impacto e chama a atenção da mídia e de um número 
ainda maior de pessoas.

 • Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES. 
Criado em 2007 e destinado a premiar os trabalhos das IES  
que participam do “Dia”, possui as seguintes categorias: Documentário; 
Cobertura Jornalística; Vídeo Institucional e Videoclipe.
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Selo Instituição Socialmente Responsável

O compromisso dessas instituições em promover o conhecimento aliado aos 
valores humanos garantiu a certificação da ABMES com o Selo Instituição 
Socialmente Responsável – conferido apenas às IES que comprovadamente 
aplicaram ações de engajamento social.

Para a ABMES, um dos principais objetivos da campanha é alcançado todos 
os anos, uma vez que oferece mais força e visibilidade às iniciativas realizadas 
pelo ensino superior particular, estimulando ainda a realização de novos 
projetos sociais nas IES.



1.1.4. Premiações

Os prêmios instituídos pela ABMES têm como objetivos identificar, divulgar e 
recompensar as iniciativas inovadoras das instituições de ensino superior, além de 
homenagear gestores, políticos e empresários com serviços prestados à educação.

Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério

O Prêmio Top Educacional foi criado em dezembro de 1992 pelo então 
presidente da ABMES, Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco, com 
o objetivo de identificar e reconhecer o mérito de propostas inovadoras das 
instituições de ensino superior públicas e particulares nas seguintes áreas: 
ensino, pesquisa e extensão; inovações curriculares na graduação e pós-
graduação; avaliação institucional; modelos de gestão e iniciativas promotoras 
de inclusão social e de proteção do meio ambiente.

A partir de 1997, passou a ser denominado Prêmio Top Educacional 
Professor Mário Palmério em homenagem ao educador, político, músico, 
diplomata, escritor e fundador da Universidade de Uberaba, morto em 1996.
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A ABMES tem se empenhado em editar o Prêmio, anualmente,  
e em divulgar amplamente o conteúdo das propostas vencedoras a todas  
as instituições de ensino superior do país. Para tanto, utiliza como 
veículos o ABMES Cadernos, o portal da ABMES e outros canais  
de comunicação.

Protótipos premiados foram posteriormente patenteados e projetos 
inovadores constituem-se referências para outras IES no desenvolvimento  
de suas atividades acadêmico-administrativas. 

2010 

 ` 1º lugar 
Rede Produtiva de Design e Artesanato no Aglomerado da Serra. 
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.

2011 

 ` 1º lugar 
Olimpíada jurídica – Faculdade de Direito de Vitória. Vitória/ES. 
Coordenadora: Paula Castello Miguel.
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 ` Menções Honrosas
 • Mediação escolar incluindo jovens e fortalecendo líderes pelo 

diálogo e pela arte. Universidade de Fortaleza. Fortaleza/CE. 
Coordenadora: Lilia Maia de Morais Sales.

 • Programa Integrado Município Sustentável: Benevides em 
foco. Universidade da Amazônia. Belém/PA. Coordenador: Mário 
Vasconcellos.

 ` Projetos de Destaque
 • Integração Direito, Arte e Cultura como metodologia de ensino 

jurídico para a aprendizagem significativa: uma transformação dos 
espaços em formação acadêmica e cidadã. Universidade de Fortaleza. 
Fortaleza/CE. Coordenador: Carlos Augusto Fernandes Eufrásio.

 • Banco de ações solidárias. Faculdade Vale do Gorutuba. Nova 
Porteirinha/MG. Coordenadora: Ellen Parella.

 • Dançando no escuro. Universidade do Oeste Paulista. Presidente 
Prudente/SP. Coordenador: Dulce Maria Rosa Cintra.

Prêmio Milton Santos de Educação Superior

O Prêmio Milton Santos de Educação Superior, lançado em dezembro 
de 2004, e de edição bienal, tem como objetivo reconhecer o mérito de 
personalidades que contribuem para o aprimoramento da educação superior 
no País nas seguintes categorias: gestão de instituição de ensino superior, 
desempenho político e gestão empresarial. 

Com o prêmio, a ABMES homenageia o geógrafo Milton Santos, 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. 
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2010

 ` Vencedores
 • Gestão de instituição de ensino superior. Pe. Décio Batista Teixeira – 

Diretor administrativo da Associação Brasileira de Mantenedoras  
de Ensino Superior (ABMES). 

 • Gestão empresarial. Mozart Neves Ramos – Professor da Universidade 
Federal de Pernambuco; membro da Câmara de Educação Básica  
do Conselho Nacional de Educação (CES-CNE) e conselheiro  
do movimento Todos Pela Educação. 

 • Desempenho político. Marisa Serrano – Senadora PSDB/MS.

2012

 ` Vencedores
 • Gestão de instituição de ensino superior. Jouberto Uchôa de 

Mendonça – Presidente da Sociedade de Educação Tiradentes e reitor 
da Universidade Tiradentes. 

 • Gestão empresarial. José Janguiê Bezerra Diniz – Presidente do Grupo 
Ser Educacional. 

 • Desempenho político. Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque – 
Senador PDT/DF.

 • Personalidade de destaque na sociedade civil. Carlos Augusto Ayres 
de Freitas Britto – Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES

O Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES 
tem como objetivo premiar os trabalhos mais inovadores produzidos pelas 
instituições de ensino superior que participam do “Dia da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular”. 
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Silvio Tendler, renomado documentarista brasileiro, produziu cerca de 40 
filmes, entre curtas, médias e longas-metragens. Seus filmes são resgates da 
memória brasileira e inspiram seus espectadores à reflexão sobre os rumos do 
Brasil, da América Latina e do mundo em desenvolvimento. 

2010

 ` Vencedores

Reportagem
Sábado solidário. Universidade Fumec. Belo Horizonte/MG.      

Coordenador do Curso de Comunicação Social: Sergio Arreguy Soares; 
Coordenador do Laboratório de Televisão: Alexandre Salum; Reportagem 
e edição de texto: Cíntia Dabés; Imagens e edição de vídeo: Armando 
Alvarenga, Wemerson Luiz Godói. 

Vídeo Institucional
Funedi/Uemg Abaeté: educação superior e responsabilidade social. Instituto 
Superior de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de Abaeté (Isab), Abaeté/MG. 

Produção: Elvis Gomes; Roteiro e locução: Daniela Couto; Imagens: 
Wanderson Brandão; Edição: Isabella Santos; Realização: Funedi/ Uemg. 

Documentário
Revolução dos Bichos. Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 
São Paulo/SP. 

Direção: Cynthia Ferrari; Edição: Marlon Brambilia; Câmera: Gildo Macedo 
e Claudio Borba; Áudio: Ricardo Morandini; Produção: Núcleo de Imagem 
e Som ESPM; Coordenação Geral do Núcleo: Luiz Fernando da Silva Junior; 
Coordenação ESPM Social: Carlos Frederico Lucio; Realização: ESPM.
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 ` Menções Honrosas

Documentário
Rodapés. Centro Universitário Hermínio Ometto (Uniararas), Araras/SP. 

Roteiro: Adriana Fischer; Apresentação: Camila Franchini; Imagens: Rodrigo 
Poncio e Haroldo Habermann; Produção: Cíntia Viana Direção; Edição: 
Rodrigo Poncio. 

Vídeo Institucional
Responsabilidade social, na Antonio Meneghetti Faculdade, tem ritmo  
de música. Antonio Meneghetti Faculdade, Restinga Seca/RS.

Realização: Antonio Meneghetti; Roteiro: Viviane Portela; Direção: 
Glauber Carvalho; Cinegrafista: João Luis Portela; Produção: Clarissa 
Miranda; Edição de áudio e vídeo: Sinopia; Direção: Glauber Carvalho; 
Cinegrafista: João Luis Portela; Produção: Clarissa Miranda; Edição  
de áudio e vídeo: Sinopia. 

2012

 ` Vencedores

Reportagem 
Ensino Superior Responsável 2011 – uma ação para comunidade. 
Universidade Castelo Branco. Rio de Janeiro/RJ. 

Imagens: Gabriel Vianna e Teo Venerando; Produção: Alana Saenen  
e Rafael Fontes; Edição: Gabriel Vianna, Gustavo Alves, Nathalia Manzano  
e Teo Venerando; Repórter: Viviane Smith.
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Vídeo Institucional
Responsabilidade social no dia a dia das comunidades. Faculdade 
Anhanguera de Valinhos (FAV/Anhanguera). Valinhos/SP. 

Produção: Alberto Santana, Núcleo de Produção Multimídia.

Documentário
Equoterapia: Unifeob no Dia da Responsabilidade Social. Centro Universitário 
Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob). São João da Boa Vista/SP. 

Entrevistas e roteiro: Thaís Araújo de Grande; Cinegrafista e fotografia: 
Vinicius Bonanome; Editor de imagens e finalização: Herinton Luis Balarini; 
Coordenação: Lúcia Sodré.

Videoclipe
Fumec no Parque. Universidade Fumec. Belo Horizonte/MG. 

Produção: Isabela Monteiro, Lucas Chaves Rage, Priscila Mendes  
e Renata Willig; Imagens: Alexandre Rodrigues e Armando Alvarenga; 
Edição de Vídeo: Armando Alvarenga; Direção, roteiro e finalização: 
Alexandre Salum Castro.

2013

 ` Vencedores

Institucional
Unipar, um espaço para o talento de todos. Universidade Paranaense. 
Umuarama/PR. 

Roteiro: Graça Milanez e Marcela Lopes; Apresentação: Patrick Azevedo; 
Narração: Marcela Lopes; Edição: Sonildo Ruzenne; Coordenação Técnica: 
Anderson Guimarães; Realização: Diretoria de Cultura e Divulgação da Unipar.
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Cobertura jornalística
O dia que virou semana e fortaleceu a cidadania. Faculdade Anhanguera 
de Taubaté. Taubaté/SP.

Reportagem: Luciana Corrêa; Imagens: Alan Pereira/Dinhemecler Ribeiro/
Leonardo Bonelli; Edição de imagens: Fernando Dantas/Luciana Corrêa; 
Finalização: Fernando Dantas; Arte: Israel Maia; Sonorização: Luciano 
Andreotti; Realização: Núcleo de Produção Multimídia/Anhanguera 
Educacional.

Documentário 
Unifeob no Lar São Vicente de Paulo – responsabilidade social 2012. 
Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos. São João  
da Boa Vista/SP.

Entrevistas e Roteiro: Thaís Araujo De Grande; Cinegrafia e fotografia: 
Vinícius Bonanome; Edição e finalização: Herinton Balarini. 

Videoclipe 
Fumec em dia de sol. Universidade Fumec. Belo Horizonte/MG.

Produção: Mariana de Sousa e Renata Willig; Imagens: Alexandre Rodrigues 
e Armando Alvarenga; Edição: Armando Alvarenga; Direção/Roteiro/ 
Finalização: Alexandre Salum Castro.

 ` Menção Honrosa

Videoclipe
Responsabilidade Social: um compromisso social da Unama na 
integração com a comunidade. Universidade da Amazônia. Belém/PA. 

Realização: TV Unama / Curso de Comunicação Social; Coordenação da 
TV Unama: Renata Ferreira; Coordenação de Produção: Roberto Moreira; 
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Direção e Produção do Vídeo: Felipe Cortez; Edição: Thiago Queiroz 
Cinegrafista: Ismar Antonio; Apoio: Coordenação dos Programas de Pesquisa 
e Extensão: Andréa Pontes.



1.2 Área administrativa

A ABMES deu continuidade no período 2010-2013 à modernização  
das ações na área administrativa ao incorporar um modelo de gestão mais 
compatível com o momento atual que resultou na implantação de novas 
formas de contato com os mantenedores e as respectivas mantidas  
e com o público externo.

Dentre as ações desenvolvidas, merecem destaque:

1.2.1 Apoio às pequenas e médias instituições de ensino superior 

A permanência no sistema educacional das pequenas e médias instituições 
de ensino superior (PMIES) parece ser um dos grandes desafios do segmento 
particular. Tais instituições convivem com um mercado competitivo, 
com as normas oficiais de avaliação e regulação, extremamente rigorosas, 
que desconsideram sua heterogeneidade e complexidade, além de outros 
problemas de natureza acadêmica, de gestão e financeiros.

Tendo em vista essa realidade, a ABMES decidiu enfrentar o desafio  
de definir, com clareza e responsabilidade, uma proposta que vise subsidiar as 
PMIES no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas e administrativas. 
A consolidação do sistema de ensino superior deve se intensificar  
nos próximos anos, mas cabe às associações representativas apontar caminhos  
para que as PMIES possam conquistar a sua sustentabilidade.
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Em consonância com o Instituto Expertise, que desenvolverá para  
a ABMES o trabalho “Diagnóstico das PMIES: indicações para a melhoria 
da competitividade”, a entidade acredita firmemente nas possibilidades 
de permanência das pequenas e médias IES 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 
que o Poder Público não está presente. O Brasil precisa de políticas públicas 
para que as PMIES possam ser competitivas e para que possam continuar  
a exercer a missão de formação de cidadãos.

1.2.2 Relacionamento com os associados e captação de novos afiliados

Mesmo com o crescimento constante do quadro de associados, a ABMES, 
cuja representatividade é notória, continua envidando esforços para atingir 
todo o universo do ensino superior particular brasileiro. O relacionamento 
com as instituições filiadas tem sido fortalecido e aperfeiçoado por meio  
de atualização de banco de dados, atendimento e suporte às instituições  
e implementação e aprimoramento de canais de comunicação voltados  
para seu público-alvo, incluindo a atuação nas redes sociais. 

A captação de novos associados, bem como o resgate de antigos afiliados, 
também tem sido foco das ações da ABMES, que busca promover uma 
abordagem com os participantes dos seminários mensais que ainda não são 
associados e ampliar a divulgação institucional da Associação, dentre outras 
atuações para identificar e atrair associados potenciais.

1.2.3 Redução de inadimplência 

Com o objetivo de minimizar e/ou extinguir o problema da inadimplência,  
a ABMES tem tomado medidas, dentre as quais: 
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 • campanhas de conscientização dos associados para que mantenham  
em dia suas contribuições mensais; 

 • envio de correspondências sistemáticas aos associados reiterando  
a importância de sua contribuição financeira para a manutenção  
das atividades e projetos que a entidade desenvolve; 

 • manutenção de contatos telefônicos e por e-mail a fim de promover 
uma aproximação maior entre a Associação e seus afiliados.

1.2.4 Assessorias

Os dois tipos de assessoria – acadêmica e jurídica –  constituem diferencial 
importante da ABMES no conjunto das demais entidades que representam o 
ensino superior. 

A assessoria acadêmica se caracteriza pelas seguintes atividades: 

 • 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 e-mail;

 • elaboração de análises, anotações e interpretações sobre legislação  
e normas;

 • auxílio na redação de anteprojetos de normas para a educação superior; 
 • elaboração de pareceres e comentários sobre atos normativos; 
 • participação em audiências públicas e em reuniões e seminários mensais 

em promovidos pela ABMES; 
 • prestação de orientações às instituições associadas à ABMES; 
 • auxílio na elaboração de material de fechamento técnico dos seminários 

mensais como subsídio aos associados; 
 • consultoria na seleção e organização de normas legais sobre o ensino 

superior que compõem o relatório mensal postado no site da ABMES e na 
consolidação anual da coletânea “Ensino Superior: Legislação Atualizada”, 
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publicada desde a edição da Lei de Diretrizes e Bases, em 1996. 

A assessoria jurídica desenvolve atividades dentre as quais se destacam: 

 • prestação de serviços em consultoria técnica parlamentar e de 
relacionamento no âmbito dos poderes executivo e legislativo; 

 • elaboração de pareceres sobre as normas legais de interesse das 
instituições associadas e/ou que interfiram diretamente nos direitos  
e interesses das IES particulares, previstos nas normas legais; 

 • estudo das normas legais e elaboração de propostas visando a adequá-las 
à realidade da IES; 

 • participação em seminários, reuniões, audiências públicas e outros tipos 
de atividades.

1.2.5 Parcerias

A ABMES deu início a um projeto com o objetivo de valorizar e fortalecer 
a imagem do Ensino Superior Particular por meio de ações que deem 
visibilidade ao setor e que destaquem a sua importância no que se refere:  
à representatividade; às ações sociais; à força que exerce no sucesso 
profissional de seus alunos e à contribuição para a formação de recursos 
humanos indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do país. 

Em parceria com a empresa Ellucian – Soluções para Ensino Superior (antiga 
Sungard Higher Education), a ABMES desenvolveu ações nesse sentido  
e recebeu apoio também na campanha do Dia da Responsabilidade Social 
das IES Particulares e para a realização do Prêmio Top Educacional Professor 
Mário Palmério.

Destacam-se ainda as parcerias com as seguintes instituições para a realização 
de atividades da ABMES: 

 • Anhanguera Educacional; 
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 • ISCP Sociedade Educacional S.A., Febasp Associação Civil; 
 • Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior no Estado  

de São Paulo (Semesp); 
 • Consultoria de Projetos Educacionais e Concursos (Consultec); 
 • Associações Regionais de Mantenedoras e Sindicatos.

1.2.6 Comunicação e Tecnologia da Informação

A ABMES implementou nos últimos anos uma série de canais com o objetivo 
principal de estabelecer e aprimorar a comunicação com os seus associados de 
modo cada vez mais direto e eficiente. Com a utilização de novas ferramentas, 
tecnologias e a atuação nas redes sociais, a Associação tem alcançado também 
mais visibilidade na mídia e na sociedade como um todo.

Em 1997, foi ao ar a primeira versão do site da ABMES – www.abmes.org.br. 
Com o passar dos anos e o crescimento da instituição, ampliou-se também  
a quantidade de dados, documentos e projetos, gerando a necessidade de  
se expandir esse ambiente virtual. Foi então que, em 1º de janeiro de 2011, 
houve o lançamento do Portal ABMES, acessado pelo mesmo endereço,  
mas com uma estrutura maior, novo layout e mais facilidade de navegação. 

Após um ano no ar, o portal recebe visitas de usuários que acompanham  
a ABMES de mais de 20 países ao redor do mundo (Brasil, Estados Unidos, 
Portugal, Paraguai, Espanha, Reino Unido, Argentina, França, Canadá, 
Angola, entre outros). O conteúdo do portal é atualizado diariamente com 
as principais informações relacionadas ao ensino superior, sobretudo as ações 
realizadas pela instituição em prol de seus associados. Estão disponíveis notícias, 
legislação atualizada, novos cursos e eventos do setor, materiais dos seminários 
promovidos pela ABMES, edições de suas publicações e premiações.

O projeto de comunicação da ABMES ao longo de sua trajetória também 
abrange revistas, livros e jornais, além de informes virtuais periódicos 
produzidos por sua equipe acadêmica, jornalística e técnica. 
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Um dos pioneiros no trato da informação e temas de interesse de associados, 
educadores, pesquisadores e estudantes foi o jornal ABMES Notícias. 
Criado em 1992, o informativo trimestral era composto de notícias, artigos 
e informes, além de duas editorias voltadas para as instituições: a coluna 
Dez-taques, com informações que se destacaram na área educacional naquele 
período, e a coluna Leituras, destinada à divulgação de publicações das 
entidades de ensino.

Após 103 edições e mais de 154 mil jornais distribuídos por todo país  
(uma tiragem de 1.500 exemplares por edição), a proposta editorial  
do ABMES Notícias passou a ser incorporada em um projeto de modelo 
eletrônico. Com a mudança a ABMES passou a se comunicar com seu 
público, com muito mais dinamismo e agilidade, levando aos interessados  
os principais fatos da educação brasileira. 

Outra importante ferramenta de comunicação da Associação é o Blog 
ABMESeduca (www.abmeseduca.com), destinado à divulgação de artigos 
produzidos por educadores, jornalistas e outros especialistas. Diariamente, 
um novo texto aborda de forma analítica e opinativa temas relacionados à 
educação. O ABMESeduca busca dar espaço a pontos de vista diversos e a 
uma grande gama de autores, agregando informação ao dia a dia do leitor, 
inclusive em países do exterior. Lançado em outubro de 2009, o registro  
de usuários do blog é crescente, tendo alcançado 150 mil acessos em três anos 
de existência, com evolução contínua. 

E para garantir a divulgação em tempo real de informações de 
interesse do setor, a ABMES marca presença também nas redes sociais, 
mantendo-se constantemente conectada pelo Twitter, Orkut, Facebook 
e YouTube. 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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A ABMES também mantém seus associados informados por meio de 
comunicados e campanhas de e-mails marketing, simultâneos à divulgação 
de notícias; portarias e legislação; circulares do Ministério da Educação; 
lançamento de projetos e ações da ABMES e de informações sobre as 
instituições associadas. Tudo em tempo real para disponibilizar com o melhor 
conteúdo e com a análise técnica de seus assessores sobre os temas de interesse 
do setor educacional.

Dentre os comunicados, estão o Clipping Eletrônico – elaborado diariamente 
com as principais notícias atuais sobre educação – e o Boletim de Notícias – 
enviado semanalmente com os destaques da semana. Ao todo, são mais  
de 30 mil destinatários, entre associados, colaboradores e parceiros, 
conectados às notícias da ABMES. 

Outro benefício dos associados da ABMES são as transmissões ao vivo 
dos seminários e workshops realizados mensalmente. Por meio da ABMES         
TV (www.abmes.tv.br) – uma ferramenta que permite acompanhar, ao vivo, 
os encontros realizados na sede da Associação – pessoas de todo o mundo 
podem assistir aos debates sobre temas atuais da educação superior no Brasil  
e participar com o envio de comentários. 

1.2.7 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 ABMES 
também exerce uma participação efetiva na realização do Congresso 
Brasileiro da Educação Superior Particular, que completou cinco edições 
em 2012, sendo um evento promovido pelo Fórum das Entidades 
representativas do Ensino Superior Particular em parceria com o Projeto 
Linha Direta. 
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1.2.8 Reforma da sede

A sede da ABMES, em 2011, passou por uma grande reforma para se 
adequar ao desenvolvimento de suas atividades e oferecer aos mantenedores, 
aos visitantes e à equipe técnica uma estrutura mais moderna e agradável.

O ambiente é composto por uma arejada sala de recepção; sala do presidente 
com dois ambientes para atendimento e reuniões; sala de homenagens  
para atender às reuniões da diretoria e pequenos eventos; salas das diretorias, 
da assessoria de comunicação, tecnologia da informação e financeiro; área de 
trabalho online para associados, munida de computadores e acesso à internet 
(a cabo e wifi) e moderno auditório – Auditório Victorio Lanza –  
com capacidade para 120 pessoas. 
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2. AÇÕES EM ARTICULAÇÃO COM O FÓRUM DAS ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR

A ABMES, na condição de membro do Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular (Fórum), vem desempenhando um papel importante 
de representatividade de seus associados na abertura de espaços de relacionamento 
com o MEC e no desenvolvimento de trabalhos significativos para a melhoria da 
educação superior brasileira dentre os quais se destacam a formação de grupos de 
trabalho para o desenvolvimento de ações nas seguintes áreas:

 ` Fies/ProUni, cujas conquistas mais importantes foram: a exigência do 
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fies) somente após 
o ano de 2010 e a publicação e manutenção do cronograma de repasses 
e recompra dos certificados por parte do FNDE;

 ` reestruturação do programa de financiamento do BNDES para as IES 
com liberação de recursos visando fomentar e resgatar a qualidade dos 
cursos oferecidos pelas instituições; 

 ` reestruturação do sistema e-MEC, de forma conjunta com a Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres),  
para o lançamento do e-MEC 2.0 reformulado; 

 ` estudo das regras de transição para a reformulação da legislação pertinente 
ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas); 

 ` aperfeiçoamento do processo de avaliação e regulação do ensino 
superior com sugestões para a melhoria no sistema utilizado pelo MEC, 
por meio da criação de quatro câmaras temáticas, a saber: 

•	 reformulação da Portaria nº 40; 
•	 desoneração da regulação da Educação a Distância (EaD); 
•	 modificações no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade);
•	 reformulação do sistema e-MEC;
•	 aperfeiçoamento do PL nº 4.372, que cria o Instituto Nacional  

de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (Insaes), por meio de 
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sugestões apresentadas pelo grupo de trabalho sobre o tema  
em audiências públicas na Câmara dos Deputados e em seminário 
realizado na ABMES.

Além disso, ABMES vem trabalhando fortemente junto ao MEC para que a 
relação com o setor particular de ensino superior possa ser aprimorada. Fazem 
parte da pauta de discussões, dentre outros, os seguintes procedimentos:

 ` eliminação do estoque de processos protocolados na Seres até 2012, 
de acordo com um calendário previamente definido para atingir tal 
objetivo ao longo de 2013; 

 ` não punição das IES com base em indicadores preliminares (CPC  
e IGC). Para tanto, a ABMES realizou um seminário sobre avaliação 
“Erros e acertos da avaliação educacional no Brasil”, no mês de março 
de 2012, com o objetivo de subsidiar o MEC na melhoria do processo 
de avaliação, tendo como referência a lei do Sistema Nacional  
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes);

 ` devolução de vagas suspensas por medidas cautelares anteriores;
 ` elaboração de instrumentos de avaliação que considerem as diferentes 

categorias de IES: universidades, centros universitários, faculdades  
e institutos, como preconiza a lei do Sinaes;

 ` conquista de assento do setor particular no Conselho Consultivo do 
Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior (CC Pares) que trata de assuntos referentes  
à regulação do ensino superior. 

Merece destaque ainda a ação judicial coletiva interposta pela ABMES contra 
o MEC com o objetivo de obter a não exigibilidade da Certidão Negativa 
de Débito (CND) para permitir que as mantenedoras que não possuem o 
documento continuassem oferecendo bolsas ao ProUni. O pleito não obteve 
êxito em primeira instância e corre atualmente em trâmite normal. 





II  
 ABMES 30 ANOS:  

HOMENAGENS
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II – ABMES 30 ANOS: HOMENAGENS

1. SESSÃO ESPECIAL NO CONGRESSO NACIONAL

Ao comemorar os 30 anos de existência, a ABMES foi homenageada  
em Sessão especial no Plenário do Senado Federal, no dia 3 de dezembro  
de 2012. A sessão, requerida pelo senador Cristovam Buarque, constituiu-se 
reconhecimento público dos trabalhos realizados pela entidade em prol  
do desenvolvimento da educação brasileira.

O requerimento foi assinado também pelos senadores Ana Amélia (PP/RS), 
Martha Suplicy (PT/SP), Flexa Ribeiro (PSDB/PA), Rodrigo Rollemberg 
(PSB/DF) e Valdir Raupp (PMDB/RO).

Durante o discurso, o presidente da ABMES, Gabriel Mario Rodrigues, 
disse que os 30 anos demonstram o cumprimento dos propósitos  
da entidade. “O Memorial Comemorativo comprova a multiplicidade  
das atividades realizadas visando informar e aprimorar as formas do melhor 
desempenho da gestão educacional”.

Os ex-presidentes Édson Franco e Candido Mendes, presentes na cerimônia, 
lembraram todas as dificuldades que a ABMES enfrentou, assim como a 
educação brasileira. Ambos falaram da emoção em poder participar e celebrar 
os 30 anos da instituição.

No encerramento da sessão, o senador Cristovam Buarque enfatizou  
a importância das instituições privadas e filantrópicas na educação superior 
no Brasil. “Sem a atuação dessas instituições, 4,5 milhões de jovens não 
estariam no ensino superior, 360 mil professores não se dedicariam ao ensino 
superior, 10 milhões de pessoas não teriam se formado em um curso superior 
e não haveria quase 750 mil estudantes por educação a distância. Sem vocês, 
o Brasil não estaria no nível em que está. Estaria num nível muito inferior”.
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2. JANTAR FESTIVO

Após a Sessão especial realizada no Plenário do Senado Federal, membros da atual 
diretoria da ABMES, juntamente com associados, ex-presidentes e autoridades da 
área educacional, se reuniram à noite em um jantar festivo, em Brasília.

Para o presidente Gabriel Mario Rodrigues, fazer parte da história  
da instituição e estar presente nos 30 anos é uma honra. “Começar o dia  
com uma Sessão no Senado, receber uma homenagem, depois o jantar  
com a participação de pessoas tão importantes, é muito bom. A ABMES  
está ganhando o reconhecimento pelos trabalhos que tem desenvolvido nesses 
30 anos. E eu desejo que a educação superior, juntamente com a ABMES, 
continue evoluindo”.

Segundo o ministro da Educação interino, José Henrique Paim, que 
participou do evento representando o ministro Aloizio Mercadante, a parceria 
entre a ABMES e o MEC é fundamental para o avanço do ensino superior. 
“Nós temos um número muito grande de formandos no ensino particular.  
E esse diálogo com a ABMES é importante para que consigamos ampliar  
a quantidade de pessoas a ingressarem no ensino superior”.

Completando a fala do ministro Paim, o secretário de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior do MEC, Jorge Rodrigo Araújo Messias, disse que o 
apoio da ABMES foi fundamental na articulação do ProUni, e hoje os jovens 
têm oportunidade de entrar na faculdade. “Mais de 4 milhões de alunos estão 
cursando uma faculdade hoje, sendo que 75% estão no ensino particular. 
Com uma educação de qualidade, boas parcerias e investimentos, nós 
podemos formar excelentes profissionais”.

Durante o jantar, foram entregues os prêmios e menções honrosas do Prêmio 
Top Educacional Mário Palmério e condecorados os vencedores do Concurso 
Sílvio Tendler de Vídeos, nas categorias Vídeo Institucional, Cobertura 
Jornalística, Documentário e Videoclipe.
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3. PRÊMIO BARÃO DE MAUÁ – EDUCAÇÃO 2012

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) 
recebeu no dia 12 de dezembro de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, 
o Prêmio Barão de Mauá – Educação 2012, outorgado pelo Conselho 
Empresarial de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), 
criado para estimular o empreendedorismo em educação.

A Associação concorreu ao prêmio com a proposta ABMES – 30 anos  
de serviços prestados ao desenvolvimento educacional do país. O documento 
apresenta o memorial comemorativo das três décadas da entidade, contento 
relato e farto material fotográfico das principais ações e conquistas na área do 
ensino superior.

De acordo com o presidente da ACRJ, Celso Niskier, “a ABMES foi 
escolhida, em razão de seus 30 anos de serviços prestados à educação,  
e pela grande representatividade que tem no estado Rio de Janeiro, pois cerca 
de 10% das mantenedoras e mantidas associadas à ABMES são fluminenses”. 

Gabriel Mario Rodrigues, presidente da ABMES, afirmou que o recebimento 
de um prêmio é sempre um indicativo de que se está percorrendo o caminho 
correto. “A ABMES chega aos seus 30 anos com o mérito de ter contribuído 
para as instituições de ensino superior, para os estados em que atuam  
e para a educação como um todo. E ainda com a missão de seguir atuando 
mais intensamente em defesa do setor pelos próximos anos”. 







  III   
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
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IV  
 COLABORADORES DA ABMES:  

AUTORES DE ARTIGOS, CONFERENCISTAS,  
MEMBROS DE COMISSÕES
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IV – COLABORADORES DA ABMES: AUTORES DE ARTIGOS, 
CONFERENCISTAS, MEMBROS DE COMISSÕES*

1. Adolfo Ignacio Calderón – Pontifícia Universidade Católica de Campinas
2. Adriana Fisher – Centro Universitário Hermínio Ometto (Uniararas)
3. Aldo Giuntini – Universidade Federal de Minas Gerais
4. Alexandre Gracioso – Escola Superior de Propaganda e Marketing
5. Ana Maria Costa de Sousa – Anhanguera Educacional 
6. Anna Maria Faria Iida – Universidade Federal do Rio de Janeiro
7. Antonio Araújo de Freitas Júnior – Fundação Getúlio Vargas e Conselho 

Nacional de Educação
8. Antonio Carbonari Netto – Anhanguera Educacional
9. Antônio Carlos Caruso Ronca – Pontifícia Universidade Católica  

de São Paulo e Conselho Nacional de Educação
10. Antonio Corrêa Neto – Fundo Nacional de Desenvolvimento  

da Educação/MEC
11. Átila Lira – Deputado Federal (PSB/PI)
12. Átila Simões – Centro Universitário UNA
13. Candido Mendes – Universidade Candido Mendes
14. Carlos Alberto Degas Filgueiras – DeVry Brasil 
15. Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto – Supremo Tribunal Federal
16. Carlos Monteiro – CM Consultoria
17. Célia Cristina Silva Carvalho – Faculdade Nobre de Feira de Santana
18. Celso da Costa Frauches – Instituto Latino Americano de Planejamento 

Educacional
19. Cíntia Ferrari – Escola Superior de Propaganda e Marketing 

*  Foram mantidos os cargos que as pessoas ocupavam à época de suas participações nas 

atividades da ABMES.
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20. Cláudia Maffini Griboski – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais 

21. Claudio de Moura Castro – Grupo Positivo
22. Cosme Massi – Hoper Educação
23. Edson Raymundo Pinheiro de Souza Franco – Centro de Estudos 

Avançados do Pará
24. Eduardo Alcalay – Grupo Estácio
25. Eduardo Desiderati Alves – Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação (Ipae)
26. Elvis Gomes – Funedi/UEMG Abaeté
27. Fábio da Silva Sena – Ministério da Educação
28. Fábio Garcia Reis – Centro Universitário Unisal (Unidade de Lorena)
29. Flávio Carlos Pereira – Ministério da Educação
30. Francisco Fechine – Secretaria da Educação Superior/MEC
31. Fredric Michael Litto – Associação Brasileira de Educação a Distância 
32. Gerson da Silveira – Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina
33. Gidel Deungaro – Instituto de Ensino Superior de Brasília 
34. Gilberto Garcia – Conselho Nacional de Educação
35. Gilberto Gonçalves Garcia – Conselho Nacional de Educação
36. Glauber Carvalho – Antonio Menegheti Faculdade
37. Gustavo Balduíno – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior
38. Gustavo Monteiro Fagundes – Instituto Latino Americano de Planejamento 

Educacional
39. Helena Sampaio – Universidade de São Paulo 
40. Heloisa Poltronieri – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
41. Humberto José Magalhães – Caixa Econômica Federal
42. Ivan Rocha Neto – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico  

e Tecnológico 
43. João Roberto Moreira Alves – Instituto de Pesquisas Avançadas  

em Educação (Ipae) 
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44. Jorge Rodrigo Araújo Messias – Secretaria de Regulação e Supervisão  
da Educação Superior/MEC

45. José Carlos Rothen – Universidade Federal de São Carlos
46. José Roberto Covac – Covac Sociedade de Advogados e consultor Jurídico 

da ABMES e do Sindicato das Entidades Mantenedoras  
de Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Semesp) 

47. Júlio César da Silva – Centro de Implementação de Projetos Inovadores  
em Educação

48. Kildare Araújo Meira – Covac Sociedade de Advogados
49. Leandro Russovski Tessler – Universidade Estadual de Campinas
50. Lilia Maia de Moraes Sales – Universidade de Fortaleza
51. Lúcia Maria Teixeira Furlani – Universidade Santa Cecilia 
52. Luciana Lima – Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional 
53. Luiz Cláudio Costa – Secretaria da Educação Superior /MEC
54. Luiz Roberto Lisa Curi – Sistema Educacional Brasileiro 
55. Luiza Alonso – Universidade Católica de Brasília 
56. Magda Patrícia Caldeira Arantes – Anhanguera Educacional
57. Mara Regina Lemes De Sordi – Universidade Estadual de Campinas 
58. Marcelo Lourenço – Unifev/Abruc
59. Márcia Regina F. de Brito – Universidade Estadual de Campinas
60. Marcos Antonio de Lima – Faculdade de Tecnologia de Piracicaba
61. Maria Alice Setúbal – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
62. Maria Beatriz Carvalho de Mello Lobo – Instituto Lobo para  

o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia
63. Maria Carmen Tavares Christóvam – Gênesis Educacional 
64. Maria Carolina Vargas – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
65. Maria Helena Guimarães de Castro – Universidade Estadual de Campinas
66. Marisa Maass – Universidade de Brasília 
67. Matheus Gorovitz – Universidade de Brasília 
68. Maurício Garcia – DeVry Brasil 
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69. Mekler Nunes – Confraria de Marketing
70. Milton Linhares – Conselho Nacional de Educação

71. Natacha Silva de Araújo Rena – Universidade Fumec
72. Nelson Mannrich – Felsberg Advogados e Universidade de São Paulo
73. Nival Nunes de Almeida – Associação Brasileira de Educação  

em Engenharia. Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
74. Paula Branco de Mello – Ministério da Educação
75. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Universidade Federal de Juiz de Fora 

e Conselho Nacional de Educação
76. Paulo Roberto Wollinger – Secretaria da Educação Superior
77. Priscila Simões – Expertise Educação e Instituto Expertise
78. Raulino Tramontin – Contato Consultoria
79. Regilson Maciel Borges – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
80. Robert Evan Verhein – Universidade Federal da Bahia
81. Roberto Leal Lobo e Silva Filho – Instituto Lobo para o Desenvolvimento 

da Educação, Ciência e Tecnologia
82. Rodrigo Capelato – Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp)
83. Rodrigo Foranlski Pedro – Universidade do Contestado 
84. Ronaldo Mota – Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico  

e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia
85. Salatiel Batista Correia – Ministério da Educação
86. Sérgio Fiuza de Mello Mendes – Centro Universitário do Estado do Pará
87. Silvio Tendler – Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro e Caliban 

Produções Cinematográficas 
88. Simon Schwartznan – Instituto de Estudo do Trabalho e Sociedade 
89. Simone Horta Andrade Righi – Ministério da Educação
90. Siulmara Cristina Galera – Universidade de Fortaleza
91. Sueli Macedo da Silveira – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira 
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92. Suzana Schwerz Funghetto – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira

93. Thiago Miguel Sabino Pereira Leitão – Unesco
94. Vera Lúcia Soares – Universidade da Amazônia 
95. Waldenor Pereira – Deputado Federal (PT/RS)
96. Walter Lúcio Silva Pacheco – Fundo Nacional de Desenvolvimento  

da Educação
97. Zita Pires de Andrade – Faculdade de Ciência e Educação Rubiataba







V 
DIRETORIA 2010-2013
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V – DIRETORIA 2010-2013

Presidência

Presidente 
Gabriel Mario Rodrigues – ISCP - Sociedade Educacional S.A.
1º Vice-Presidente
Carmen Luiza da Silva – Sociedade Civil Educacional Tuiuti Ltda.
2º Vice-Presidente
Getúlio Américo Moreira Lopes – Centro de Ensino Unificado de Brasília
3º Vice-Presidente
José Janguiê Bezerra Diniz – Grupo Ser Educacional

Diretoria Executiva

Diretor Geral
Fabrício Vasconcellos Soares – Unidade Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão
Vice-Diretor Geral
Sérgio Fiuza de Mello Mendes – Associação Cultural e Educacional do Pará
Diretor Administrativo 
Décio Batista Teixeira – Inspetoria São João Bosco 
Diretor Técnico
Antonio Carbonari Netto – Anhanguera Educacional S.A.

Conselho da Presidência

Titulares
Candido Mendes de Almeida – Sociedade Brasileira de Instrução
Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco – Associação Paraense de Ensino e Cultura
Vera Gissoni – Centro Educacional de Realengo
Therezinha Cunha – Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa 
Paulo Antonio Gomes Cardim – Febasp Associação Civil
André Mendes de Almeida – Sociedade Brasileira de Instrução
Décio Corrêa Lima – Grupo Ser Educacional
Eduardo Soares Oliveira – Anhanguera Educacional S.A.
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Valdir Lanza – União Brasileira Educacional
Wilson de Mattos Silva – Centro de Ensino Superior de Maringá
Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho – FACS Serviços Educacionais Ltda.

Suplentes
Fábio Ferreira de Figueiredo – Cruzeiro do Sul Educacional S/A.
Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza – Centro de Educação Superior de Brasília
José Antonio Karam – Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda.
Fernando Leme do Prado – Instituição Educacional Prof. Luiz Rosa S/C Ltda. 
Daniel Castanho – Minas Gerais Educação Ltda.

Conselho Fiscal

Titulares
Júlio Cesar da Silva – Centro de Implementação de Projetos Inovadores em Educação 
José Eugênio Barreto da Silva – Sociedade Baiana de Educação e Cultura S/A
Luiz Eduardo Possidente Tostes – Fundação Educacional Serra dos Órgãos
Marco Antonio Laffranchi – União Norte do Paraná de Ensino S.A.
Cláudio Galdiano Cury – ACEF S.A.

Suplentes
Eliziário Pereira Rezende – Faculdades Pitágoras de Montes Claros Ltda.
Jorge de Jesus Bernardo – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento 
de Educação Superior do Estado de Goiás 

Equipe Técnica

Diretora Acadêmica
Cecília Eugenia Rocha Horta
Diretor Executivo
Sólon Hormidas Caldas 
Gerente de Comunicação e Tecnologia da Informação
Lidyane Lilian Lima
Assessora de Comunicação 
Caroline Ferreira Lucas da Costa
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Assistente Administrativo
Arlete Gonçalves Ribeiro
Analista de sistema
Ricardo Monserratt do Espirito Santo Gonzalez
Secretária Executiva
Sabrina de Oliveira Moraes
Auxiliar Administrativo
Leandro Rodrigues Uessugue
Auxiliar de Serviços Gerais
Sandra Alves da Silva








