
 
 

 

 

 

Of. FÓRUM nº 255/2020 
Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. 

 
 
 

Prezados Dirigentes do Fórum, 
 

Apesar do ano de 2020 ter sido especialmente desafiador para todos nós, 
soubemos superar os desafios e sair ainda mais fortes e unidos.  
 

O Fórum atuou de forma decisiva, tanto no apoio à adaptação da legislação 
às atividades remotas quanto nos prazos estendidos para os atos regulatórios. Várias 
ações nossas visaram a garantia de sustentabilidade das nossas IES, especialmente quanto 
ao combate aos descontos compulsórios das mensalidades e à defesa de uma reforma 
tributária mais justa e neutra para o setor da educação superior particular. 
 

A nossa união foi em prol de uma Educação Mais Forte, impactando mais 
de 4 milhões de pessoas pelas redes sociais e conquistando importantes batalhas, entre 
elas, a inclusão dos profissionais de educação no rol de grupos prioritários para a 
vacinação contra a COVID-19. Por meio do diálogo construtivo com as autoridades, 
ampliamos espaços importantes para o nosso setor, como no Conselho Nacional de 
Educação. 
 

Enfim, encerramos esse ano ímpar com a certeza de que cumprimos a nossa 
missão. Cada um de nós fez a diferença na construção dessas vitórias e muitas ainda estão 
por vir no próximo ano, que merecerá, de todos e de cada um de nós, empenho e 
dedicação ainda maiores. Provamos que, atuando unidos, somos mais fortes, e esse, 
talvez, tenha sido o nosso maior legado de 2020. 
 

Obrigado a todos pela parceria, pela atuação crítica e construtiva e pela 
formação de um colegiado que fez, faz e fará a diferença na história do nosso setor. 
 

Com os votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo, despeço-me orgulhoso e 
feliz por tudo o que conquistamos, com a certeza de que esse relatório final é a prova 
manifesta dessa união de guerreiros e guerreiras. 
 

Um abraço cordial, 
 
                                 
                                     Celso Niskier 
                                Secretário Executivo 
 


