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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABRAFI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
MANTENEDORAS DAS FACULDADES
No dia 9 de julho de 2020, realizou-se a sexta assembleia ordinária de 2020- nos termos do art.
14, §4º, do Estatuto da ABRAFI, assembleia geral ordinária da Associação Brasileira das
Mantenedoras das Faculdades - ABRAFI, em sua sede localizada na SHN Qd. 01, Bl. "F", Entrada
"A", Conj. "A", Ed. Vision Work & Live, 6º andar sala 603. Asa Norte - Brasília - DF CEP:70.701060. A reunião iniciou às 16h, estiveram presentes os seguintes membros dirigentes e associados:
o Presidente – professor Edgard Larry; o vice-presidente - professor Paulo Muniz Lopes - ASCES;
o 2º vice-presidente Professor Paulo Chanan- SER EDUCACIONAL; Dr. Daniel CavalcanteConsultor jurídico- COVAC;; Professor José Rocha – UNICHRISTUS e professor Adalberto
Capanema- AEPU/FACTU. O presidente, iniciou a reunião on-line às 16h:10min cumprimentando
a todos e passando a abordar os assuntos da pauta: 1- DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO QUE
ASSEGURA DIREITO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA POR ALUNOS INADIMPLENTES
ATÉ 2022; Dr. Daniel citou o projeto de lei que está em andamento nº 3601 do deputado Pompeu
Matos – RS que altera a Lei nº 9.870/99 de forma a garantir o direito de rematrícula ou renovação
de matrícula aos alunos das instituições de ensino privadas até o ano de 2022, na forma que
estabelece. Ele concluiu analisando ser bastante prejudicial às IES, orientando assim que cada
mantenedor procure seu deputado em sua região a fim de movimentarem-se em busca de uma
ação razoável. O presidente da ABRAFI, professor Edgard Larry, questionou a medida que a
ABRAFI poderia tomar e foi votado para que seja encaminhada a situação ao FÓRUM. 2PARCERIAS DA ABRAFI COM ENTIDADES INTERNACIONAIS; o professor Paulo Chanan
iniciou a fala informando que é necessário um documento para a internacionalização. De início
eles fariam os projetos e a ABRAFI receberia o valor que seria registrado como doação. 3REPERCUSSÃO DAS LIVES E APRESENTAÇÕES DA ABRAFI. PLANEJAMENTO PARA O
PRÓXIMO; a proposta é que as lives sejam mensais. O professor Paulo Chanan sugeriu que a
venda seja na própria plataforma do curso, ou seja, no site. Ele irá também proporcionar uma
forma do próprio participante emitir o certificado no site. Foi proposto também uma nova
modalidade de participação na ABRAFI, ou seja, um filiado colaborador que seria o filiado
individual com contribuição simbólica, pessoa física que teria direito aos benefícios da ABRAFI
como acesso aos grupos de whatsapp, consultoria com especialistas e alguns serviços, sem
caracterizar associado sendo denominado colaborador. 5- ASSUNTOS GERAIS. O professor
Paulo Chanan solicitou que seja ressarcido o valor de R$300,00 gasto com a produção das lives e
sugeriu que fixe um valor para o rapaz que tem feito o suporte, Lucas Figueiredo, que poderia ser
entre 300,00 a 400,00 reais, foi votado por maioria absoluta e ficou estabelecido o valor de 350,00
reais que será feito a partir de agosto.
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Não demonstrando, dentre os presentes, interesse no uso da palavra determinou a Presidente,
professor Edgard Larry, determinou que fosse dado encaminhamento a todas as deliberações da
assembleia e encerrou agradecendo a todos pela presença. Os trabalhos da Secretaria da reunião
foram feitos por mim, Marta Silvestre dos Santos Nogueira que assino a presente juntamente com
a presidente da reunião, anexando a essa, a lista dos demais associados presentes. Brasília, 9 de
julho de 2020.
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