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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABRAFI-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
MANTENEDORAS DAS FACULDADES
No dia 06 de março de 2018, realizou-se a terceira assembleia ordinária da ABRAFI – Associação
Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas, em seu escritório, situado à
SHN quadra 01 – bloco F – conjunto A - entrada A – sala 603 – Asa Norte – Edifício Vision Work &
Live. CEP: 70.701-060. Brasília (DF). A presente assembleia teve início às 16:00hs, estiveram
presentes os seguintes membros dirigentes: a Vice- presidente- Professora Cristina MirandaUNINOVAFAPI, Consultor jurídico -Dr. Daniel Cavalcante Silva; Diretor Executivo ABRAFI Adriano Fonseca Seabra- Dr. Daniel Cavalcante Silva – Consultor Jurídico – COVAC
ADVOGADOS; Professor Adalberto – AEPU/FACTU; Professora Isaura C. A. Aguiar – SECAL;
Professora Rúbia Aguiar – SECAL; Professor Jorge Bernardo- SEMESG; Professor Marcelo
Andrade – FAGOC; Professora Sandra Marques- SOREC- FACIMED; Professora Iara Xavier –
EDUX; Professor Edgard Larry – FAINOR; Professor Iure Borges Andrade – FAINOR; Professor
Paulo Muniz – ASCES. A Vice-presidente, Professora Cristina, iniciou a reunião às 16h
cumprimentando a todos passando a abordar os assuntos da pauta: 1- PORTARIA

NORMATIVA Nº 20, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017- Dispõe sobre os procedimentos e
o padrão decisório dos processos de credenciamento, recredenciamento, autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus
aditamentos, nas modalidades presencial e a distância, das instituições de educação
superior do sistema federal de ensino. Em sequência, Dr. Daniel Cavalcanti abordou a
Portaria e questionou os presentes se estariam tendo problemas com referido normativo,
na medida em que outros mantenedores citaram terem enfrentado problemas
relacionados a cursos avaliados anteriormente e que tiveram seus pedidos indeferidos,
retroagindo os efeitos da Portaria, foi informado pela Diretora Técnica, Profª Iara, que o
MEC estaria dando uma solução administrativa para o caso, sem que houvesse
necessidade de interposição de recursos. Das demais, não houve observações. 2PORTARIA N° 124, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018/ MEC- Discussões sobre problemas
no processo seletivo do FIES. Em sequência, Dr. Daniel Cavalcante apresentou questões
relacionadas à Portaria Nº 124. Não houve nenhuma discussão. 3- PORTARIA N° 33, DE 17
DE JANEIRO DE 2018/MEC- RESOLUÇÃO DO CNE- Discussão da utilização do nome
social na Educação Básica. O assunto foi abordado brevemente pelo Dr. Daniel
Cavalcante e não houve maiores discussões. 4- ENTIDADES QUE INDICARÃO A
ESCOLHA DE CONSELHEIROS NO CNE. No tocante ao item “entidades que indicarão a
escolha de conselheiros no CNE”, alguns dos presentes indagaram a respeito dos nomes
encaminhados ao Fórum, ressaltando que desejável seria uma consulta aos membros da
Diretoria. 5- DISCUSSÃO ENCONTRO ITÁLIA - Em maio, no período compreendido
entre 6 e 16, foi apresentada proposta para a missão à Itália. Proposta acolhida, a parte
das passagens foi objeto de sugestão da parte dos presentes à reunião. Inicialmente foi
sugerido que cada mantenedor comprasse sua própria passagem, tanto de ida quanto de
volta, sugestão essa parcialmente acolhida, acrescida, entretanto, da sugestão de
também realizar cotação com alguma agência de viagens visando à compra em conjunto.
Referida cotação deverá proporcionar uma melhor comparação e opção do mantenedor
por uma ou outra alternativa. A esse propósito, foi repassado ao Diretor Adriano Seabra o
contato da Luciana Mitre, pessoa responsável por missões análogas à presente em outras
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associações. Ainda, foi perguntado pela Diretora Técnica, professora Iara Xavier, quem
falaria em nome da Abrafi quando em missão. Foi-lhe informado que preocupações dessa
natureza estavam sendo consideradas e equacionadas. Ainda sobre a viagem, foi feita
uma breve exposição do roteiro, dos encontros, da proposta apresentada pela
correspondente na Itália e dos ajustes que foram solicitados, como, por exemplo,
aumentar de 3 para, pelo menos, 5 encontros institucionais. A propósito dos encontros, o
Diretor solicitou aos presentes temas de interesse os quais gostariam de ouvir de
mantenedores italianos. Além do EAD, foi sugerido o tema metodologias ativas, o qual
será repassado à correspondente na Itália, para fins de ajuste e inclusão na programação
da missão. Em junho, ocorrerá o evento da CBESP, em Comandatuba, para o qual
mantenedores associados à Abrafi devem marcar presença. O Encontro Regional Abrafi
2018, com previsão inicial para o mês de outubro do corrente, em Vitória da Conquista
(BA) na FAINOR sob responsabilidade do Professor Edgard Larry, por sugestão,
solicitado antecipar- para os dias 23 e 24 de agosto. Como último item dentro de assuntos
gerais foi apresentada aos mantenedores uma primeira versão de consultoria relacionada
ao ENADE e impactos no CPC. Como primeiro indicativo, foi demonstrado interesse pela
sequência do tema, o que ensejará da parte da Direção da Abrafi retomar o contato com a
consultoria no sentido de desenvolver uma proposta aos mantenedores que contemple
eventuais deslocamentos do consultor a regiões específicas, de modo a facilitar o
deslocamento e o encontro para as reuniões mensais de trabalho. 6- ASSUNTOS GERAISComo primeiro assunto, foi informado à Diretoria presente de que encontra-se em curso a
produção de um folder institucional da Abrafi, como instrumento de promoção da
Associação. Referido folder conterá apresentação institucional, seus feitos distintivos,
dentre outros. De igual forma, foi informado à Diretoria presente a reformulação do site da
Abrafi, tendo em conta os seguintes motivos e objetivos: linguagem de programação e
visualização ultrapassadas, criação de espaço reservado para os mantenedores
associados, inserção do processo de inscrição de novos mantenedores todo via site e
criação de espaço e serviço relacionados inicialmente à armazenagem dos eventos
promovidos pela Associação e, posteriormente, à transmissão simultânea dos eventos.
Referido Diretor disse que solicitou propostas a duas empresas no sentido de verificar
qual a que apresenta melhor relação custo-benefício para apreciação e contratação
futura. Como segundo assunto, foi apresentado à Diretoria uma primeira versão dos
eventos a serem realizados pela Abrafi ou eventos que contarão com a participação de
mantenedores associados. No dia 11 de abril próximo (quarta-feira), ficou acertada a
realização de evento sobre questões tributárias, na parte da manhã, e sobre questões
trabalhistas, na parte da tarde. A propósito dos palestrantes da parte tributária, a pedido,
serão nomes provenientes de entidades especialistas no tema. Não demonstrando, dentre
os presentes, interesse no uso da palavra determinou a Sra. Vice-presidente, Professora
Cristina Miranda, determinou que fosse dado encaminhamento a todas as deliberações da
assembleia e encerrou agradecendo a todos pela presença. Como procedimentos a
serem adotados, listem-se: a) verificar cotação de passagens para a Itália; b) ratificar ou
retificar o(s) nome(s) do(s) palestrante(s) para o evento relacionado a questões tributárias;
c) confirmar presença do Dr. José Roberto Covac como palestrante no dia 11.05; d)
solicitar proposta à consultoria para encaminhamento e apresentação aos mantenedores.
Os trabalhos da Secretaria da reunião foram feitos por mim, Marta Silvestre dos Santos
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Nogueira, que assino a presente juntamente com a presidente da reunião, anexando a
essa, a lista dos demais associados presentes. Brasília, 06 de março de 2018.

Cristina Miranda
1ª vice-presidente

Dr. Daniel Cavalcante Silva
Consultor Jurídico
OAB/DF- 18.375

Marta Silvestre dos Santos Nogueira
Secretária Executiva

Brasília - SHN Qd. 1 – Bloco F – Entrada A- Conjunto A- Sl. 603 - Edifício Vision Live & Work
Asa Norte - Brasília/DF - Cep: 70.701-060
Tel: (61) 3321-6471

3

