ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA ABRAFI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
MANTENEDORAS DAS FACULDADES
No dia 7 de maio de 2019, realizou-se a segunda reunião ordinária de 2019- nos termos
do art. 14, §4º, do Estatuto da ABRAFI, reunião 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:70.701-060. A reunião iniciou às 16h, estiveram presentes os
seguintes membros dirigentes e associados: o Presidente -Professor Edgard LarryFAINOR; o 1º vice-presidente Professor Paulo Muniz- ASCES, o 2º vice-presidente
Professor Paulo Chanan- SER EDUCACIONAL; Dr. Daniel Cavalcante- Consultor
jurídico- COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS; Professora Sandra Carrijo MarquesFACIMED; Professor José Rocha- UNICHRISTUS; Professora Iara Xavier- EDUX
CONSULTORIA; Professor Adalberto Lucas Capanema – AEPU/FACTU. O vicepresidente, professor Paulo Chanan iniciou a reunião de diretoria informando quanto a
impossibilidade do professor Edgard Larry, presidente da ABRAFI, iniciar a reunião, pois
o mesmo encontrava-se na reunião do FÓRUM que foi antecipada, devido ao jantar da
posse da nova diretoria. O vice-presidente deu início a abordagem dos assuntos,
informando quanto aos débitos da associação com o FÓRUM DE ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR, enfatizou a importância de normalizar
o débito com a entidade, pois existem muitos serviços e benefícios importantes, ele
lembrou aos associados que a ABRAFI já integra o FÓRUM desde 2008 alcançando
êxito em várias propostas que visam a assegurar o direito da livre iniciativa das
instituições educacionais. O 2º vice-diretor solicitou da secretária o valor da atual
pendência com o FÓRUM, a mesma informou aos diretores que são 9 mensalidades de
6000,00 em aberto. Foi votado a cota extra de 6 parcelas de R$500,00 (quinhentos
reais) para cada associado e a proposta foi aprovada por unanimidade. O professor
Paulo Chanan enfatizou a importância de ampliar o quadro de associados a fim de
normalizar o fluxo de caixa possibilitando assim aumentar inovações para ABRAFI na
intenção de agregar valor aos serviços da associação, como exemplos discussões com
especialistas juntamente com a troca de experiência dos mantenedores associados e
convidados em temas relevantes, tais como: EAD, direitos trabalhistas, intercâmbrio, a
importância da ética na concorrência. O professor Paulo Muniz levantou a problemática
em relação a perseguição do CNE com o EAD, informando que não haverá
reconhecimento do aluno formado em EAD devido a sistemática do órgão em não
reconhecer o devido valor do diploma a distância, lembrando do grande investimento de
todos mantenedores nos pólos. Professor Paulo Chanan analisou também que com o
advento do ensino a distância houve migração do presencial para o EAD, diminuindo
receita, além da concorrência que quintuplicou concluindo que está ocorrendo é que há
uma diluição de mercado, o que gerará a longo prazo uma considerável perda para o
mantenedor. O professor José Rocha citou a importância de analisar 2 cenários para o
futuro do ensino superior brasileiro: o setor privado com FIES e sem FIES. Dr Daniel
citou que em São Paulo já existe um movimento dos mantenedores de faculdades
isoladas denominado “Rede” que foi criado com a intenção de trazer temas para ser
compartilhados como, por exemplo, marketing, experiências, fornecedores e muitos
outros. O presidente professor Edgard Larry, compareceu à reunião às 17h
cumprimentou todos e informou sobre as discussões da reunião do Fórum já com o novo
presidente empossado, professor Celso Niskier que, dentre outras decisões, passará as
reuniões atualmente agendadas para as terças-feiras (de acordo com o calendário da
ABRAFI e das sessões do Conselho Pleno/CNE) para as quarta-feira pela manhã. Outro
desejo do presidente do FÓRUM é de fazer reuniões nas sedes das entidades membros
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do FÓRUM juntamente com seus associados. Amanhã, dia 8 de maio ele comparecerá
juntamente com os outros membros do FÓRUM à audiência com o novo ministro,
Abraham Weintraub, a visita será postada no site da ABRAFI. Não demonstrando,
dentre os presentes em interesse no uso da palavra o presidente, professor Edgard
Larry, determinou que fosse dado encaminhamento a todas as deliberações da reunião
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, 7 de maio de 2019.
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