
R E T R O S P E C T I V A

Comunicamos que de 26/12/18 a 01/01/2019 estaremos em férias coletivas, retornando às atividades no período da tarde a 
partir de 02 de janeiro de 2019 e às atividades normais, em período integral, a partir de 08 de janeiro de 2019. 

AMPESC
Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina 

2018
A Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa 

Catarina – Ampesc é a entidade que representa 71 Instituições de Ensino Superior em 
SC e tem ainda IES associadas nos estados do Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Em 2018, novas Instituições de Ensino Superior ingressaram como associadas 
Ampesc, são elas a Faculdade Borges de Mendonça, em Florianópolis/SC; 
Faculdade Censupeg, em Joinville/SC; Faculdade Metropolitana de Parauapebas, em 
Parauapebas/PA; e Faculdade Santo Ângelo, em Santo Ângelo/RS.

2018 foi um ano de mudanças significativas para a Ampesc. A atual gestão reformulou da identidade visual da Ampesc, investiu em 
publicidade para colaborar com as IES associadas e trabalhou na Proposta de Emenda Constitucional - PEC/0005.3/2017, em prol 
do estudante carente catarinese, que visa à redistribuição nas bolsas do Uniedu, Artigo 170 da Constituição Estadual. Além da 
realização de importantes eventos pelo Instituto Ampesc de Capacitação Continuada.

Este ano, a Ampesc passou 
pela reformulação da sua 
identidade visual e para isso tem 
um novo site e seu logotipo foi 
reestruturado. Essa nova fase 
pode ser conhecida por milhares 
de catarinenses por meio do canal 
publicitário “Admirável Mundo 
Novo”, com a veiculação de 
matérias publicitárias nos portais 

da NSC e G1. Para garantir o alcance em todas as regiões de Santa Catarina 
a Ampesc também esteve nos Portais da RIC. O intuito é dar visibilidade 
para as Instituições de Ensino Superior associadas. A Ampesc também 
confeccionou o Portfólio com suas IES associadas, que retrata o cenário do 
Sistema Particular de Educação Superior do nosso Estado como propulsor da 
melhoria da qualidade da educação, da cidadania e da transformação.

A Ampesc confeccionou o Folder 
do Uniedu. O material, que traz a 
grandeza do sistema particular de 
ensino superior de Santa Catarina, 
foi entregue a todos os Deputados 
Estaduais e enviado a órgãos de 
classe, públicos e formadores 
de opinião. A associação esteve 
empenhada para a aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional  
PEC/0005.3/2017 que visa à 
redistribuição nas bolsas do Uniedu, 
Artigo 170 da Constituição Estadual.  
Vários sites, jornais, TVs e rádios 
veicularam materiais sobre a proposta.

A Associação de Mantenedores Particulares de Educação Superior 
de Santa Catarina – Ampesc retomou as atividades com o Grupo de 
Trabalho Voluntário para a realização da Pesquisa Salarial Docente 
e do Corpo Técnico-Administrativo do Sistema Particular. O sistema 
para o preenchimento e acesso da pesquisa é uma ferramenta online 
que permite comparar cargos e salários da tabela salarial da IES. Os 
dados não são trabalhados de forma orgânica, dando mais discrição 
e privacidade além de permanecer em caráter confidencial já que as 
informações alimentadas são incorporadas de forma automática pela 
IES filiada.

Um dos propósitos da Ampesc é prestar o assessoramento pedagógico, administrativo, técnico e jurídico para as Instituições, com uma atuação 
de forma corretiva e preventiva na busca de soluções, orientada nas melhores práticas de gestão e no compromisso de resguardar as suas 
Instituições associadas. Este ano foram centenas de esclarecimentos prestados pelas consultorias jurídica e acadêmica da Ampesc e 
encaminhamentos de 545 orientações com entendimento sobre normas publicadas pelo MEC e FNDE.

A Assessoria Acadêmica da AMPESC permeia na assessoria pedagógica, secretaria e registros acadêmicos, e outros; além de estudos para 
oferta de cursos de qualificação; análise para alavancar a melhoria da competitividade; orientações pertinentes à regulação; apuração das 
legislações e do cenário da educação superior. 

A Assessoria Jurídica tem como principal atividade a elaboração de estudos, emissão de pareceres e notas informativas sobre assuntos de 
interesse da atividade educacional e orientação jurídica através de solução de consultas dos diversos setores da IES.

A Ampesc conta também com uma consultoria para tratar assuntos operacionais do ProUni, Fies e Uniedu. A Assessoria Técnica para auxílio 
desses programas dos Governos Federal e Estadual disponibiliza atendimento gratuito aos gestores responsáveis das IES associadas.

Entre as ações da Ampesc estão parcerias com empresas 
que podem vir a acrescentar de alguma forma o trabalho 
de excelência desenvolvido nas IES associadas. Por meio 
dessas parcerias, a Ampesc busca englobar todas as IES 
associadas, sejam elas pequenas ou grandes. Conheça 
nossos parceiros CLICANDO AQUI! As  novas parcerias 
firmadas e a manutenção das já existentes com a cadeia 
produtiva do setor educacional adensaram competências em 
prol da competitividade, agregando ainda mais valor às IES 
afiliadas. Esse é o compromisso da Ampesc: promover o 
desenvolvimento com credibilidade e ética.
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Desejamos aos amigos, associados, funcionários e 
parceiros um Natal repleto de alegria e um Ano 

Novo cheio de realizações.
Que no próximo ano nossos laços se solidifiquem e 

possamos continuar cooperando e crescendo juntos.

Boas Festas!

Novo Site Ampesc

Portal Admirável Mundo Novo

Em 2018, O Instituto Ampesc da Capacitação Continuada realizou 11 eventos de 
formação, sendo 8 presenciais e 3 a distância. Trouxe importantes nomes da Educação 
Superior, como a Presidente do Inep/MEC, Profa. Profa. Maria Inês Fini; da Coordenadora 
do Napi/Seres/Mec, Maria Adelaide Santana Chamusca; e o Dr. Gastão José de Oliveira 
Ramos, Diretor Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI.  Mais 
de 500 participantes aprimoraram seus conhecimentos com os cursos neste ano. Ocorreu 
ainda, o evento em homenagem aos seus Ex-Presidentes, com a inauguração da “Galeria de 
Presidentes Ampesc”, e participou do 24° CIAED Congresso Internacional ABED de Educação 
a Distância, como patrocinadora e expositora. Além de realizar cursos próprios, a Ampesc foi 
e é apoiadora de eventos importantes para a Educação Superior, como o FinancIES, Bett 
Educar, Geduc, Fenesp e Enangrad fazendo-os chegar ao conhecimento dos associados com 
condições especiais.
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Professores Marlon Jackson Tafner, Osvaldo Momm, Hermínio Kloch, José 
Tafner, Roque Antônio Mattei e Expedito Michels, Presidentes da Ampesc. 

(Da esquerda para a direita)

http://www.ampesc.org.br/2018/convenios-parcerias/

