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

Comunicamos que no período de 23/12/2019 a 
12/01/2020 não haverá expediente, retornando às atividades 

em 13 de janeiro de 2020.

2 0 1 9
A chegada de um novo ano nos faz refletir. 2019 foi um ano 
de muitas dificuldades no setor educacional, mas também de 
muito trabalho. Na Associação de Mantenedoras Particulares 

de Educação Superior de Santa Catarina – Ampesc finalizamos 
o ano tendo proporcionado às IES associadas grandes 
oportunidades de troca de experiências, atualizações e 

formação continuada em vários segmentos no âmbito da 
Educação Superior. Novas instituições ingressaram no quadro 
de associados e tivemos a oportunidade de colaborar com as 

IES nos atendimentos jurídico, acadêmico, sobre Fies, Prouni e 
Uniedu e com um novo ciclo da pesquisa salarial. 

Confira algumas das realizações da Ampesc em 2019
Ampesc tem nova Diretoria

As Instituições de Ensino Superior – IES associadas à Ampesc, elegeram sua nova 
Presidência e Conselhos. Os Professores Cesar Augusto Lunkes, Mantenedor da 
Horus Faculdades, de Pinhalzinho, e Maria Helena Kruger, dirigente da Faculdade 
Energia, de Florianópolis, são respectivamente Presidente e Vice-presidente da 
Ampesc. O lema “Ampesc forte para todos”, adotado pela nova diretoria, deve 
nortear os trabalhos da gestão que administrará até 2021.

Fazem parte do novo Conselho da Presidência os professores Carlos Antônio 
Ferreira (Satc), Everaldo José Tiscoski (Esucri) e Gonter Bartel (São Luiz) e a 
suplente professora Maria Aparecida Maes (Fatenp). O Conselho da Presidência é 
composto ainda pelos ex-presidentes da Ampesc, atualmente Professores Hermínio Kloch e Expedito Michels. 

O Conselho Fiscal passa a ser composto pelo Administrador Bernardo Werner (UniAvan) e pelos professores Gabriella Depiné 
Poffo (UniAvan), como suplente, Júlio Alex Ferreira (Santa Rita) e Leandro Sorgatto (Uceff).

Associadas em Evidência

Este ano a Ampesc enviou 
para órgãos públicos e entidades 
o portfólio de apresentação 
das associadas. O Material, 
confeccionado em português 
e Inglês, é um importante 
instrumento que a Ampesc 
tem em mãos para reforçar a 
importância e representatividade 

do Sistema particular de Ensino. Um novo folder também foi 
confeccionado para colaborar com a apresentação da Ampesc 
na prospecção de novos associados. 

O site da Ampesc, que foi reformulado em 2018, recebeu 
uma nova seção, o “Acontece nas IES”, um espaço exclusivo de 
notícias institucionais das Instituições associadas Ampesc. Todas 
as notícias publicadas são também compartilhadas nas redes 
sociais da Ampesc, ajudando na ampla divulgação das ações 
realizadas pela nossa rede. ACESSE AQUI!

Encontros importantes
A Ampesc vem buscando a 
aproximação com algumas entidades 
focadas na qualidade da Educação. 
Uma delas é a Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação do Estado - 

Fapesc. A atual diretoria da Ampesc 
esteve em comitiva visitando a Fapesc 

para discutir apoio à pesquisa e inovação nas 
IES Particulares. O encontro proporcionou que a Conselheira 
da Ampesc, Profa. Maria Aparecida Maes, apresentasse a 
entidade durante o Encontro Nacional de Procuradores 
Jurídicos das FAPs, realizado em outubro. O trabalho iniciado na 
gestão anterior, do Professor Hermínio Kloch, Ex-presidente da 
Ampesc e agora membro efetivo, já havia resultado na cadeira 
que a Ampesc ocupa na Fapesc.

 No início do ano a Diretoria da Ampesc esteve reunida 
com o Secretário Estadual de Educação Natalino Uggioni e sua 

equipe para tratar de possíveis parcerias entre as Instituições de 
Ensino Superior, associadas à Ampesc, e a Secretaria de Estado 
da Educação. E na Alesc, vários deputados estaduais também 
receberam a visita institucional da Ampesc pelo Professor 
Hermínio Kloch.  

O Atual Presidente da Ampesc, Professor Cesar Augusto 
Lunkes, acompanhado dos conselheiros, esteve com o Senador 
Jorginho Mello. O encontro teve o objetivo de discutir os 
rumos da Educação Superior perante o atual cenário político e 
econômico brasileiro.

Representando o Sistema Particular, 
a Ampesc participou da reunião com 
Governador do Estado, Carlos 
Moisés da Silva, em que foi anunciado 
investimentos no Programa de Bolsas 
Universitárias de Santa Catarina 
(Uniedu).

Serviços

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, ética e inovação. 

Parcerias

A Ampesc aplicou um novo ciclo da Pesquisa Salarial Docente 
e do Corpo Técnico-Administrativo do Sistema Particular que 
considerada a média estatual e também a média regional, já que 
houve amostragem de todas as regiões.

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 mais de 360 esclarecimentos prestados pelas 
consultorias jurídica e acadêmica da Ampesc e encaminhamentos 
de orientações com entendimento sobre normas publicadas 
pelo MEC e FNDE.

Atendimentos

13 eventos realizados 
Mais de 570 participantes
32 palestrantes nacionais

1 palestrante internacional
9 Estados representados
Mais de 95% de aprovação
 

Eventos
Em 2019 computamos:

Tem Novidade para 2020

Para o próximo ano a Ampesc está 
preparando uma novidade para os 
associados e os participantes dos eventos do 

Instituto Ampesc de Capacitação Continuada. 
Começaremos o calendário de eventos com 
uma plataforma completa de eventos. Os 
participantes farão as inscrições, responderão 

as avaliações e acessarão os certificados 
e materiais apresentados   no mesmo 

espaço. Será um grande passo para a 
profissionalização do Instituto Ampesc de 
Capacitação Continuada.

AMPESC
Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina 

 CONFIRA OS EVENTOS 
CLICANDO AQUI!

http://www.ampesc.org.br/2018/
http://www.ampesc.org.br/2018/convenios-parcerias/
http://www.ampesc.org.br/2018/eventos-realizados-em-2019/
http://www.ampesc.org.br/2018/eventos-realizados-em-2019/

