
CONHEÇA A 
AMPESCcontato@ampesc.org.br

(48) 32252445 -  (48) 99129 4196

 www.ampesc.org.br
Av. Pref. Osmar Cunha, 183 

Ceisa Center - Bloco B - Sala 410 
88015-100 | Centro | Florianópolis/SC

IES ASSOCIADAS

RELACIONAMENTO

92 faculdades e centros universitários

Quase 160 MIL alunos matriculados 

+3 MIL atendimentos gratuitos à 

comunidade por mês

52 MIL incentivos financeiros (bolsas) 

para acesso e  permanência do aluno

• A Ampesc conta com canal direto com seus 

associados, atendendo as reais necessidades e os 

mantendo atualizados quanto às mudanças do 

setor.

• Assessorias que atuam sintonizadas com o 

Ministério da Educação (MEC), INEP e demais órgãos 

oficiais e vinculados ao Governo, visando a 

informação em primeira mão e contribuindo com a 

celeridade nas demandas das IES associadas.

Apoiar as associadas no desenvolvimento e na 

valorização de suas atividades, sempre comprometida 

com a formação ética, empreendedora e de 

qualidade; pilares promotores de mudanças na 

sociedade.  

PROPÓSITO

SISTEMA PRIVADO AMPESC

Associe-se* 

*Qualquer IES do Brasil pode ser ASSOCIADA ESPECIAL.
Saiba como:



ATIVIDADES E SERVIÇOS  OFERECIDOS

Promoção de estudos e soluções de 
problemas relativos ao ensino superior.

Capacitações que atendam 
as necessidades das IES 

associadas.

Produção de projetos e pesquisas 
de caráter educacional.

Assessoramento 
Jurídico.

Assessoramento 
Acadêmico.

Monitoramento e envio de 
jurisprudência, legislação e 
orientações em tempo real.

Parcerias e convênios 
com condições especiais 

para os associados. 

MISSÃO 
Promover o desenvolvimento do associado em prol da 

valorização do ensino superior.

VISÃO 
Ser referência na sociedade como uma entidade que 

promove a educação superior de qualidade.

VALORES
Representatividade

Valorização dos associados

Credibilidade

Ética em todos os valores

Excelência

Inovação

Há quase duas decadas de atuação, a AMPESC 
contabiliza centenas de congressos, seminários, 

painéis e fóruns de debates, com milhares de 
participantes e aprovação de *100% deles em relação 
à metodologia apresentada, às suas expectativas e ao 

atendimento aos seus objetivos pessoais.

INSTITUTO AMPESC DE  
CAPACITAÇÃO CONTINUADA

• desenvolver a excelência profissional dos 
colaboradores das IES;

• promover a formação continuada dos 
profissionais de educação e

• aperfeiçoar as atividades por meio de melhorias 
reais e sustentáveis.

Objetivos

Entre as áreas de atuação estão: 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE CURSOS
CPA E NDE 
ENADE
FIES, PROUNI E UNIEDU
FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E JURÍDICA
GESTÃO DA SECRETARIA ACADÊMICA
METODOLOGIAS INOVADORAS
RECURSOS HUMANOS 
REGULAÇÃO

Seja um associado AMPESC e desfrute de 
benefícios que farão a diferença para a sua IES. Qualidade 

comprovada!

Consultorias sobre o 
Fies, ProUni e Uniedu.

+130  
cursos, seminários e 
congressos  
realizados

18 
Estados  brasileiros 
representados

Mais de

10 mil 
participantes 

100%
de satisfação*

Atualizações em 
consonância com as 
exigências do MEC


