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N. Demanda Ação Resultado 

1 Extensão dos prazos atinentes aos processos regulatórios; 
Ofício ao Ministro da Educação em 19/3/20 

(Link) 
Atendidos 

2 
Ausência de limitação em percentuais de carga horária para 
substituição de disciplinas presenciais; 

Ofício ao Ministro da Educação em 19/3/20 
(Link) 

Atendido 

3 
Interpretação dos termos da Portaria MEC nº 343, quanto à restrição 
dos cursos de Medicina para aulas em meios digitais. 

Ofício ao Ministro da Educação em 19/3/20 
(Link) 

Atendido 

4 

Diferimento nos encargos previdenciários (Contribuição Previdenciária, 
RAT, INCRA e Sistema S), suspendendo por seis meses o pagamento 
destes encargos sobre a folha salarial e parcelando sua quitação em 60 
meses, sem multas e juros, mantendo a regularidade fiscal e a saúde 
financeira das empresas, e permitindo a manutenção de suas 
atividades 

Ofício à Presidência da República com cópia 
para Casa Civil, Secretaria de Governo e 
Secretaria Geral da PR, Ministérios da 

Economia e da Educação 
(Link) 

Aguardando. 
Algumas 

concessões feitas 
para pequenas e 
médias empresas 

5 
Antecipação do repasse dos valores do FIES relativos aos contratos já 
devidamente formalizados e aditados 

Ofício ao Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro 

(Link) 
Aguardando 

6 
Confirmação de substituição de aulas presenciais nos cursos de pós-
graduação stricto sensu 

Ofício encaminhado à Presidência da CAPES 
(Link)  

Aguardando 

7 
Modificação da regra apuração da POEB considerando a situação fiscal 
e de captação de alunos 

Ofício enviado no dia 25 de março, ao 
secretário da Receita Federal 

(Link) 
Aguardando 

https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-007-2020-solicitacoes-de-medidas-necessarias-diante-da-pandemia-do-coronavirus
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-007-2020-solicitacoes-de-medidas-necessarias-diante-da-pandemia-do-coronavirus
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-007-2020-solicitacoes-de-medidas-necessarias-diante-da-pandemia-do-coronavirus
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-012-2020-solicitacao-de-medidas-urgentes-para-mitigar-graves-consequencias-da-crise-do-coronavirus-na-educacao
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-n-020-2020-pedido-de-antecipacao-do-repasse-dos-valores-do-fies-relativos-aos-contratos-ja-devidamente-formalizados-e-aditados
https://abmes.org.br/documentos/detalhe/761/oficio-forum-confirmacao-de-substituicao-de-aulas-presenciais-nos-cursos-de-pos-graduacao-stricto-sensu
https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/oficio-forum-n-n-023-2020-apuracao-da-proporcao-de-ocupacao-efetiva-de-bolsas-poeb
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8 
Graves riscos à estrutura educacional brasileira devido à tramitação de 
proposições legislativas sobre descontos compulsórios nas 
mensalidades  

Ofício enviado dia 1º de abril, ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

(Link) 
Aguardando 

 

https://forumensinosuperior.org.br/2013-08-19-04-12-30/item/of-forum-n-024-2020-graves-riscos-a-estrutura-educacional-brasileira-devido-a-tramitacao-de-proposicoes-legislativas-sobre-descontos-compulsorios-nas-mensalidades

