
COMUNICADO 

 

A Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED é uma sociedade científica sem fins 

lucrativos, religioso ou político-partidário, não tem caráter sindical ou classista ou 

governamental, tem sua diretoria eleita diretamente e periodicamente, em eleições livres e 

democráticas, tem sua missão voltada para o desenvolvimento da educação aberta, flexível 

e a distância, fundada em 21 de junho de 1995. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 00.975.548/0001-57, tem inscrição estadual isenta e inscrição 

municipal número 2.554.413-6. A ABED é associada à SBPC – Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência e a ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos, é membro do 

ICDE – International Council for Distance Education e da OEC – Open Education Consortium. 

Assim apresentada, a ABED vem a público para comunicar que a empresa Mundial Editora 

está utilizando indevidamente o nome da ABED em ações de telemarketing para a venda 

de cursos. Esclarecemos a quem possa interessar que a ABED não ministra, não credencia, 

não avalia, não certifica e não regulamenta cursos ou instituições. Desta forma, a 

Associação lamenta e alerta a comunidade com relação às práticas citadas que não têm – e 

não poderiam ter – seu aval. 

Ao tomar conhecimento das ações ilegais, por intermédio de reclamações do público, a 

ABED informa que já comunicou à Mundial Editora e aguarda por providências para que não 

continuem com esta prática. 

Lembramos que os associados ABED são profissionais da área de educação moderada por 

tecnologia, desde instituições de ensino de todos os níveis, universidades corporativas, 

fornecedores de produtos e serviços para EaD, além de professores independentes, todos 

interessados no crescimento e fortalecimento desta modalidade de ensino no Brasil. 

Para os associados nas categorias: “institucional” e “mantenedor” (pessoa jurídica), a ABED 

disponibiliza, para inserção em materiais de divulgação, impressos e eletrônicos, a 

logomarca “Somos associados”. 



 

Confira os associados ABED em cada categoria: 

Mantenedor (Pessoa Jurídica): CLIQUE AQUI 

Institucional (Pessoa Jurídica): CLIQUE AQUI 

Individual (Pessoa Física): CLIQUE AQUI 

Neste LINK um texto do Prof. Fredric Litto – Presidente ABED:  “Por que pertencer a uma 

sociedade científica?”. 

Esta mensagem é um alerta e um pedido de colaboração na divulgação deste comunicado. 

Atenciosamente, 

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED 
CNPJ: 00.975.548/0001-57 
Rua Vergueiro, 875 – 12º andar – Liberdade – São Paulo / SP 
11 3275-3561 / abed@abed.org.br / www.abed.org.br 

 

 

 

http://www.abed.org.br/site/pt/associados/consulta_associados_abed/cadastros_mantenedores/
http://www.abed.org.br/site/pt/associados/consulta_associados_abed/cadastros_institucionais/
http://www.abed.org.br/site/pt/associados/consulta_associados_abed/cadastros_individuais/
http://www.abed.org.br/site/pt/institucional/por_que_fazer_parte_de_uma_sociedade_cientifica/
mailto:abed@abed.org.br
http://www.abed.org.br/
http://www.abed.org.br/

