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presentação
Respeitável público,
É com imensa satisfação que a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
apresenta a 9ª edição da Revista Responsabilidade Social, referente à Campanha da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular, iniciativa promovida anualmente pela Associação desde 2005 e
que mobiliza instituições de educação superior (IES) por todo o Brasil.
Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor! E tem também atividades esportivas, conscientização
ambiental e consultoria jurídica. Tem orientação profissional, assistência à saúde, serviços de estética,
atividades culturais, oficinas de informática e de fotografia. Tem tudo isso e muito mais sob a tenda do
comprometimento social das IES.
Parte dessa história, construída por universidades, centros universitários e faculdades, está descrita
nas páginas a seguir. Esta edição traz um resumo do que foi possível mensurar das milhares de
atividades gratuitas realizadas nos anos de 2017 e 2018. São dados estatísticos, registros fotográficos,
além da relação completa das instituições que participaram ativamente da Campanha nos dois anos
contemplados nesta revista, publicada bienalmente.
Seguindo a tradição de oferecer conteúdo de qualidade e relevância sobre o tema da Responsabilidade
Social no âmbito da educação superior, a publicação apresenta ainda quatro artigos elaborados por
acadêmicos e especialistas do Brasil e do exterior. Mais uma vez contamos com a colaboração de Adolfo
Ignacio Calderón, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas), para reunir autores que têm se aprofundado em estudos
sobre a área, identificando as tendências e contribuindo para o fortalecimento do debate no Brasil
e no mundo.
Ao lado de Sonia Regina Mendes dos Santos, Calderon revisita as doze premissas para a construção de
uma política institucional de Responsabilidade Social, apresentadas em 2008, e as completam com oito
novas premissas elaboradas a partir dos desafios recentes impostos às instituições, como a inovação
tecnológica e a transparência de informações.
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Nos artigos seguintes, Fernanda Mesquita Serva e Carlos da Fonseca Brandão discorrem sobre
oportunidades e desafios da curricularização da extensão para instituições do setor privado; Cristian
de O. Lobo Campos e Joaquim José Soares Neto abordam a formação de professores no âmbito da
responsabilidade social; e Francisco Ganga-Contreras apresenta um estudo da Responsabilidade
Social no âmbito das instituições particulares de educação superior do Chile.
Prestamos nossos sinceros agradecimentos a cada um dos autores que aceitou colaborar com o
enriquecimento desta revista, bem como para a pesquisa de inúmeros estudiosos que utilizam
a publicação como fonte de estudo. De modo especial, agradecemos o apoio do nosso fiel parceiro
Adolfo Calderón que, mais uma vez, emprestou parte do seu amplo conhecimento acadêmico nesta
empreitada.
Há que se reconhecer, ainda, o valioso trabalho desempenhado pelos protagonistas dessa grande
engrenagem chamada Responsabilidade Social. Professores, gestores educacionais, estudantes,
técnicos e voluntários que, ao longo dos dois anos aqui representados, se dedicaram a levar informação,
conhecimento, lazer e esperança de um mundo melhor e mais qualidade de vida a milhares de pessoas,
ao mesmo tempo em que eram chamados ao exercício de uma cidadania mais humana e colaborativa.
Por fim, nosso muito obrigado a cada membro da equipe da ABMES que contribuiu para tornar possível
não apenas mais esta edição da revista Responsabilidade Social, mas também para a concretização
das Campanhas aqui detalhadas. É sempre muito bom poder contar com um time qualificado e
comprometido, que acredita nos projetos e os acolhe com tanto carinho e dedicação.
A revista impressa é distribuída gratuitamente para as instituições associadas à ABMES. Contudo, com
o objetivo de oportunizar a todos o acesso ao conhecimento, a versão online desta publicação, bem
como de outros títulos da ABMES Editora, encontra-se disponível na íntegra no site www.abmes.org.br.
Preparem-se, o espetáculo vai começar!

Brasília/DF, agosto de 2019.

Celso Niskier
Diretor presidente da ABMES
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Mais oito premissas sobre a Responsabilidade Social
da educação superior no setor privado: rever o
passado recente para trilhar o futuro
Adolfo Ignacio Calderón1
Sonia Regina Mendes dos Santos 2
Este artigo tem por objetivo abordar, entre os aspectos emblemáticos sobre a universidade e seus
dilemas, alguns temas recorrentes que merecem ser rediscutidos. Elegemos o debate sobre a
Responsabilidade Social da Educação Superior (RSES) e suas possibilidades para a reafirmação do
papel das Instituições de Educação Superior (IES) nos dias atuais.
Em 2008, a Revista Responsabilidade Social no 3, publicada pela Associação Brasileira de Mantenedoras
de Ensino Superior (ABMES) como suporte teórico para o grande movimento nacional – como é a
Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular –, trouxe o artigo do professor
Adolfo Ignacio Calderón, um dos criadores da referida Campanha, intitulado “Doze Premissas para a
construção de uma política institucional de Responsabilidade Social na IES” (CALDERÓN, 2008).

1 Pós-doutor em Ciências da Educação na Universidade de Coimbra e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas). Pesquisador do CNPq (Bolsista Produtividade). adolfo.ignacio@puc-campinas.edu.br
2 Pós-doutora em Educação na Universidade de São Paulo (USP) e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Professora adjunta do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá (UNESA).
Presidente do Fórum de Extensão das IES Particulares (Forexp). soniamen@superig.com.br
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Passaram-se mais de dez anos e é possível verificar que a temática ainda se encontra na agenda das
políticas nacionais e nas discussões internacionais sobre a educação superior. As “Doze Premissas”
foram produzidas em um período anterior à última Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada
em 2009, bem como em um contexto no qual ainda não havia tanta ênfase em novos desafios impostos
à universidade – como são a inovação tecnológica, a curricularização da extensão universitária, a
transparência de informações, a ênfase em accountability por meio de indicadores que traduzam
os benefícios para a sociedade das atividades universitárias e a emergente demanda por gestão de
informações para subsidiar a elaboração de rankings acadêmicos nacionais e internacionais, os mesmos
que acenam recentemente para a construção de indicadores sobre impactos sociais.
Assim, neste artigo, os autores abraçam o desafio de complementar as “Doze Premissas” apontadas
por Calderón (2008), refletindo sobre “Mais Oito” que consideram importantes para a construção
e o aprimoramento de uma política institucional das IES, principalmente do setor privado. Nesse
sentido, este trabalho resulta da ampla vivência do primeiro autor, como pesquisador e bolsista de
Produtividade em Pesquisa com estudos sobre o ensino superior privado, e da ampla experiência
obtida na condição de pró-reitora de extensão universitária de uma importante universidade do setor
privado, no caso da segunda autora. “Teoria e prática; ação, reflexão, ação, para uma práxis voltada para
o aprimoramento da gestão universitária”, este é o sentimento que une os autores, compromissados
com o aprimoramento e a expansão do sistema de educação superior com qualidade.
Nesse início de conversa, temos convicção de que a incorporação do conceito de Responsabilidade
Social ainda enfrenta grandes desafios, apesar de estar presente entre as dez dimensões de avaliação
das universidades previstas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A
avaliação instituída pelo Sinaes procura estimular as IES, além da melhoria da qualidade da educação
superior, na definição de suas prioridades e na efetividade acadêmica relacionada à RSES, tendo, como
prevê o artigo 3º da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004:
Art.3º
(...) a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
(BRASIL, 2004).

O estudo da RSES não é específico do campo da educação; notadamente, vem sendo desenvolvido em
diversas áreas do conhecimento, como administração, direito, engenharia, medicina e outras áreas,
principalmente depois de 2004, quando da aprovação e introdução do Sinaes (CALDERÓN, GOMES,
BORGES, 2016).
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As discussões que surgiram no Brasil, na primeira metade da primeira década do século XXI, sobre
a temática Responsabilidade Social atrelam-se, de certa maneira, aos movimentos de reforma do
Estado, que a partir da segunda metade do século XX, apoiados pela doutrina da descentralização das
políticas sociais, foram acompanhados de uma certa expectativa e da possiblidade de transferência de
responsabilidade para organizações da sociedade civil. De modo geral, o Estado – visto como promotor
exclusivo das políticas sociais –, pressionado por grupos e organizações transnacionais (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio),
encaminhou-se para novas formas de gestão das necessidades sociais. Nas organizações emergiu o
debate sobre a Responsabilidade Social corporativa – o que mais tarde chega às IES.
Esse panorama do século XX encontra a universidade no Brasil alicerçada no princípio constitucional
que sustenta o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, e pelo entendimento do papel
da universidade como espaço de produção e difusão de saber, contribuindo para o desenvolvimento
científico, social, político, econômico e cultural. Nessa tarefa, a universidade encontra-se sob o
paradigma de um mundo globalizado, centrado no conhecimento, ganhando consenso o entendimento
de que o conhecimento produzido na universidade por meio da investigação e difundido no tecido social
a partir de atividades de ensino e de extensão configura-se como um dos principais compromissos da
universidade com a sociedade (GEORGEN, 2006).
Parece-nos que o legado do movimento de 1918, em Córdoba, Argentina, que enfatizava a importância
de se manter uma relação intrínseca entre a universidade e a sociedade, em que caberia à função da
extensão universitária uma preocupação com os problemas nacionais, permaneceu consubstanciada
em diferentes projetos nas IES, marcados pelo idealismo de alguns docentes e discentes. A extensão
universitária conclamou para si o entendimento de que a universidade deveria se comprometer
socialmente; contudo, de modo restritivo, por vezes foi implementada quase que exclusivamente
pela oferta de cursos de extensão, pela organização de eventos acadêmicos e, em alguns casos,
nas universidades “filantrópicas”, pela promoção, de forma gratuita, de serviços destinados às
pessoas carentes.
Sem recursos para o financiamento, sem uma legislação própria no âmbito do governo federal para as
IES públicas e privadas, os anos 1990 marcam uma extensão que se vê premida por um lado pela crise
da própria universidade e por outro pela busca por reconhecimento como instrumentalizadora da
dialética teoria/prática incumbida de um trabalho interdisciplinar capaz de favorecer a visão integrada
do social. Nesse cenário, cabe destacar o papel do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras (Forproex), que desde 1987 organiza-se em defesa da institucionalização da
prática extensionista e pelo corolário de significados políticos da extensão brasileira, e do Fórum de
Extensão das Instituições de Ensino Superior Particulares (Forexp), que a partir de 2002 articulou o
debate sobre os desafios da extensão pelos setores privados da educação superior.
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Nos primeiros anos do século XXI, Santos (2004) defendeu uma reforma democrática da universidade
e sua inserção na sociedade pós-moderna em função do duplo desafio que se interpõe à universidade:
há exigências cada vez maiores por parte da sociedade, ao mesmo tempo em que se tornam cada
vez mais restritivas as políticas de financiamento das suas atividades por parte do Estado. Com o
objetivo de prover soluções para os desafios da universidade no século XXI, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) promoveu, em 1998, a Conferência Mundial
sobre Educação Superior no Século XXI: visão e ação (UNESCO, 1998) e, em 2009, a Conferência Mundial
sobre o Ensino Superior 2009: as novas dinâmicas do Ensino Superior e pesquisas para a mudança e o
desenvolvimento social” (UNESCO, 2009). O documento de 2009 enfatiza os desafios e as dificuldades
que permeiam o desenvolvimento da educação superior, entre eles: o financiamento; a igualdade de
condições de ingresso e permanência nos estudos; o desenvolvimento e a manutenção da qualidade do
ensino, pesquisa e serviços de extensão; a relevância dos programas oferecidos e a empregabilidade de
formandos e egressos. A declaração considerou que a tecnologia – que modifica os modos de produção,
administração, difusão, acesso e controle do conhecimento – desafia a educação superior.
A introdução, em 2004, do conceito de RSES no âmbito normativo por meio do Sinaes, na condição de
uma das dez dimensões da avaliação institucional, mobilizou as instituições de educação superior para
entender seu significado e atender a suas exigências, poucos esclarecidas pelo próprio governo.
Concomitantemente a essa dimensão legal, estudos mostram a coexistência de vários entendimentos
do que seria a RSES – a mesma que na literatura é abordada a partir de diversos ângulos:
a) tradição universitária; b) tendência do mercado; c) normatização estatal; d) estratégia de gestão
das organizações; e) valores para o desenvolvimento humano; e f) projetos sociais extensionistas
(CALDERÓN, PEDRO, VARGAS, 2011).
A compreensão da RSES no contexto do Sinaes despertou a curiosidade científica de pesquisadores que
produziram dissertações de mestrado acadêmico ou profissional e teses de doutorados; somente entre
2005 e 2011 foram produzidos 38 estudos, sendo que mais da metade deles estavam preocupados em
compreender a relação entre a RSES e a gestão universitária, focalizando tanto a questão da gestão
universitária e a formação humana quanto as relações entre gestão universitária e desempenho
institucional no mercado educacional, de maneira semelhante ao mundo empresarial corporativo.
Da totalidade desses estudos, um quarto, aproximadamente, se preocupavam em compreender os
aspectos conceituais e normativos com foco predominante no setor privado, enfatizando: a RSES
no contexto do Sinaes; a RSES no contexto do setor privado; e a RSES e sua relação com a extensão
universitária. O quarto dos estudos restantes focou sua preocupação teórica com a compreensão da
relação entre RSES e a formação universitária voltada para a consciência do aluno sobre seu papel
na sociedade e o encaminhamento de ações criativas para a transformação da realidade, analisando
experiências concretas em diversos cursos de graduação.
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Conforme apontam Martí-Noguera, Calderón e Fernandez-Godenzi (2018), a partir da sistematização
da literatura, a operacionalização do Sinaes apresentou uma série de fragilidades e potencialidades.
As fragilidades geraram ações questionáveis nas IES do setor privado, totalmente desfocadas das
atribuições de sua missão.
A principal fragilidade é a ausência de uma concepção clara e objetiva, em termos de operacionalização,
do que se entenderia por RSES e de quais seriam seus critérios de avaliação. A única orientação
governamental estava centrada no artigo 3º da Lei do Sinaes, anteriormente mencionada, na qual se
vincula a RSES com “a contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”
(BRASIL, 2004). Essa explicitação conceitual somente foi corrigida oito anos depois, em 2012, quando
o governo brasileiro lançou um glossário no qual explicita seu entendimento do que seria a RSES.
Na medida em que a lei não explicita que essas contribuições seriam decorrentes das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, muitas IES do setor privado passaram a criar departamentos de RSES,
à semelhança das organizações empresariais, passando a implementar ações como se fossem ONGs
dentro da própria IES, ou como se fossem uma empresa que passa a apoiar ONGs, no campo da
assistência, muitas vezes de forma totalmente desconexa das atividades de ensino e de pesquisa.
Uma segunda fragilidade apontada pelos autores, também decorrente da falta de clareza do que seria
a RSES, é o fato de ter induzido a uma confusão entre RSES e Extensão Universitária, na medida em
que os aspectos abordados na lei como sendo RSES dizem respeito, em certa forma, às atividades
extensionistas.
Uma terceira fragilidade – talvez a mais grave – é o fato de que a Lei do Sinaes acabou gerando a
impressão de que contribuir em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural seria
a finalidade da universidade, deixando-se de lado o fato de ser uma decorrência de suas principais
atribuições, que seriam a geração do conhecimento e a formação profissional por meio do ensino,
pesquisa e extensão.
Entretanto, apesar dessas fragilidades, os autores apontam algumas importantes potencialidades,
em termos de consequências não previstas. A normatização da RSES representou um avanço para o
fortalecimento da dimensão pública das IES com fins lucrativos, uma vez que despertou uma corrente
para a implementação e o fortalecimento de estruturas voltadas para a implantação de projetos
dirigidos à comunidade, potencializando-se a extensão universitária e colocando-se nas agendas
institucionais as reflexões sobre a RSES. A essa potencialidade soma-se outra – que particularmente
acreditamos ser a mais importante –: a obrigatoriedade da RSES tornou-se um imperativo para todas
as IES que compõem o Sistema Federal de Ensino Superior, independentemente do tipo de instituição,
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porte ou natureza administrativa. Essa iniciativa ganha relevância uma vez que a extensão universitária
é uma atividade obrigatória somente para as Universidades e não para os Centros Universitários
ou Faculdades. Desse modo, com o Sinaes todas as IES do país passam a ter que demonstrar sua
Responsabilidade Social.
Aos reler as “Doze Premissas” (CALDERÓN, 2008), podemos afirmar sua vigência e sua atualidade.
Nesse sentido, concordamos quando o autor destaca, entre outras premissas mencionadas:
a) o fato de a RSES se traduzir no esforço contínuo e permanente para que as IES cumpram sua
missão institucional, sustentada no desenvolvimento de ações e nos serviços que possuem, na
sua essência, uma função pública não estatal;
b) no Brasil, a maioria de IES do país e do setor privado são empreendimentos educacionais com
a missão de se tornarem espaços de formação e capacitação dos recursos humanos necessários
para o desenvolvimento brasileiro. Assim sendo, a RSES diz respeito à garantia da boa qualidade
de ensino para os cidadãos que buscam sua formação na graduação e/ou na pós-graduação;
c) não há atrito entre a RSES e a extensão universitária, pois a primeira, com o termo compromisso
social, diz respeito às discussões sobre a função social das IES na sociedade brasileira. A segunda
é uma das três atividades universitárias que possibilitam o cumprimento, pela Universidade, de
sua função social;
d) as IES e suas práticas acadêmicas não podem ser confundidas com as ações sociais
desenvolvidas por ONGs ou entidades assistencialistas, uma vez que não faz parte da missão
das IES desenvolver meros projetos assistencialistas. A missão das IES é promover competências
por meio do desenvolvimento de produtos e serviços de natureza educacional. Os projetos de
intervenção social constituem atividades acadêmicas, espaços de aprendizagem por excelência
para colocar em prática os quatro pilares da educação proclamados pela Unesco, ou seja, não
somente aprender a fazer, mas também “aprender a viver juntos” e “aprender a ser”;
e) a RSES não deve se restringir a um único departamento ou setor dentro da estrutura das
IES, uma vez que diz respeito a valores que perpassam toda a estrutura universitária, sendo
que isso não impedirá a existência de um departamento que articule e monitore os esforços
institucionais; e
f) falar da RSES significa fazer referências a princípios e valores direcionados ao desenvolvimento
humano condensados nos projetos pedagógicos e nas diretrizes institucionais. Tais princípios
podem ser subdivididos em três âmbitos: pessoal (dignidade das pessoas, integridade, inclusão,
multidiversidade etc.); social (equidade social, sustentabilidade, diversidade, solidariedade
etc.); universitário (excelência acadêmica, compromisso com a verdade, interdependência e
transdisciplinaridade).
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A atualização das “Doze Premissas” (CALDERÓN, 2008) leva-nos a apontar um conjunto de novas
premissas pensando em auxiliar nas discussões dos gestores universitários preocupados com a
implementação e/ou o fortalecimento de uma política institucional de RSES:

Premissa no 1
Diferentemente da Lei do Sinaes, de 2004, somente em 2012 o governo brasileiro deu maior
concretude ao termo Responsabilidade Social, o mesmo que “se refere às ações da instituição (com ou
sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável. Nesse sentido, deverão ser
verificados trabalhos, ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos com e para a comunidade,
objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da
infraestrutura urbana/local e a inovação social” (BRASIL, 2014, p. 35). Trata-se de um entendimento
que deveria nortear a ação das IES, com destaque para dois aspectos presentes no referido documento:
a RSES envolve “ações da instituição com ou sem parceria” e, principalmente, envolve um conjunto de
ações “com e para a comunidade”. Repare-se que, além da vinculação existente na Lei do Sinaes entre
RSES e suas contribuições para 1) inclusão social, 2) desenvolvimento econômico e social, 3) defesa do
meio ambiente, 4) memória cultural, 5) produção artística e 6) patrimônio cultural, o novo documento
enfatiza outras áreas, como 7) melhoria da qualidade de vida, 8) infraestrutura urbana/local e 9)
inovação social.

Premissa no 2
Para que as IES ganhem legitimidade junto à comunidade que a financia, é importante a transparência de
informações na forma de devolutiva à sociedade, com indicadores de desempenho explícitos. Vivemos
em tempos de accountability, nos quais alunos e parceiros em potencial querem obter informações,
saber sobre com quem estão dialogando. Além disso, o próprio planejamento e a tomada de decisões
exigem cada vez mais indicadores de desempenho para nortear ações e aprimorar-se. Nesse sentido,
convém destacar o papel estratégico que tem a construção de indicadores que permitam dimensionar
o trabalho realizado. Para tanto, é importante construir com o conhecimento produzido sobre
indicadores pelas universidades, organizações multilaterais, governos; como exemplo citamos o estudo
de Nascimento et al. (2015), que, a partir de sua tese de doutorado, constrói indicadores objetivos
para monitorar cada uma das áreas contempladas pelo governo no que tange à RSES. Como exemplo,
podemos citar uma das áreas contempladas na RSES, como a inclusão social. No quadro no 1, o autor em
questão criou o que chama de oito subcritérios e 16 atributos passíveis de serem mensurados; entre
eles, destaca-se: no subcritério comunicação e visualização, o monitoramento do atributo, sinalização
tática e visual; no subcritério acessibilidade a edificação, destacam-se como atributos monitorar as vias
de acesso ao prédio, ao andar térreo e aos andares superiores; no subcritério ergonomia adequada,
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destacam-se os atributos cadeiras específicas para pessoas com deficiência, e mesas e superfícies para
o desenvolvimento de atividades dessas pessoas. Assim, o autor criou um conjunto de indicadores em
todas as áreas contempladas no Sinaes no tocante à RSES, incluindo mais uma área: defesa da produção
esportiva e saúde.

Quadro 1 – Subcritérios e atributos do critério de avaliação
Critério

Subcritério

1.1 Comunicação e sinalização

Atributos

• Sinalização tática e visual
• Via de acesso ao prédio

1.2 Acessibilidades em edificações

• Acesso ao andar térreo
• Acesso aos andares superiores

1.3 Sanitários acessíveis

• Sanitários acessíveis para portadores de
cadeiras de rodas
• Mesas ou superfícies para o
desenvolvimento das atividades pelas

1. Inclusão Social

1.4 Ergonomia adequada

pessoas com necessidades especiais
• Cadeiras para pessoas com necessidades
especiais

1.5 Profissionais interpretes de
libras

1.6 Eventos organizacionais

• Professor(es) com formação em libras
• Técnico(s) Administrativo(s) com
formação em libras
• Eventos realizados ao ano
• Número de curso da instituição
• Vagas ocupadas por estudantes da

1.7 Ocupação de vagas por
estudantes da microrregião

microrregião ao ano
• Vagas ocupadas por estudantes do(s)
Estado(s) ao ano
• Vagas totais ocupadas ao ano

1.8 Valores éticos, morais e legais.
Fonte: Nascimento et al. (2018)
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• Processos analisados e concluídos ao ano
• Total de processos formalizados ao ano

Premissa no 3
Se a RSES, desta vez normatizada pelo governo, diz respeito à função social da universidade, o
tripé (ensino, pesquisa e extensão) – isto é, as três funções da universidade – é o meio pelo qual as
IES contribuem com o desenvolvimento da sociedade que as financia. Considerando que a grande
maioria das IES brasileiras são vocacionadas para a atividade do ensino, a contínua procura pela
excelência acadêmica deveria ser o norte para o cumprimento de sua RSES. Nesse sentido, a procura
de estratégias de melhoria da aprendizagem dos alunos; o aprimoramento dos mecanismos de
avaliação da aprendizagem e da atuação docente; a contínua atualização dos projetos pedagógicos;
o estímulo ao protagonismo dos alunos; o diálogo contínuo com os empregadores; a incorporação de
valores voltados para a construção de uma cidadania planetária, contemplando diretrizes nacionais
e orientações internacionais, devem ser práticas contínuas na gestão acadêmica. Dentro desse
processo, o monitoramento via indicadores é uma estratégia de aprimoramento que cada vez mais
ganha importância na gestão dos diversos cursos e serviços oferecidos pelas universidades. Rankings,
índices e tabelas classificatórias, promovidas pela própria IES ou por agentes externos, poder público
ou setor privado – como IGC, Enade, Ranking Universitário Folha e Guia do Estudante –, podem ser
importantes ferramentas para o monitoramento do desempenho institucional e para a implementação
de estratégias de aprimoramento via benchmarking, bem como para mostrar à sociedade, em termos de
accountability, a qualidade dos serviços ofertados e, portanto, da RSES.

Premissa no 4
Para as IES do setor privado, a captação de alunos é uma preocupação permanente para garantir a
saúde financeira – e, por consequência, a viabilização dos empreendimentos educacionais – e dar
concretude à sua Responsabilidade Social. A competição no mercado educacional assume diversos
matizes, dependendo das características dos mercados, de suas dimensões e dos atores. Se por
um lado a expansão dos grupos empresariais reconfigurou e vem configurando a geopolítica da
concorrência, por outro, a liberalização da expansão dos cursos via EAD e a ampliação da cargas
horárias não presenciais assumem hoje o papel dinamizador de uma nova forma de oferecimento
de cursos em termos de estratégias de aprendizagem, custos operacionais e modificação da forma
de realização do trabalho docente, colocando em xeque o contínuo equacionamento de custos
e qualidade, de acordo com o nicho de mercado no qual a IES está inserida. Se tradicionalmente,
em contexto de mercados, o tom da atuação institucional é a competição entre IES, vêm surgindo
novas práticas e experiências denominadas coopeticion – ou coopetição – entre IES (DAL-SOTO,
MONTICELLI, 2017) – muitas delas entre as próprias concorrentes – para atingir os objetivos
institucionais em termos de compartilhamento de boas práticas acadêmicas, bem como de aquisição
de bens e serviços educacionais. De acordo com os autores citados, a dicotomia entre competição e
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cooperação não atende mais às relações interorganizacionais. A coopeticion ou coopetição evidencia
relações paradoxais nas quais as IES competem e cooperam simultaneamente em diferentes áreas e
sob diferentes níveis de interação.

Premissa no 5
Ao compreendermos a extensão universitária como dimensão do trabalho desenvolvido pela academia
no ensino e na pesquisa, na formação de recursos humanos e na produção e divulgação do conhecimento
produzido, cabe considerar seu caráter intrínseco ao currículo do aluno. A curricularização da
extensão pode ser entendida como um reconhecimento da inclusão curricular das práticas e dos
estudos advindos da extensão universitária, dada sua capacidade de diálogo interdisciplinar forjada
em atividades naturalmente articuladas de investigação e ensino-aprendizagem no ato educativo,
estão evidentes na formação integral dos estudantes. O caráter de uma função integradora das demais
funções de pesquisa e ensino implica não tão somente em atribuir-lhes créditos ou carga horária num
plano de estudos, mas pressupõe incorporar a extensão ao conjunto de disciplinas e/ou atividades
previstas num currículo – seja como parte de integração das funções de ensino e pesquisa, seja como
forma de oferecer uma formação mais conectada com a realidade complexa e as problemáticas
sociais. A curricularização da extensão pode promover abordagens mais criativas de compressão e
transformação do próprio currículo e o refinamento do compromisso ético-político dos atores nas
IES. O grande diferencial de uma instituição que exerce a Responsabilidade Social e que redefiniu sua
proposta de currículo numa sociedade complexa é a capacidade de os projetos político-pedagógicos
não estarem focados simplesmente nas estratégias utilizadas junto à comunidade do seu entorno,
mas, de modo crítico e reflexivo, repensarem o conceito de educação em seu projeto institucional
e os princípios que devem reger a formação humana com respeito à liberdade, à solidariedade, à
sustentabilidade planetária e ao exercício corresponsável da vivência. A curricularização da extensão
impõe às IES investigar e valorizar o que realizam, de modo a redimensionar os processos e as formas
assumidas como trabalho pedagógico em função de abordagens interdisciplinares e da construção de
conhecimento participativo, revendo o que se deflagra pelas demandas que recebem, bem como tendo
como fundamento de processos de validação e elaboração de conhecimento científico os processos
de ensinar. Diversidade, flexibilidade e articulação imprimem um novo sentido ao currículo na
formação superior.

Premissa no 6
A Responsabilidade Social no ensino superior deve estar em tudo que cerca a vida do estudante
nas IES. Entendida também pelo restabelecimento da dignidade e do compromisso de uns com os
outros, a RSES expressa seu papel ativo no engajamento civil e na participação cidadã. Estamos diante
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de um declínio do engajamento civil e da participação cidadã nos assuntos de interesse geral – o que
reivindica a necessidade de proporcionar um valor social à formação no nível superior em relação ao
mundo real. Ao compreendermos como expressão da formação cívica e como atuação responsável
na comunidade (Jacoby, 2009, apud Santos Rego, 2013, p. 571) é preciso refletir sobre as formas
como expressamos a RSES. A atuação episódica, fortuita e desatrelada de um rigoroso entendimento
científico dos problemas sociais deve ser superada nos espaços de atuação, tendo em tela o risco que
se assume também ao adotar posturas alicerçadas em pensamentos equivocados sobre a redenção
da sociedade. Compreende-se que para a formação para o compromisso cívico é preciso cuidar com
esmero da forma como as instituições se conectam com as demais organizações – instituições públicas,
empresas, terceiro setor – em função do seu desenvolvimento. A adoção de uma postura de participação
cidadã e cívica reconfigura a construção de inciativas – programas e projetos – com uma perspectiva
de prazo mais longo, reconhecendo a prevalência dos enfoques metodológicos a serem adotados, e da
avaliação de seus efeitos. Por outro lado, é preciso promover no âmbito das IES espaços e condições
favorecedoras para que o estudante seja fortalecido nos seus próprios ideais e opiniões, sendo capaz
de promover a leitura da realidade do mundo e nele engajar-se socialmente de forma comprometida
e crítica.

Premissa no 7
A Responsabilidade Social do ensino superior beneficia tanto às organizações quanto ao entorno
social no qual elas se inserem, sendo viabilizada pelos atores da universidade. Numa perspectiva crítica
de reflexão sobre os processos científicos-metodológicos necessários e de abordagem participativa
que se requer, é preciso não se descurar da formação dos docentes. A tradição universitária, infelizmente,
preparou os quadros docentes para o trabalho independente. Do funcionamento das disciplinas
de modo autônomo ao recorte nos processos de investigação, não se tem privilegiado a formação
mais colaborativa e interdependente dos professores para uma atuação conjunta. Entendemos que
as próprias atividades de RSES são, por si só, situações formativas complexas, tanto pelos conflitos
inerentes à natureza das intervenções como pelos compromisso e ideários que anunciam – o que
supõe novo perfil docente. Superar o isolamento docente passa a ser compreendido como desafio
para uma educação que se move para perceber a complexidade existente na vida cotidiana, na medida
em que a RSES concretamente nos remete a práticas éticas elaboradas em espaços de colaboração,
integração, postura multiprofissional e pensamento interdisciplinar. A contínua busca da excelência
no âmbito da RS reafirma a imperiosa necessidade de valorizar o trabalho docente colaborativo. Um
caminho seguro para as IES será a formação alicerçada em políticas de valorização dos docentes, nas
quais sejam estimulados a rever suas posturas sobre ensinar e aprender em contextos de valorização
do bem comum, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana.
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Premissa no 8
Refletir sobre a RSES significa pensar não só os deveres e as obrigações das IES em contexto
democráticos e de autonomia, mas debater sobre uma instituição que, nos âmbitos interno e externo,
se abre à inovação tecnológica. O reconhecimento de novos paradigmas tecnológicos penetrando toda
a sociedade e a constatação da inovação como atributo de sucesso e crescimento das empresas no
cenário global impõem sobre as IES um duplo desafio: como formadora e como organização. Cabe à
IES, ao reconhecer que a inovação as tem transformado por dentro – com novos modelos de gestão
e o uso das tecnologias digitais, de comunicação e de informação – nas funções de ensino, pesquisa
e extensão, ensejar a criação de condições favorecedoras para que os atores da universidade –
docentes e estudantes – expostos à realidade de constante inovação, encorajem-se a pensar por si
mesmos, compreendendo a sua responsabilidade na inovação de tecnologias, métodos, produtos e
processos. A inovação, como cultura, é imperativa para que as IES ousem nos modelos de formação, no
desenvolvimento de uma dinâmica curricular em que a vinculação com a sociedade possa ser a porta
por onde se coloca em jogo o potencial de criação em busca de soluções que visam a transformação da
realidade. Entretanto, se a inovação é possibilitada por todo um conjunto de inciativas na gestão, na
pesquisa, no ensino e na extensão, a RSES pode ampliar e aprofundar o seu viés solidário ao resgatar
no debate as intenções e os rumos da inovação.
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Responsabilidade Social da Educação Superior:
oportunidades e desafios da curricularização da
extensão para instituições do setor privado
Fernanda Mesquita Serva11
Carlos da Fonseca Brandão22

Introdução
A publicação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da Resolução no 7, de 18 de dezembro 2018,
que estabeleceu as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, pode representar uma
grande oportunidade para as Instituições de Ensino Superior (IES) – em especial as universidades – pois
pode gerar uma nova oportunidade para que tais instituições mantenham ou reconquistem posição
de destaque em seu contexto social, como importante polo gerador de conhecimento destinado não
apenas ao seu público externo, mas também para a população circunvizinha, a partir da apreensão das
necessidades de cada localidade.
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de Educação da Unesp – Assis e do Programa de Pós-graduação em Educação da Unesp – Assis; coordenador do Coletivo de
Pesquisadores em Políticas Educacionais (Coppe). cbrandao@assis.unesp.br
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Tais diretrizes, visando dar cumprimento à Meta 12.7 da Lei no 13.005/2014, que aprovou o Plano
Nacional de Educação – PNE 2014-2024, acabou por ampliar o rol de atividades que podem ser
realizadas visando a curricularização da extensão, mantendo programas e projetos, mas incluindo
também cursos, oficinas, eventos e prestação de serviço.
Além disso, apesar de não citar expressamente o termo indissociabilidade, a referida Resolução
determina que as atividades de extensão inseridas no currículo – ou seja, curricularizadas – precisam
ser desenvolvidas de forma articulada com as atividades de ensino e pesquisa. Esse (parece-nos) é o
grande desafio das IES, pois não basta que as atividades de extensão sejam realizadas com o fim de
dar cumprimento à sua responsabilidade social, sendo necessária a articulação entre ensino/pesquisa/
extensão – tema que será desenvolvido no presente trabalho, a partir de pesquisa documental, de
cunho exploratório, analítico-descritiva, que adotou os métodos bibliográfico e descritivo.

A Responsabilidade Social das instituições de educação superior
O termo Responsabilidade Social foi cunhado a partir de ideias de Robert Owen, empresário inglês
que, no início do século XIX, passou a defender a adoção de práticas empresariais que tinham como
preocupação o papel social das empresas (CARVALHO; MEDEIROS, 2013, p. 18), partindo da premissa
de que as atividades empresariais incluem “...obrigações que uma organização assume por meio de
ações que projetem e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios
interesses” (CHIAVENATO; ARÃO, 2004, p. 332).
Assim, no caso das IES, além de atingir os seus objetivos – que nos parece gerar conhecimento e tornálo acessível –, devem desenvolver atividades que tenham como objetivo melhorar o bem-estar das
comunidades nas quais estão inseridas, cumprindo a sua Responsabilidade Social. Essas atividades
aparentemente acessórias podem ser tidas como principais, uma vez que podem ser utilizadas para
fomentar a própria produção de conhecimento, por meio das pesquisas; transmiti-la, pelo ensino; e
aplicá-la pela prática, por meio da extensão universitária – tudo de forma indissociável, ou, em outras
palavras, articulada.
A inclusão da Responsabilidade Social como uma das obrigações das IES deu-se pela Lei no 10.861,
de 14 de abril de 2004, que, ao criar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
expressamente previu que tais instituições seriam avaliadas em várias dimensões, entre elas a sua
Responsabilidade Social – em especial no tocante “...à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, e à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural” (art. 3º, inciso III).
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Essa definição acabou sendo objeto de crítica, pois, segundo Noguera, Calderón e Godenzi (2017, p.
11), “en el enfoque conceptual aplicado las acciones de RS no serían un medio para una enseñanza y una
investigación socialmente responsable, por el contrario serían un medio para la construcción de una sociedad
más justa y sustentable, tergiversándose el papel histórico das IES”.
Uma das formas que a IES tem de cumprir sua Responsabilidade Social é a prestação de serviço,
que, segundo o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras (Forproex), ao estabelecer a sua versão de Política Nacional de Extensão Universitária, é
uma atividade de extensão universitária:
Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado por
terceiros (comunidade, empresa, órgão público etc.); a prestação de serviços caracteriza-se
por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem
(FORPROEX, 2007, p. 39).

No caso, contudo, é extremamente importante esclarecer que a prestação de serviços somente poderá
ser considerada uma atividade de extensão se estiver integrada no tripé acadêmico com o ensino e a
pesquisa, uma vez que é possível que uma universidade desenvolva a prestação de serviços no âmbito
de suas atividades relacionadas à Responsabilidade Social sem que tal prestação de serviços guarde
qualquer relação com as suas atividades educacionais. Assim, é possível imaginar três cenários para a
prestação de serviços por uma IES: (1) a prestação de serviço é meramente uma atividade assistencial,
sem vinculação com o ensino e a pesquisa; (2) a prestação de serviços restringe-se ao âmbito da
Responsabilidade Social da IES e não envolve a participação de alunos e professores; e (3) a prestação
de serviço envolve a participação de alunos e professores, está integrada com ensino e pesquisa,
bem como permite a integração da IES com a sociedade – inclusive no âmbito da inovação social e
tecnológica: os cidadãos, uma empresa, um órgão público etc.
A título de exemplo, é possível que uma instituição de ensino mantenha um ambulatório médico, no
qual seus alunos realizem estágios obrigatórios com profissionais da área da saúde, e as atividades
desenvolvidas em tal ambulatório, apesar de se caracterizarem como uma prestação de serviço, não
se caracterizem como atividade de extensão se não estiverem relacionadas, mais uma vez, ao tripé
acadêmico, de forma articulada com ensino e pesquisa. Isso ocorre porque, algumas vezes, a prestação
de serviço é concebida como uma prática meramente voltada para questões sociais, pois “as práticas
assistencialistas/paternalistas estão enraizadas na sociedade brasileira. Muitas vezes, a comunidade
apenas espera algo da universidade” (DEUS; HENRIQUES, 2017, p. 86). Por essa visão, a instituição de
ensino acaba sendo concebida como uma prestadora de serviços públicos, em substituição ao Estado,
assumindo um ônus que não lhe cabe.
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Além disso, é possível imaginar a situação de uma instituição de ensino que, a fim de dar cumprimento à
sua Responsabilidade Social, patrocine a prestação de serviços de natureza pública por outra entidade,
sem qualquer relação com as suas atividades acadêmicas. Por exemplo, se uma universidade patrocinar
uma Organização Não Governamental (ONG) para a prestação de serviços de saúde em comunidades
carentes, existirá a prestação de serviços, mas não se tem uma atividade de extensão universitária.
Por fim, a prestação de serviços pode ocorrer quando alunos e professores, em atividades que integrem
ensino, pesquisa e extensão, atendem a demandas da comunidade – seja dos cidadãos, de órgãos
governamentais ou mesmo as do mercado, com o que a “universidade estaria renovando a atualidade
e a vigência das suas finalidades” (CALDERÓN, 2000, p. 157).
Na verdade, essas concepções de prestação de serviço caracterizam o embate, citado por Adolfo
Calderón (2000), entre os paradigmas social-universalista e mercantil-individualista. Pelo primeiro
deles, seria papel da universidade – em especial por meio de suas ações de extensão – prestar serviços
sociais que atendem às demandas da sociedade, inclusive com caráter assistencialista, como a prestação
de serviços médicos por meio de clínicas e hospitais universitários. De acordo com o paradigma
mercantil-individualista, caberia à universidade atender às demandas do mercado, investindo em
inovação, por exemplo, a fim de colaborar com o desenvolvimento econômico do país e dos membros
da sociedade.
Claro que essas duas concepções não são excludentes, mas a universidade dificilmente conseguirá
atender a todas as tarefas que lhe são atribuídas. Na verdade, como a expectativa e o número de
demandas – internas e externas – são excessivamente grandes, na prática, as universidades e
instituições de ensino centram suas atividades no atendimento de demandas consideradas
prioritárias, a partir de sua vocação e missão estabelecida (CALDERÓN, 2000, p. 154).
O risco, porém, é que as IES, na ânsia de cumprir sua Responsabilidade Social, executem de forma
inadequada atividades de extensão universitária – o que pode, segundo Botomé (1996, p. 49), ser
um dos grandes responsáveis pela descaracterização das universidades, que passaram a realizar, de
forma indevida, atividades que deveriam ser executadas por outras instituições sociais, deixando de se
dedicar à busca da produção do conhecimento, objetivo que as diferencia dessas outras instituições.
Assim, apesar do preceito trazido pelo Sinaes, as IES precisam ter em mente que a sua principal
função é gerar conhecimento, e não um conhecimento convencional, mas sim um “…conhecimento
pluriversitário, transdisciplinar, contextualizado, interativo, produzido, distribuído e consumido com
base nas novas tecnologias de comunicação e de informação” (SOUSA SANTOS, 2011, p. 63).
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As ações de extensão, que congregam os programas, projetos, cursos, eventos e a prestação de
serviços, devem promover a integração da universidade com a sociedade, realizar-se no âmbito
educacional e desenvolver-se no tripé acadêmico, com ensino e pesquisa. Nesse sentido, importa
reiterar que os cursos e eventos, se destinados para os alunos e com o objetivo de promover um
conhecimento complementar, dificilmente podem ser caracterizados como uma ação de extensão que
efetivamente permita a integração da universidade com a sociedade. Assim, devem ser prestigiados
programas, projetos e a prestação de serviços que efetivamente permitam essa integração, colocandose os cursos e eventos em um segundo plano e deles exigindo-se algo mais do que apenas uma atividade
com vocação para o ensino.
Contudo, apesar da importância do conceito de extensão e do rol de ações elaborados pelo Forproex,
é forçoso reconhecer que à extensão podem ser atribuídos diferentes conceitos, pois, por se tratar de
uma relação da universidade com a comunidade externa, dependendo de qual comunidade se interrelaciona com a universidade, podem haver diferentes conceitos de extensão (ROCHA, 1984, p. 57):
[...] não há uma única maneira de encarar a extensão universidade (sic); existem, isto sim,
extensões da universidade, em direção a comunidades, instituições, organizações, em
relação a classe dominante ou dominada, de acordo com a proposta política dos grupos
que participam da ação extensionista. Como não há uma proposta unitária, uma única
formulação ou uma única maneira de encarar o processo de extensão, torna-se difícil, para
alguns, considerar como extensão universitária a atuação de grupos que praticam ações
completamente diversas das suas...

Apesar dessa multiplicidade de possibilidades de conceituação, para as novas Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior do Brasil, extensão universitária é “...a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, políticoeducacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as
instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação
do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa” (BRASIL, 2018a, p. 17).
Além disso, Diretrizes já mencionadas explicitaram a necessidade de que tais atividades de extensão
universitária sejam curricularizadas, devendo “...compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da
carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz
curricular dos cursos” (BRASIL, 2018a, p. 17).
O desafio da IES, a partir de agora, está em identificar a sua vocação dentro do contexto social no qual
está inserida e, a partir das demandas da comunidade que pretende atender, estabelecer atividades
de extensão universitária que admitam a articulação com ensino e pesquisa, atendendo a sua
Responsabilidade Social, mas sem se descuidar, contudo, de sua função precípua, que é gerar e tornar
disponível o conhecimento.
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A experiência do projeto “Amor de criança”
Desde 2013, a partir de convênio3 celebrado entre a Universidade de Marília (Unimar) e a Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp – Marília), o Projeto Amor de Criança presta
atendimento multidisciplinar para crianças e adolescentes nas especialidades médicas de neurologia,
pneumologia, gastroenterologia, bem como nas áreas da odontologia, fonoaudiologia, nutrição,
enfermagem, fisioterapia, psicologia e do direito.
As atividades desenvolvidas no Projeto por alunos e professores permitem a aplicação do
conhecimento já adquirido – com o atendimento das crianças e dos adolescentes –, bem como criam
dados para novas pesquisas, aptas a gerarem novo conhecimento. Surge assim um círculo virtuoso
no qual o conhecimento é repassado por atividades de ensino e aplicado por meio de atividades de
extensão, gerando pesquisas aptas a produzir novos conhecimentos. O resultado é uma atividade
articulada entre ensino/pesquisa/extensão.
Nos diversos cursos de graduação mantidos pela Unimar, a integração do Projeto Amor de Criança já é
uma realidade que tem gerado bons frutos – inclusive no curso de Direito, no qual a situação específica
de algumas crianças e adolescentes que necessitaram do tratamento com cannabidiol foi utilizada
como objeto de estudo na aplicação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem4. Ao final, após
a atuação articulada de alunos e professores do curso de Direito da Unimar com representantes do
Ministério Público Federal, foram propostas quatro ações civis públicas com o objetivo de compelir
a União e o Estado de São Paulo a fornecerem medicamento com o princípio ativo cannabidiol para
crianças e adolescentes que dele necessitavam5.
Além dos excelentes frutos colhidos na graduação, a Unimar, visando incrementar o Projeto, decidiu
utilizá-lo como fonte para a realização de novas pesquisas no âmbito da pós-graduação stricto sensu.
Nesse sentido, em 2017, a IES apresentou perante a Capes uma proposta de Mestrado Acadêmico na
Área de Avaliação Interdisciplinar (Área Básica Saúde e Biológicas).

3 Convênio no 129/2013, celebrado entre a Universidade de Marília (Unimar) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (Unesp – Marília), publicado no Diário Oficial da União, Poder Executivo, Seção I, do dia 10/05/2013, p. 65.
4 A experiência é narrada no artigo DIAS, Jefferson Aparecido; SERVA, Fernanda Mesquita. AGOSTINHO JÚNIOR. Uma
proposta de ensino jurídico a partir de experiência com crianças com paralisia cerebral. In AGUIAR, Alexandre Kehrig
Veronese; MIHALIUC, Katherine de Macedo Maciel. (Org.). Questões emergentes sobre a regulação dos cursos de direito no Brasil.
Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2018. p. 155-168.
5 Essa iniciativa, no âmbito do Projeto Amor de Criança, no ano de 2016, conquistou o 1º lugar no Prêmio República, promovido
pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), na categoria “Constitucional e Infraconstitucional”
(IV Prêmio República: conheça os vencedores de 2016. ANPR. Data: 10/05/2016. Disponível em: <http://anpr.org.br/
noticia/4581>. Acesso em: 11 mar. 2019.
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O programa de pós-graduação stricto sensu proposto recebeu o nome de Interações Estruturais e
Funcionais na Reabilitação, tendo como área de concentração bases estruturais e funcionais da
reabilitação, com duas linhas de pesquisa: 1) Reabilitação do Sistema Estomatognático e 2) Arquitetura,
estrutura e suas relações com a reabilitação funcional.
Além de a proposta do programa de pós-graduação se valer da experiência acumulada pelos
atendimentos prestados no Projeto Amor de Criança, a participação dos mestrandos no mencionado
projeto é incentivada – sendo pontuada, inclusive, como atividade complementar, no total de dois
créditos por semestre.
O objetivo da inserção dos mestrandos no Projeto Amor de Criança é, segundo o coordenador do
programa, “…proporcionar uma formação diferenciada de integração de conhecimentos e habilidades
específicas, por meio de uma linguagem translacional, trazendo um conhecimento total da realidade,
na busca de melhorias na qualidade de vida e reabilitação estrutural e funcional, além de ações de
cidadania” (Plataforma Sucupira, 2017, p. 38).
A proposta de curso novo (APCN) foi aprovada pela Capes na 180ª Reunião do CTC-ES, realizada entre
os dias 17 e 19 de outubro de 2018 (BRASIL, 2018). O objetivo foi explicitamente incrementar as
atividades de pesquisa com crianças, adolescentes e familiares atendidos pelo Projeto Amor de Criança
a fim de gerar conhecimento apto para depois ser repassado, não apenas para alunos e professores,
mas também para toda a comunidade – principalmente com o fim de melhorar a qualidade de vida
de pessoas que, a despeito de não terem prognóstico de cura, como nos casos daqueles com paralisia
cerebral, podem ter melhorada (e em muito) a sua qualidade de vida. Com isso, foi aprovado pela Capes
um programa de pós-graduação stricto sensu concebido e criado de forma entrelaçada e imbricada com
um projeto social.
Nesse sentido, a integração do Projeto Amor de Criança não apenas com os cursos de graduação,
mas também com a pós-graduação stricto sensu, poderá garantir maior articulação entre ensino,
pesquisa e extensão, criando um novo leque de oportunidades – inclusive a partir da realização de
novos convênios. A título de exemplo, é possível imaginar a celebração de parcerias com laboratórios
de pesquisa (públicos ou privados) para o desenvolvimento de novos medicamentos para crianças e
adolescentes com paralisia cerebral e também para aqueles que têm outras espécies de distúrbios
neurológicos e são atendidos pelo Projeto.
Com isso, além de desenvolver atividades relacionadas ao cumprimento de sua Responsabilidade
Social, a Unimar consegue realizar a curricularização da extensão universitária e a sua articulação
com ensino e pesquisa, não apenas nos cursos de graduação, mas também com a sua pós-graduação
– possibilidade expressamente prevista, pela primeira vez, pelo art. 2º, parágrafo único, da Resolução
no 7/2018 (BRASIL, 2018a).
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Considerações finais
Como demonstrado, a curricularização da extensão universitária é uma grande oportunidade para
que as IES institucionalizem suas práticas extensionistas e as incorporem na matriz curricular de
cursos oferecidos, desenvolvendo-as de forma indissociável e articulada com as atividades de ensino
e pesquisa, proporcionando aos seus alunos uma nova maneira de vivenciar a relação de ensino e
aprendizagem por elas desenvolvida.
Acreditamos também que esse processo de curricularização deve ter início nas discussões dos
Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs, com a participação, se possível, dos próprios alunos e de
representantes da sociedade a ser atendida pelas atividades extensionistas.
Parece evidente, contudo, que a curricularização não deve ser concebida apenas como o aumento
da carga horária dos cursos, com a atribuição de horas para atividades extensionistas, mas sim
pelo desenvolvimento de atividades que, envolvendo pesquisa, ensino e extensão, possam gerar
conhecimento pluriversitário destinado ao público interno e também ao público extramuro.
Uma das formas de gerar esse conhecimento pluriversitário, apto a ser aplicado na prática, é a adoção
de práticas multidisciplinares que admitam a participação de alunos e professores de diversos cursos
(de graduação e de pós-graduação), como é o caso do Projeto Amor de Criança, já apresentado.
Além disso, a curricularização da extensão na pós-graduação pode ser uma grande oportunidade de
incrementar um círculo virtuoso na produção de conhecimento, pois a vivência do contexto no qual está
inserida a IES pode resultar em inúmeras pesquisas que, por sua vez, produziram novo conhecimento
apto a ser repassado por meio de atividades de ensino.
Ainda, a curricularização nos cursos a distância pode ser um diferencial a ser oferecido pela IES e
resultar numa maior identificação dos alunos com os cursos oferecidos nos polos, já que as ações serão
presenciais – oportunidade que pode, ainda, promover a união de alunos para desenvolver atividades
extensionistas que evitem a evasão atualmente tão frequente nos cursos a distância, tendo grande
impacto na sociedade.
Por fim, a curricularização é uma excelente oportunidade para que a IES desenvolva nos seus alunos
o sentimento de pertencimento, não apenas à própria instituição, mas à comunidade na qual eles
estão inseridos – evitando, nesse sentido, a evasão escolar. Com isso, a curricularização pode resultar
efetivamente no cumprimento da Meta 12 do PNE 2014-2024 no tocante à elevação da taxa de
matrícula dos cursos superiores, além de garantir o cumprimento da Responsabilidade Social das IES,
com a prestação de serviços que garantam a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.

Artigos

29

Referências
BARRETO, Arnaldo Lyrio; FILGUEIRAS, Carlos A. L. Origens da universidade brasileira. Quim. Nova,
Rio de Janeiro, v. 30, n. 7, p. 1780-1790, 2007.
BOTOMÉ, Silvio Paulo. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão universitária.
Petrópolis: Editora Vozes; São Carlos: EDUFSCar; Caxias do Sul: EDUCS, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES no 608/2018.
Portaria n° 1.350, publicada no D.O.U. de 17/12/2018 (2018a), Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102551-pces608-18/file>. Acesso em: 13 fev. 2019.
BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível
Superior – Capes. Diretoria de Avaliação – DAV. Propostas de Cursos Novos. 180ª Reunião do CTC-ES.
Data: de 17 a 19 de outubro de 2018 (2018b). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/
entrada-no-snpg-propostas/mestrado-profissional/resultados>. Acesso em: 11 mar. 2019.
CALDERÓN, Adolfo Ignácio. Universidade Mercantil: uma nova universidade para uma sociedade
em transformação. 2000. 197 f. Tese (Doutorado) – Programa de Ciências Sociais, PUC (Pontifícia
Universidade Católica), São Paulo, 2000.
CARVALHO, Osório; MEDEIROS, Janann. Racionalidades subjacentes às ações de responsabilidade
social corporativa. Revista O & S, Salvador, v. 20, n. 64, p. 17-36, jan-mar 2013, p. 18.
CHIAVENATO, Idalberto; ARÃO, Sapiro. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. p. 332.
DEUS, Sandra de; HENRIQUES, Regina Lucia Monteiro. A Universidade Brasileira e sua Inserção
social. In: CASTRO, Jorge Orlando. Los caminos de la extensión en América Latina y el Caribe / Jorge
Orlando Castro; Humberto Tommasino; compilado por Jorge Orlando Castro; Humberto Tommasino.
1. ed. Santa Rosa: Universidad Nacional de La Pampa, 2017.
DIAS, Jefferson Aparecido; SERVA, Fernanda Mesquita; AGOSTINHO JÚNIOR. Uma proposta de
ensino jurídico a partir de experiência com crianças com paralisia cerebral. In AGUIAR, Alexandre
Kehrig Veronese; MIHALIUC, Katherine de Macedo Maciel (Org.). Questões emergentes sobre a
regulação dos cursos de direito no Brasil. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2018. p. 155-168.
FOREXP. Fórum de Extensão das Instituições de Ensino Superior Particulares. s.d. Disponível em:
<http://www.funadesp.org.br/redes/extensao/24-forexp>. Acesso em: 17 nov. 2017.

30

Responsabilidade Social Nᵒ 9

FOREXT. Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino
Superior Comunitárias. Carta de Goiânia. Data: 1999. Disponível em: <http://www1.pucminas.br/
documentos/goianiaforext.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2017.
______. Extensão nas instituições comunitárias de ensino superior: Referenciais para a construção de
uma política nacional de extensão nas ICES. Data: 2013. Disponível em: <https://www.unochapeco.
edu.br/static/data/portal/downloads/2585.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017.
FORPROEX. Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. O Plano
Nacional de Extensão Universitária. Data: 1999. Disponível em: <https://www.ufmg.br/proex/renex/
images/documentos/Plano-nacional-de-extensao-universitaria-editado.pdf>. Acesso em: 11 mar.
2018.
______. l Encontro de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Data: nov. 1987.
Disponível em: <https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/1987-I-Encontro-Nacionaldo-FORPROEX.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2018.
NOGUEIRA, Juan José Martí; CALDERÓN, Adolfo Ignácio; GODENZI, Adriana Fernández.
Responsabilidad Social Universitaria: marcos normativos en ibero-américa. In: LIMA, Lidyane Lilian
(Org.). Responsabilidade social. Ano 12, n. 8. Brasília: ABMES Editora, 2017, p. 9-18. Disponível em:
<https://abmes.org.br/arquivos/publicacoes/revista_responsabilidade_social_n_8_2015_2016.pdf>.
Acesso em: 14 mar. 2019.
PLATAFORMA SUCUPIRA. Dados da Proposta de Programa/Curso Novo no 323/2017. Instituição
de Ensino: Universidade de Marília (Unimar). Nome do Programa: Interações Estruturais e Funcionais
na Reabilitação. Data: 2017.
ROCHA, Roberto Mauro Gurgel. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? Educação
em Debate, Fort. 6/7: jul/dez. 1983 jan/jun. 1984, p. 53-60.
SANTOS, Pedro Floriano dos; SANTOS, Caio Floriano dos. A história da Extensão Universitária no
Brasil e Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias. In:
MENEZES, Ana Luisa Teixeira de; SÍVERES, Luiz (Org.). Transcendendo fronteiras: a contribuição da
extensão das Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES). Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2011.
p. 206-237.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e
emancipatória da universidade. 3. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011.

Artigos

31

Responsabilidade Social e Formação de Professores
nas Instituições de Educação Superior
do Setor Privado
Cristian de O. Lobo Campos1
Joaquim José Soares Neto2

Introdução
O tema Responsabilidade Social nas Instituições de Educação Superior assumiu uma posição
de relevância junto ao setor quando da implementação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, que no § 1º do art. 1º declara
como componentes de suas finalidades a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior. Na lei, isso ocorre por meio da
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
1 Doutoranda do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Diretora do Grupo Unidom – Centro Universitário Dom Pedro II;
membro da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. criscamposbsb@gmail.com
2 Pós-doutor no California Institute of Technology (Caltech), nos Estados Unidos, e doutor em Aarhus University (Dinamarca).
Professor da Universidade de Brasília; orientador pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade
de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional; presidente da
Associação Brasileira de Avaliação Educacional; conselheiro do Conselho Nacional de Educação e vice-presidente da Câmara
de Educação Superior. jjsoaresneto@gmail.com
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Nessa perspectiva e diante dos processos avaliativos, o tema Responsabilidade Social perpassou
novos cenários e novas possibilidades. No presente artigo, estabelecemos o recorte acerca da
educação superior privada, perpassando por seu histórico, bem como por sua abrangência no perfil de
organizações acadêmicas e na oferta de cursos.
Discute-se o conceito de Responsabilidade Social de acordo com alguns autores; seu entendimento é
apresentado ao longo deste texto. A seleção dos dados do Censo Educacional de 2017, publicados em
2018, favoreceu a análise de que se a Responsabilidade Social, conforme previsto no Sinaes, vincula-se
à missão pública das Instituições de Educação Superior e se as IES privadas ofertam o maior número
de vagas, é relevante analisar os cursos de licenciatura como aqueles que retroalimentam o processo
educativo, por formarem professores para a educação básica, e, ainda, o curso de Licenciatura em
Pedagogia, especificamente, visto que forma os profissionais para atuação nos anos iniciais.
O recorte de análise foi estabelecido em relação ao perfil de oferta das IES privadas; em seguida,
dos cursos de licenciatura; e, mais detalhadamente, do curso de Licenciatura em Pedagogia e seus
indicadores externos de qualidade, por meio do Enade e do CPC. Os dados utilizados vieram dos
microdados do Censo Educacional, do Enade e do CPC do ano de 2017, publicados em 2018.
A reflexão busca analisar se a contribuição das IES privadas em relação à formação de licenciados para a
atuação nos anos iniciais da educação básica tem sido de qualidade, em atendimento aos pressupostos
legais e à Responsabilidade Social das instituições, que devem atender à missão pública de garantir
oferta qualificada.

Evolução Histórica
A primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de
1891, incumbiu ao Congresso, no artigo 35, de forma não privativa, a criação de instituições de ensino
superior. Assim, a implantação da República descentralizou a criação e oferta desse perfil de ensino,
dando início à história do ensino superior privado no Brasil.
De acordo com Sampaio (2000), o crescimento entre 1889 e 1918 foi de 56 novas instituições, seguindo
um modelo de formação para profissionais liberais, no qual se visava assegurar um diploma profissional.
Com ele, seria possível garantir prestígio e ocupar posições no mercado de trabalho.
As instituições privadas estavam vinculadas ao atendimento de formação da população; mantidas
por entidades confessionais ou por elites locais, buscavam permitir a seus estados a existência de
estabelecimentos de ensino superior (SAMPAIO, 2000).
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Entre os anos de 1965 e 1980, segundo o Nupes/USP, apud Sampaio (2000), o percentual de matrículas
no setor privado saiu de 43,8% para 63,3% do total, quando o setor privado assumiu um grande
protagonismo com a ampliação da oferta, sendo que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1961 o sistema começou a ser regulamentado. Eram capazes de autorizar ou criar novos cursos: as
universidades, que possuíam autonomia; os Conselhos Estaduais de Educação; e o Conselho Federal
de Educação.
Em 1963, a Portaria no 4 do Conselho Federal de Educação fixou os requisitos mínimos para autorização
e reconhecimento de escolas de nível superior – pela primeira vez na história da educação superior.
A reforma universitária advinda da Lei no 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixou normas de
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média; descreveu
funções, atribuições e atividades de órgãos de gestão superior, além de delimitar sua constituição.
O documento organizava o perfil de oferta e vinculava a seus responsáveis, bem como encaminhava
supervisão e monitoramento quando determinava as responsabilidades dos envolvidos.
Afora suas incongruências e inconsistências – que geraram inúmeros debates, resistências, portarias
e resoluções –, muitas mudanças foram instituídas no cenário desse nível de ensino e, principalmente,
nas instituições privadas, com a reforma de 1968.
Em função da Constituição de 1988, em que a educação é um direito social – portanto, um direito de
todos e um dever do Estado –, à União compete privativamente legislar sobre as diretrizes e bases da
educação nacional. O pluralismo de ideias, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
bem como a garantia de padrão de qualidade, foram alguns dos princípios instituídos.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, no 9.394, de 20 dezembro de 1996,
encontramos entre as incumbências da União: baixar normas gerais sobre os cursos de graduação
e pós-graduação; assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior; e
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições
de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino – neste último caso, se os
Estados e o Distrito Federal mantiverem instituições de educação superior, poderão assumir essa
responsabilidade. Dessa forma, a centralidade da União frente ao ensino superior e às suas instituições
de educação foi reafirmada, além de ter sido estruturado um processo de acompanhamento, supervisão
e avaliação, retomando conceitos anteriores.
Em 19 de agosto de 1997 o Decreto no 2.306 descreveu o perfil das pessoas jurídicas de direito
privado que podem ser mantenedoras de instituições de ensino superior, como também as possíveis
classificações de organizações acadêmicas em: universidades; centros universitários; faculdades
integradas; faculdades; institutos superiores; ou escolas superiores.
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Nesse cenário, temos a importância e o desenvolvimento da educação superior privada no país, visto
que ao longo de sua trajetória é possível perceber sua contribuição para o processo de ampliação do
acesso ao ensino de nível superior.
Na Tabela 1, retirada de Durham (2003, p. 9), verificamos o processo de evolução das matrículas no
ensino superior privado até o ano de 2001; a partir da década de 1970 do século passado, o setor
atinge o patamar de 50% das matrículas e avança nos demais anos, sendo que em 2001 já representava
69% do total existente, em diversos perfis institucionais.

Tabela 1 – Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados no
ensino superior brasileiro – 1933-2001
público

privado

TOTAL

Ano

Número

%

Número

%

NÚmero

1933

18.986

56,3

14.737

43,7

33.723

1945

21.307

52,0

19.968

48,0

40.975

1960

59.624

56,0

42.067

44,0

95.691

1965

182.696

56,2

142.386

43,8

352.096

1970

210.613

49,5

214.865

50,5

425.478

1980

492.232

35,7

885.054

64,3

1.377.286

1990

578.625

37,6

961.455

62,4

1.540.080

1995

700.540

39,8

1.059.163

60,2

1.759.703

2000

887.026

32,9

1.807.219

67,1

2.694.245

2001

939.225

31,0

2.091.529

69,0

3.039.754

Fonte: Censos e Sinopses Estatísticas da Educação Superior, MEC

Analisando os perfis de organização acadêmica das Instituições de Educação Superior, constantes da
Tabela 2, retirada de DUHRAM (2003, p. 19), enquanto o perfil Universidade cresceu mais de 500%, o
perfil de Estabelecimentos isolados (Faculdades) ampliou-se em 170% em relação ao ano de 1970, em
uma clara perspectiva de diversificação dos perfis institucionais e de suas respectivas funções sociais.
O modelo de Centros Universitários, instituído posteriormente, ainda se iniciava.
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Tabela 2 – Evolução do número de instituições públicas e privadas de ensino
superior no Brasil – 1970-2000

Ano

Universidade

Faculdades
Integradas*

Estabelecimentos
isoloados

centros
Universitários

total

público privado público privado público privado público privado

1970

32

15

-

-

139

463

-

-

639

1975

37

20

-

-

178

625

-

-

860

1980

45

20

1

10

154

643

-

-

882

1985

48

20

1

58

184

548

-

-

859

1990

55

49

-

74

167

582

-

-

918

1995

68

59

3

84

147

490

-

-

851

2000

71

85

2

88

132

782

1

49

901

Fonte: Censos e Sinopses Estatísticas da Educação Superior, MEC
* A inclusão das Faculdades Integradas nas estatísticas se inicia em 1980.

No desenvolvimento do processo de credenciamento de Instituições de Educação Superior, o cenário
de diversificação dos perfis de organização acadêmica e consequente diferenciação na oferta de cursos,
atividades, projetos e formação continuou avançando, sendo que os maiores crescimentos foram
em relação ao perfil de Centros Universitários e Faculdades, ficando as Universidades praticamente
estagnadas em número de organizações.
Na perspectiva das diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei no 10.172/2001, para a
educação superior, encontramos em seu Anexo, no item 4.2 das Diretrizes:
Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte sistema de
educação superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais
como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação superior e de suas
instituições é cada vez maior. Para que estas possam desempenhar sua missão educacional,
institucional e social, o apoio público é decisivo.

Em relação ao PNE 2001-2011 para a Educação Superior, as diretrizes ordenadoras listam a
necessidade de estabelecer um conjunto diversificado de instituições em função das diferentes
demandas e funções a elas vinculadas. Discorre sobre a importância da universidade como “núcleo
estratégico”, em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, as universidades
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podem contribuir com o desenvolvimento do país e a redução dos desequilíbrios regionais, enquanto
os centros universitários possuem outros papéis frente à política pública, de ensino de qualidade e
extensão. Nesse mesmo ano, foi aprovado o Decreto 3860, que, segundo Polidori (2009), mudou as
regras de organização e avaliação de cursos e IES no país.
Ainda acerca do PNE, o planejamento da expansão para esse nível de ensino, com qualidade,
estabelecendo os critérios e as exigências, demonstrou-se muito importante. Ressalta-se a contribuição
do setor privado, que naquele momento já oferecia a maior parte das vagas e a relevância de seu papel
no cenário da formação com qualidade.
A importância da oferta de ensino na educação superior e seu papel frente ao país ficaram evidentes no
trecho do Anexo da Lei no 10.172, item 4.2:
Para promover a renovação do ensino universitário brasileiro, é preciso, também, reformular
o rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia das universidades,
a ampliação da margem de liberdade das instituições não universitárias e a permanente
avaliação dos currículos constituem medidas tão necessárias quanto urgentes, para que a
educação superior possa enfrentar as rápidas transformações por que passa a sociedade
brasileira e constituir um polo formulador de caminhos para o desenvolvimento humano em
nosso país.

Em 14 de abril de 2004, foi publicada a Lei no 10.861, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes). Implantava-se um amplo processo de avaliação para atender ao artigo 9º
da LDB, inciso VI – no qual a melhoria da qualidade do ensino seria acompanhada por meio do processo
nacional de avaliação do rendimento escolar–, além do inciso VIII – que propôs assegurar processo
nacional de avaliação das instituições – e do inciso IX – que visou avaliar os cursos, suas ofertas e os
estabelecimentos de ensino, bem como as metas do PNE em relação à qualidade e expansão qualificada
e diversificada.
O Sinaes foi constituído em um tripé avaliativo, composto de:
1.

avaliação de desempenho do estudante, realizada pelo Exame Nacional de Desempenho do
Estudante (Enade);

2.

avaliação institucional, por meio de visitas in loco; e

3.

avaliação de curso, por meio de visitas in loco.

O objetivo do sistema é assegurar o processo nacional de avaliação da IES, de cursos de graduação e
do desempenho acadêmico dos estudantes, buscando a melhoria da qualidade do ensino superior no
país, sendo que os resultados da avaliação devem subsidiar os processos de regulação e supervisão da
educação superior.
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Em 2008, foram criados outros dois indicadores: pela Portaria Normativa no 4, de 5 de agosto de 2008,
o Conceito Preliminar de Curso (CPC), calculado com dados do Censo, resultado médio do Enade do
curso, questionário de Avaliação respondido pelo concluinte e Índice de Diferença de Desempenho
(IDD), que calcula um índice estimado entre os dados dos ingressantes pelos resultados médios do
Enem e os resultados dos concluintes no Enade; pela Portaria Normativa no 12, de 5 de setembro de
2008, foi instituído o Índice Geral de Cursos da Instituição da Educação Superior – IGC, utilizando as
médias ponderadas dos CPCs de acordo com o número de matrículas em cada curso (POLIDORI, 2009).
Enquanto as políticas públicas eram desenvolvidas, trazendo a regulamentação, normatização,
supervisão e avaliação do sistema de educação superior, as IES privadas continuaram sua expansão,
de tal forma que na Tabela 3, retirada de Sguissardi (2014, p. 59), a evolução dos dados, seu percentual
de crescimento e a comparação entre os perfis das diversas organizações acadêmicas nos permitem
afirmar a concretização das IES privadas como sendo o setor de maior oferta na educação superior.
O perfil de organização acadêmica com maior número de instituições é a faculdade; em seguida, o
Centro Universitário e a Universidade, sendo que o grande crescimento em número do segundo perfil
de IES demonstra como a política tornou-se efetiva em seu processo de implantação do modelo. Para o
perfil universitário, estabeleceu-se uma estagnação.
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Tabela 3 – Evolução no número de IES e sua organização acadêmica
Instituições
Ano

Total
Geral

Total

Universidades

Centros
Universitários

Faculdades

IFs e Cefets

Públ.

Priv.

Públ.

Priv.

Públ.

Priv.

Públ.

Priv.

Públ.

Priv.

2002

1.637

195

1.442

78

84

3

74

83

1.284

31

-

2003

1.859

207

1.652

79

84

3

78

86

1.490

39

-

2004

2.013

224

1.789

83

86

3

104

104

1.559

34

-

2005

2.165

231

1.934

90

86

3

111

105

1.737

33

-

2006

2.270

248

2.022

92

86

4

115

119

1.821

33

-

2007

2.281

249

2.032

96

87

4

116

116

1.829

33

-

2008

2.252

236

2.016

97

86

5

119

100

1.811

34

-

2009

2.314

245

2.069

100

86

7

120

103

1.863

35

-

2010

2.378

278

2.100

101

89

7

119

133

1.892

37

-

2011

2.365

284

2.081

102

88

7

124

135

1.869

40

-

2012

2.416

304

2.112

108

85

10

129

146

1.898

40

-

Δ%

47,7

55,9

46,5

38,5

01,1

233

74,3

75,9

47,8

29,0

-

Fonte: MEC/Inep. Censo da Educação Superior 2012.

Esse cenário de oferta vai ampliar-se ainda mais até 2017, quando os dados do Censo da Educação
Superior revelam que 87,9% das IES são privadas, sendo 92,4% do total de vagas em cursos de
graduação ofertadas pela rede privada.

Perfil Privado e Responsabilidade Social
Empresas privadas não são regidas nem organizadas como as públicas, visto que por seus fins serem
diferentes, acabam por gerar culturas distintas, além de basearem-se em estruturas diversas para a
consecução de seus fins. Segundo Nunes (2007, p. 108), “não é a estrutura que define a função, mas sim a
função que define a estrutura, principalmente em organizações de inteligência”.
Em uma perspectiva gerencial, política e social, a relação entre empresas e sociedade tem base em um
contrato que evolui, se altera e se redimensiona em função das mudanças e das expectativas sociais.
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Assim, se as IES privadas são responsáveis pela maior oferta de vagas, uma consequência direta efetivase na expectativa da sociedade em relação a seus serviços. Isso não se resume a atender aos padrões
de qualidade exigidos pelas políticas públicas, mas a assumir papel de liderança e enfrentamento de
causas sociais importantes.
Segundo Bertoncello e Chang Júnior (2007), no século XXI, em consequência das diversas mudanças
ocorridas no contrato entre a sociedade e os negócios, as empresas e a sociedade repactuam suas
relações para atender a novas demandas. Para tal, é necessário refletir acerca dos limites dessa
situação. A grande questão estaria em distinguir o limite de atuação da ação empresarial acerca das
suas efetivas responsabilidades para com a sociedade.
A teoria acerca da Responsabilidade Social surgiu, segundo Bertoncello e Chang Júnior (2007), na
década de 1950, na perspectiva de que os negócios são centros de decisão e poder, e que a atuação
das empresas atinge os membros da sociedade; assim, as empresas precisam compreender melhor seu
impacto social.
Guerreiro Ramos (1981), sociólogo brasileiro, apresentou na obra A Nova ciência das organizações: uma
reconceituação da riqueza das nações, uma reavaliação crítica da ciência social em geral, perpassando
pelos autores ocidentais, discutindo e apresentando a lógica que construiu o modelo atual de sociedade
capitalista, para propor um modelo denominado “paradigma paraeconômico”, multidimensional.
O ponto-chave seria o que o autor denominou de delimitação organizacional, que envolve a visão
da sociedade e seus enclaves; um sistema de governo capaz de fomentar e implementar políticas
distributivas, visando a promoção do melhor tipo de transação para a sociedade. A proposta é teórica,
portanto, trabalha com classificações de tipos, sendo um dos objetivos do “paradigma paraeconômico”
o equilíbrio entre os sistemas analisados. Nesse equilíbrio, a perspectiva da delimitação de papéis e as
atividades concernentes a cada dimensão são discutidas. Guerreiro Ramos não vai propor de forma
direta o que se intitulou de Responsabilidade Social vinculada às organizações, mas propõe uma revisão
do equilíbrio de atividades e recursos, bem como o interesse ecológico. Assim, a responsabilização
das organizações está contida em seu espectro de abordagem, na perspectiva de que emerja uma
alternativa para a sociedade centrada no mercado para uma multicêntrica, como pode ser verificado
nos trechos abaixo:
O paradigma paraeconômico leva em consideração não apenas a termodinâmica da
produção, mas seus aspectos externos, sociais e ecológicos. Como tal, representa uma
alternativa para os modelos alocativos clássicos (quer derivados de Smith, quer de Marx),
a qual oferece, também, o arcabouço abrangente para uma nova ciência das organizações.
Nada menos que uma revolução organizacional de alcance mundial faz-se necessária, para
superar a deterioração física do planeta e das condições da vida humana em toda parte.
(GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 190)
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Por serem as organizações econômicas precisamente aquelas que mais retiram insumos
do limitado orçamento da matéria-energia de baixa entropia disponível, deveriam elas ser
rigorosamente replanejadas, tendo-se em mente um interesse ecológico.
(GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 191)

As instituições educacionais – principalmente as privadas, por seu percentual de atendimento –
assumem responsabilidades sociais, além de influência, tendo grande relevância frente à temática, seja
no atendimento da população, em atividades extensionistas, em pesquisas e no desenvolvimento para
a melhoria da qualidade de vida, entre outros.
De acordo com Calderón, Gomes e Borges (2016), o tema da Responsabilidade Social no Brasil, ligado
à educação, tomou força após a publicação da lei do Sinaes, as discussões existentes – fortalecidas pela
Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009, promovida pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) acerca do tema – foram diversificadas, mas podem ser
condensadas em um cenário teórico com duas visões paradigmáticas predominantes: a do consenso e
a do conflito. A Responsabilidade Social na Educação Superior – RSES, segundo os autores:
Na ótica do paradigma do consenso, a RSES centra-se no cumprimento da missão da
universidade, por meio da operacionalização das atividades historicamente atribuídas
à universidade (ensino, pesquisa e extensão universitária), isto é, produzir, sistematizar
e disseminar conhecimentos. Não seria papel da universidade assumir como bandeira a
solução ou a contribuição direta para a solução de problemas sociais, como desigualdade
e injustiça social, uma vez que, como afirma Durham (2005); estas seriam finalidades do
sistema educacional como um todo, e não uma atribuição da universidade. A universidade
cumpriria com sua responsabilidade social na medida em que realizasse, com qualidade, as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, devendo ser esse o parâmetro de avaliação.
Na ótica do paradigma do conflito, não há discordância com a tese que relaciona a RSES com
a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, mas sua diferença radica na priorização
de uma explícita opção político-ideológica de resistência ao avanço do neoliberalismo. Nessa
perspectiva, a RSES representa a função pública da educação superior. A universidade não
deve se limitar à capacitação técnica e ao treinamento de profissionais para as empresas;
suas atividades devem possuir pertinência social. Nessa perspectiva, Dias Sobrinho (2005,
p. 171) ressalta que é preciso instaurar uma ética da responsabilidade social voltada para
o atendimento das demandas das populações, e “não à legitimação do mercantilismo da
globalização neoliberal”.
(CALDERÓN, GOMES e BORGES, 2016, p. 656)
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Na perspectiva sociológica – citada anteriormente no trabalho de Guerreiro Ramos –, esses
paradigmas estariam articulados no que ele denominou paradigma socioeconômico, em que
parâmetros, limites e definições se colocariam a serviço da sociedade e de sua melhor relação com
o ambiente, sem focar estritamente no mercado. Para ele, o fato administrativo é um fenômeno que
acontece na, para a sociedade e com ela.
No atual contexto do conceito de Responsabilidade Social, utilizaremos neste artigo o que Ashley (2002)
apud Bertoncello e Chang Júnior (2007, p. 7) utiliza: “compromisso que uma organização deve ter para com
a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, [...] agindo proativamente e
coerentemente no que tange ao seu papel específico na sociedade e à sua prestação de contas para com ela”,
visto que se aproxima mais da proposta de Guerreiro Ramos (1981).
Ao falarmos de empresas que atuam no contexto da educação, em nível superior, de formação
de mão de obra para todas as profissões, bem como junto de atividades de atendimento e
desenvolvimento, preceptoria, monitoria, tutoria, na iniciação científica, na pesquisa, nos conceitos
de empreendedorismo e incubação de novas empresas, criação de produtos e insumos, teorias e
análises diversas, a Responsabilidade Social passa a ser um conceito central de prestação de contas
para com a sociedade.
Não entraremos no debate da regulação e de seu atendimento, nem nos diferentes perfis de
organização acadêmica, tendo maior ou menor impacto na prestação de serviços à sociedade, mas na
perspectiva de que, se a empresa foi constituída, está devidamente credenciada e oferece serviços
de educação em nível superior, ela tem uma prestação de contas à sociedade, dado seu papel
específico, de acordo com Ashley (2002) apud Bertoncello e Chang Júnior (2007).

Impacto Social
O Censo Educacional da Educação Superior é uma ferramenta de política pública que favorece o
gerenciamento de dados, o acompanhamento do perfil da oferta e amplia a análise do setor. Os dados
são colhidos anualmente, apresentados e analisados, além de serem subsídios dos indicadores de
qualidade da educação superior criados no bojo das metas do PNE e da lei que instituiu o Sinaes.
Os dados do Censo de 2017, apresentados no ano de 2018, revelam informações importantes
para o conceito de Responsabilidade Social, bem como para o equilíbrio proposto no “paradigma
paraeconômico”.
Nesta análise foram agrupados os dados das IES classificadas como sem fins e com fins lucrativos, e que
passaram a ser denominadas privadas. Citamos anteriormente que 87,9% das IES em funcionamento
têm entidades mantenedoras no perfil privadas, constituindo-se com ou sem fins lucrativos.
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Os dados foram analisados partindo de organização acadêmica, alocação por região, entre outros, para
chegarmos a um caso específico, como exemplo de Responsabilidade Social e atuação das IES privadas,
em relação aos cursos de licenciatura. A escolha pela análise desse perfil de grau acadêmico se deu
em função da importância da formação de professores para a Educação Básica e do papel das IES
ofertantes nesse cenário; assim, discutiremos os dados da oferta e os resultados do Enade vinculados
ao curso de Pedagogia, por ser o indicador de qualidade inicial para o processo de análise da qualidade
da oferta, e também apresentaremos os resultados do indicador do CPC.
Reforçamos, mais uma vez, que a RSES considera diversos pontos e é um conceito abrangente; portanto,
foi realizado um recorte que permitisse, por meio dos dados do Censo da Educação Superior, analisar a
oferta qualificada de formação na área da Pedagogia, pelos motivos já explicitados.
Na Tabela 4, podemos perceber a evolução do cenário das matrículas totais na educação superior no
país. Quando analisamos os dados do ano de 2017, do total de matrículas, 75,3% são de IES privadas,
contra 74% no ano de 2007.

Tabela 4 – Número de matrículas em cursos de graduação e sequenciais – privadas
Matrículas Totais - Graduação e Cursos Sequenciais

% do TOTAL

2007

3.914.970

74

2017

6.241.307

75,3

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior, Notas Estatísticas 2017

Assim sendo, as IES privadas respondem pela maioria absoluta das matrículas e por suas respectivas
formações, sendo seus perfis acadêmicos os descritos na Tabela 5, no qual, se compararmos com
a Tabela 2, constatamos que: o número de universidades privadas aumentou em 8%; o de centros
universitários, em 40%; e o de faculdades declinou em 1%. Uma das possibilidades dessa redução devese à transformação das faculdades em Centros Universitários. No total, as IES privadas são em 2.152,
e descreveremos seu perfil na Tabela 6.
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Tabela 5 – Categoria administrativa e organização acadêmica das IES

Categoria
Administrativa Universidade

Organização Acadêmica
Centro
Universitário

Faculdade

Instituto
Federal

Total

Pública Federal

63

0

6

40

109

Pública Estadual

39

1

84

0

124

Pública Municipal

4

7

52

0

53

Privada

93

181

1.878

0

2.152

Total

199

189

2.020

40

2.448

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior 2017

Na Tabela 6, verificamos o quantitativo de IES por sua organização acadêmica e região, onde o
Sudeste vem em primeiro lugar, em relação ao número de instituições, sendo seguido pelo Nordeste;
mas, quando comparamos o perfil de centros universitários, a Região Sul possui número maior do
que a Região Nordeste. Os dados relativos à oferta na capital ou no interior demonstram que o
maior número de instituições se encontra no interior; o fenômeno chama atenção e cabe um estudo
detalhado, analítico, por regiões e grandes centros urbanos, de forma que seja possível entender
suas características.

Tabela 6 – Organização acadêmica por região e localidade – capital e interior – privadas
Região

Organização
Acadêmica

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Universidade

2

7

51

28

5

10

27

97

32

Faculdade

129

417

817

Total

141

451

965

Centro
Universitário

Centro- Total
Oeste

Interior

Capital

93

56

37

15

181

103

78

314

201

1.878

1.217

661

374

221

2.152

1.376

776

Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior 2017

No Enade 2017, fizeram o exame de cursos com formação em bacharelados, licenciaturas e
tecnológicos, mas, como afirmado anteriormente, discutiremos a Responsabilidade Social das IES
privadas em função da questão estratégica da formação de professores para a educação básica no
Brasil – os cursos de Licenciatura.
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Ao todo, 10.570 cursos de licenciatura foram avaliados pelo Enade, dos quais 57% são oferecidos por
IES privadas (6.058 cursos). No total geral de oferta de licenciaturas, o de maior oferta é o curso de
Pedagogia, seguido pelos de Educação Física, Ciências Biológicas e Matemática.
No universo das licenciaturas, o curso de Pedagogia responde por 11% da oferta, sendo que as IES
privadas são responsáveis por 71% dos cursos de Pedagogia existentes no Brasil, com 869 cursos.
A oferta pelas IES privadas de cursos de Pedagogia por região está no mapa abaixo; a Região Sudeste
tem o maior número, seguida pelas regiões Sul e Nordeste. O número de cursos considerou os dados
informados no cadastro de enquadramento dos cursos para o Enade 2017, agregadas as modalidades
presencial e a distância.

Norte - 44
Nordeste - 115
Sul - 156
Sudeste - 474
Centro-Oeste - 80

Fonte: MEC/Inep, Microdados Enade 2017

Foram inscritos para o Enade 2017, em Pedagogia, 104.638 concluintes, sendo que participaram do
exame 89.615 estudantes. Considerando os conceitos de indicadores de qualidade do Enade e do CPC
2017, divulgados nos microdados do Censo, e classificados em faixas de desempenho de 1 a 5 – onde
quanto maior o conceito mais qualificado é o resultado –, observamos na Tabela 7 que, quanto ao Enade,
a maioria dos cursos se encontra na faixa 3 do conceito e, em seguida, na faixa 2. Quando analisamos os
resultados do Conceito CPC, a maioria está na faixa 3 e, em seguida, na faixa 4, invertendo o movimento
do conceito Enade.
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Tabela 7 – Conceitos de Qualidade 2017
Faixa

Conceito Enade

Faixa

CPC

1

26

1

1

2

255

2

70

3

362

3

486

4

183

4

290

5

37

5

15

SC

7

SC

7

Fonte: MEC/Inep, Microdados CPC 2017

Essas alterações ocorrem em função da entrada de outros insumos no CPC, conforme explicitado no
Quadro 1, retirado da Nota Técnica do Inep no 38/2017/CGCQES/DAES.

Quadro 1 - Composição do CPC e pesos das suas dimensões e componentes
Dimensão

COMPONENTES

Pesos

Desempenho dos Estudantes

Nota dos concluintes no Enade (NC)

20,0%

Valor agregado pelo processo

Nota do Indicador de Diferença entre os

formativo oferecido pelo curso

Desempenhos Observado e Esperado (NIDD)

Corpo Docente

Nota de Proporção de Mestres (NM)

7,5%

Nota de Proporção de Doutores (ND)

15,0% 30,0%

Nota de Regime de Trabalho (NR)
Nota referente à organização didáticopedagógica (NO)
Percepção Discente sobre as

Nota referente à infraestrutura e Instalações

Condições do Processo Formativo

Físicas (NF)
Nota referente às oportunidades de ampliação
da formação acadêmica e profissional (NA)

Fonte: Inep/Daes
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35,0%

7,5%
7,5%
5,0%
2,5%

15,0%

Conclusões
No que diz respeito ao conceito de Responsabilidade Social aplicado às IES privadas, retomando o
conceito que Ashley (2002) apud Bertoncello e Chang Júnior (2007) utiliza, vinculado ao compromisso
de uma organização com a sociedade, em relação aos indicadores de qualidade da educação superior
nacional implementados conforme determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB, de 1996, e do Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2011, por meio do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), as instituições ofertam a maioria absoluta dos cursos de
Licenciatura existentes no país. Considerando a análise dos resultados do curso de Licenciatura em
Pedagogia – responsável pela formação dos professores que atuarão na Educação Infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental –, os resultados apresentam-se com qualidade em nível satisfatório.
Dessa feita, contribuem com o papel de retroalimentar o processo educacional e todo o seu sistema,
preparando profissionais para a atuação em suas bases, para que novos estudantes possam ter
condições de cidadania plena, tenham domínio das ferramentas básicas da vida social e do arcabouço
teórico que a sociedade designou como tarefa às instituições educacionais.
Quanto ao conceito CPC, seus resultados são melhores do que o do conceito Enade, demonstrando
que quando a avaliação envolve o perfil docente, a análise das condições de oferta – entre outros –,
eles se demonstram mais qualificados, apontando para o desenvolvimento do processo de formação
disponibilizada pelas IES privadas.
Assim sendo, as IES privadas demonstram, pelos resultados analisados, oferecer à sociedade,
devolvendo a ela o que a política pública articulada e produzida por seus representantes eleitos ou
escolhidos para atuação nesta esfera determinou.
A contribuição das IES privadas – sejam elas com ou sem fins lucrativos – determina-se como qualificada
em relação ao processo de formação dos profissionais do curso analisado e efetiva o papel social
delegado a essas organizações.
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Responsabilidad Social de las universidades:
aproximación conceptual y presentación de
estudio exploratorio en instituciones chilenas del
sector privado
Francisco Ganga-Contreras1

Introducción
Las universidades son instituciones transeculares cuya razón de ser estriba en la producción y
transferencia de conocimientos. Su rol de actor clave del entorno social y cultural se fortalece dada
la demanda, cada vez mayor, porque las instituciones se comprometan realmente con el desarrollo de
la comunidad que la acoge, lo que trae consigo el enfrentamiento de circunstancias extremadamente
complejas en escenarios caracterizados por grandes y rigurosos cambios, que exige a las instituciones
mantenerse en un perenne y sistemático proceso de búsqueda y de renovación (GANGA-CONTRERAS,
2017, p. 58).
Por su propia naturaleza la universidad tiene la misión y la alta responsabilidad de formar los
profesionales que tendrán a su cargo o formarán parte de las organizaciones (gubernamentales, del
1 Postdoctorado en Ciencias Humanas Administrador Público; Doctorado en Administración de Empresas y en Gestión
Estratégica y NI; magíster en Administración de Empresas, DEA en Organización de Empresas; licenciado en Administración.
Actualmente es Consultor Internacional y Profesor Titular del Departamento de Ciencias del Desarrollo e Investigador del
Programa en Gobernanza e Inclusión Organizacional de la Universidad de Los Lagos-Chile. fganga@ulagos.cl
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tercer sector y privadas), donde lógicamente quedarán plasmados el sello de cada Casa de Estudio, los
valores y conocimientos trasmitidos. De igual manera se espera que estos futuros graduados posean
las competencias que les permitan responder a los problemas que afronta la sociedad moderna. De
ahí precisamente el gran imperativo que representa la generación de conocimientos, todo lo cual sería
imposible de conseguir sin académicos que cuenten con la independencia y los espacios adecuados de
libertad y de pensamiento crítico capaces de salvaguardar los principios de legitimidad y universalidad
de los nuevos saberes gestados.
Los componentes descritos conforman el sentido de la Responsabilidad Social Universitaria,
lamentablemente poco conocida por los grupos de interés vinculados a estas entidades educativas.
Por ende, cualquier esfuerzo en ese sentido propiciado por espacios de difusión y divulgación siempre
será bienvenido; razones que inspiran este trabajo que tiene la finalidad primordial de realizar un
acercamiento a la noción de Responsabilidad Social con énfasis en lo universitario.
Para lograr la meta trazada, en primer término, se proporcionan ciertos elementos de carácter inicial de
la Responsabilidad Social, para luego centrarse en el concepto enfocado en las empresas. En segunda
instancia, se hace un ejercicio similar orientado al ámbito universitario y, finalmente, se presentan
algunos resultados de un estudio de carácter exploratorio del año 2012, en el que se tomó como base
de las universidades privadas de Chile.

Desarrollo
Antecedentes preliminares
Desde la segunda mitad del siglo XX se viene dando una vasta discusión en relación a la manera como
se ha definido y operacionalizado la Responsabilidad Social (RS). Podría afirmarse que en el mundo
académico e inclusive desde el empresarial se ha generado una incertidumbre no menor respecto
a cómo debe ser abordada la RS y qué criterios se deberían emplear y aplicar para intentar una
aproximación teórica del verdadero significado de la Responsabilidad Social para las organizaciones.
Del mismo modo, es importante reconocer que este campo de estudio ha tenido una vertiginosa y
significativa evolución, motivo por el cual existe hoy por hoy una profusa cantidad de teorías, enfoques
y terminologías en materia de RSE (Shocker y Sethi, 1973; Sethi, 1975; Carroll, 1979; Lozano, 1999;
Marrewijk, 2003; Garriga y Melé, 2004; Lozano, 2009; Valor y Hurtado, 2009). Dahlsrud, ya en el año
2008 identificaba 37 definiciones en el ámbito empresarial, en su mayoría totalmente diferentes unas
de otras.
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Salta a la luz que evidentemente no impera un marco conceptual nítido, ni una estructura universalmente
admitida de la expresión, ya que la literatura disponible es diversa y a veces inconsistente. Ante tal
escenario prolífico de miradas y teorías cobra relevancia el planteamiento de Van a Marrewijk (2003),
para quien los enfoques están fuertemente sesgados hacia intereses específicos, lo que se transforma
en un óbice en el adecuado desarrollo e implementación de este concepto, unido a una exigua
comprobación empírica, dificultándose el entendimiento de su significado y de sus implicancias.

Responsabilidad Social en las empresas
Pese a lo expresado se considera necesario contar con algunas aproximaciones al concepto. Cuervo
(2009, p. 51), por ejemplo, sostiene que el término “supone que las empresas incorporan voluntariamente
criterios sociales y medioambientales en las actividades económicas y en las relaciones con los grupos
de interés". Castillo (2009, p. 226/227) cree que la RS
es un componente fundamental en la organización y conlleva la preocupación por la ética,
las personas, la comunidad y el medio ambiente, dentro del contexto de las operaciones de
la empresa y del proceso de toma de decisiones. Comprende todas las acciones y políticas
que forman parte de las operaciones normales de una corporación e incluye una dimensión
interna, enfocada hacia las relaciones con los empleados y las prácticas gerenciales, y
una dimensión externa, dirigida al medio ambiente y al compromiso de contribuir con el
desarrollo económico y social de la comunidad. Su práctica genera una serie de conexiones
o vinculaciones que conducen a establecer relaciones y por lo tanto interacciones y diálogo
entre la empresa y todos los stakeholders o grupos de interés.

Anteriormente, Panwar, Rinne, Hansen y Juslin (2006, p. 4), sustentaban que la RS no era más que una
“forma estratégica y proactiva de hacer negocios en un contexto específico con una filosofía sinérgica.
Lo que significa que cuando las corporaciones definen sus estrategias, deben poner atención a los
aspectos económicos, ambientales y sociales de una manera equilibrada”. Mientras que Cuesta y Valor
(2003, p. 7), habían intentado una definición bastante omniabarcante, en la que aludían a que la RS
tiene que ver con
el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales,
con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de
las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos
humanos. Por tanto, la RSC afecta a la propia gestión de las organizaciones tanto en sus
actividades productivas y comerciales como en sus relaciones con los grupos de interés.
Gestionar en correspondencia a la Responsabilidad Social presume el reconocimiento
e integración en la gestión y las operaciones de las preocupaciones sociales, laborales,
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medioambientales y de respeto a los derechos humanos en aras de políticas, estrategias y
procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus
interlocutores.

En esa misma línea pudieses ser distintivo reparar en como una definición de los años 70 esbozaba
que la RS
representa una preocupación por las necesidades y objetivos de la sociedad, los cuales van
más allá de lo puramente económico. Desde el momento en que el sistema empresarial, tal y
como existe hoy en día, sólo puede sobrevivir con el funcionamiento eficaz de una sociedad
libre. Le RSC representa una preocupación general con el rol de las empresas de apoyar y
mejorar el orden social.
(EELLS Y WALTON 1974, p. 247)

Asimismo, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2014, p. 5), manifiesta que
es la forma de conducir los negocios de las empresas, que se caracteriza por tener en
cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes,
empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre todo la sociedad en
general. Implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el
ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra
acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus
empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.

El año 2011, la Comisión Europea (p. 6), indicaba que las empresas
para asumir plenamente su responsabilidad social deben aplicar, en estrecha colaboración
con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales
medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los
consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica a fin de:

◊ Maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para
las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio;

◊ Identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.
Una de las definiciones ampliamente aceptadas, es la de la Organización Internacional de
Estandarización (ISO), para cuya entidad la RS tiene que ver con
la responsabilidad de una empresa, por los impactos derivados de sus decisiones y actividades
sobre la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético
que contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de las sociedad; que tenga en
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cuenta las expectativas de los stakeholders; que esté en conformidad con la ley aplicable y
de conformidad con las normas internacionales de comportamiento; y que esté integrada en
toda la organización y la práctica de sus relaciones.
(The International Organization for Standardization, 2010, citado en CSR, Europe - ISO
2010, p. 4).

También resulta significativo conocer la mirada que tiene el Foro de Expertos sobre Social de las
Empresas (2007, p. 7), para quienes la RS compromete el
cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en
su gobierno y gestión en su estrategia, políticas y procedimientos de las preocupaciones
sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de
la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.

Una última definición que se estima conveniente resaltar, es aquella realizada el 2001, por la Comisión
Europea en (2001 (p. 7), quienes enfatizan en “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de
las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones
con sus interlocutores.
La Figura n°1 sintetiza cuatro elementos cardinales presentes en las definiciones revisadas:

Figura 1 - Elementos Centrales de la RSE

Participación en la
comunidad y su
desarrollo

Derechos humanos
e y del consumidor

Elementos
centrales
de la RSE

Calidad en las
prácticas laborales

Fuente: Diseño propio, basado en los autores precitados
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Ética empresarial
(social y ambiental)

Responsabilidad Social Universitaria
Considerando que este artículo se centra en las universidades resulta ineludible acercase al concepto
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y, en virtud de ello, la aproximación realizada por
Ramos (2012), viene como anillo al dedo. Para el autor la Responsabilidad Social de las instituciones
universitarias debe encaminarse hacia un punto donde los profesionales que se forman en sus aulas
posean competencias que les permitan comprender el rol que juegan dentro de las organizaciones y ser
capaces de implicarse con la amparo y defensa de todas las formas de vida que existen en la naturaleza.
De igual modo, (De la Cuesta 2011), advierte que por RSU puede entenderse la capacidad que poseen
las universidades de ofrecer servicios educativos y de transferencia de conocimientos, respetando
los principios de ética, el buen gobierno, el ambiente, el compromiso social y la promoción de valores
ciudadanos, lo que además incluye hacerse cargo de las consecuencias y de los impactos derivados de
sus diferentes operaciones.
Otro tanto aportan (Trápaga y Torres 2010), cuando respaldan el que una universidad socialmente
responsable debe gozar de capacidades de dirección suficientemente dúctiles que faciliten la adaptación
al medio y ofrecer respuestas adecuadas a las demandas y los requerimientos de la sociedad y, a la par,
desarrollar el compromiso ciudadano en el seno de la comunidad universitaria, establecer mecanismos
de evaluación continua y asegurar la calidad de vida de sus integrantes.
Otro tanto aportan (Trápaga y Torres 2010), cuando respaldan el que una universidad socialmente
responsable debe gozar de capacidades de dirección suficientemente dúctiles que faciliten la adaptación
al medio y ofrecer respuestas adecuadas a las demandas y los requerimientos de la sociedad y, a la par,
desarrollar el compromiso ciudadano en el seno de la comunidad universitaria, establecer mecanismos
de evaluación continua y asegurar la calidad de vida de sus integrantes.
Por su parte, los autores González, Martos, De Magalhaes y Zelaya (2010), refuerzan la idea al expresar
que la RSU tiene que ver con el compromiso tácito que debe encontrarse en la naturaleza misma de
la universidad de divulgar y operacionalizar un acervo de principios y valores generales y específicos
por medio de los procesos ordinarios mediante los cuales actúa, o sea, las funciones tradiciones de
toda universidad: administración, docencia, investigación y extensión, satisfaciendo así las diversas
necesidades de la comunidad en la que se inserta.
Se finalizará con una definición textual de Díaz de Iparraguirre (2009, p. 8), quien expresa que
las universidades tienen la responsabilidad de proporcionar formación científica,
profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel, contribuir a la competitividad
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económica y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión
del conocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura nacional, y
desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con
conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad
de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia
del orden democrático.

En la Figura n° 2, se resumen las características distintivas que se desprenden de las definiciones
presentadas:

Figura 2 - Característica de la Responsabilidad Social Universitaria

Compromiso
con la defesa
de la vida

Capacidad para
contribuir al
desarrollo y
difusión del
conocimiento

Características
de la RSU

Capacidad
para divulgar
principios y
valores

Gestión
universitaria
eﬁciente y
ﬂexible

Capacidad para
adaptarse a las
necesidades del
entorno

Fuente: Diseño propio, basado en los autores precitados

Universidades privadas y su Responsabilidad Social en Chile2
El año 2012, los autores Ganga-Contreras y Navarrete publicaron un artículo en el cual detallaban la

2 Las ideas expresadas en este punto son parte del artículo: Ganga Contreras, F., & Navarrete Andrade, E. (2012). Universidades
privadas y su responsabilidad social en Chile: Un estudio exploratorio. Opción, 28 (68), 243-256.
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experiencia en el ámbito de la RSU de de las universidades privadas chilenas. Se trataba de un estudio
de carácter exploratorio, basado en una investigación cualitativa, con un diseño de tipo descriptivo,
donde se utilizaron entrevistas y cuestionarios como herramientas de recolección de información y
cuya finalidad consistía en lograr una comprensión más profunda de la manera como las universidades
integraban sus iniciativas de RS en sus estrategias para obtener una ventaja competitiva en el “mercado”
de la Educación Superior chilena.
Las encuestas arrojaron, en términos generales, que tanto los estudiantes como el personal docente
no percibían a sus Casas de Estudio como entidades socialmente responsables. Sin embargo, las
entrevistas aplicadas al personal de gestión revelaron que una universidad puede contribuir, en materia
de enseñanza, al comportamiento ético de sus estudiantes.
Cuando se indagó sobre los motivos por los que las universidades acometían o participaban en acciones
de Responsabilidad Social, más de un 30% de los consultados manifestó creer que lo hacían forzadas
por presiones exógenas y solo tres de cada diez encuestados expresó que se ejecutaba la tarea para
aumentar la reputación o prestigio de la institución.
Fue sorprendente, igualmente, constatar que el 15% de éstos opinara que las universidades asumían
este imperativo porque se trataba de una moda.
La Figura n°3 brinda un desglose de las respuestas:

Figura 3 - Los motivos para la participación de la Responsabilidad Social

2%

Universidades se ven forzadas por
presiones externas

2%

8%

Aumento de la reputación de una
universidad

3%

Porque es una moda

5%

35%

Para obtener una ventaja competitiva
Para atraer y mantener buenos
estudiantes

15%
30%

Para atraer y mantener buen staff de
académicos
Para reducir los costos de operación
Otros

Fuente: Diseño propio, basado en Ganga-Contreras y Navarrete, 2012
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La investigación pretendía también indagar en el nivel de cercanía de los egresados de las universidades
chilenas objeto de estudio con el concepto y las prácticas de RS, como consecuencia de los programas
de educación formal ofrecidos por las facultades. La pesquisa arrojó que un alto porcentaje de
académicos y estudiantes afirmara que el tema se mencionaba solo de manera marginal y que no existía
una disciplina formal centrada en la Responsabilidad Social (Ver figura N° 4).

Figura 4 - Nivel de familiarización con el concepto de RSU
10%
30%

Se encuentra familizado con el
concepto de RSU
No se encuentra familizado con el
concepto de RSU
No contesta

60%
Fuente: Diseño propio, basado en Ganga-Contreras y Navarrete, 2012

Otro de los aspectos notables que sacó a la luz la investigación fue que las universidades estudiadas
habían implementado un modelo educativo basado en la metodología de las competencias; formación
que no era posible mantener al ritmo de los contextos complejos y dinámicos del nuevo entorno
organizacional. Las fuentes consultadas manifestaron que los programas de estudio reflejaban una
escasa orientación internacional y no eran suficientemente interdisciplinarios. De igual modo, se pudo
conocer que las universidades chilenas se centraban más en la dimensión interna de la RSU, puesto que
en su mayoría concentraban y dirigían sus acciones hacia sus trabajadores y su círculo familiar.

Conclusiones
Por la propia naturaleza de las universidades y el rol que han jugado en el seno de la sociedad desde
todos los tiempos se considera que la RSU siempre ha estado presente en estas instituciones, aunque
con otra denominación como la de función social de las universidades, por ejemplo. Hay quienes afirman
que la RSU (bajo el término extensión universitaria) se gestó en el Congreso de Estudiantes Americanos,
celebrado en Uruguay el año 1908 y que la expresión como tal de Responsabilidad Social Universitaria
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aparece a comienzo del año 2000, gracias a la iniciativa de la Red chilena “Universidad Construye País”,
promovida por el gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No obstante, hoy por hoy, llama poderosamente la atención el poco nivel de conocimiento sobre RSU
de la mayoría de los integrantes de estas entidades educativas, lo que supone una gran contradicción,
una vez que, las universidades para cumplir con su misión ineludiblemente deben de estar al servicio
de los entes que forman parte de ellas, así como de los diversos actores de las sociedades donde
se insertan.
El análisis del tema y los resultados de no pocas investigaciones hablan de la necesidad incuestionable
de tomar en cuenta y de renovar continuamente el concepto de RSU, visto que, el mismo implica el
criterio de pertinencia y de la calidad de los servicios que las universidades están obligadas a prestar a
las comunidades en las cuales se asientan, donde su rol principal debiese ser aportar constantemente
y protagónicamente al crecimiento de una sociedad capaz de progresar y avanzar hacia el siempre
anhelado desarrollo.
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conheça o projeto
O que é Responsabilidade Social?
Responsabilidade Social diz respeito ao comprometimento de indivíduos e empresas com a construção
de um mundo melhor. É sobre impulsionar transformações sociais, econômicas e ambientais, ampliando
progressivamente seu impacto positivo na comunidade.
Muito mais do que um conceito, é o conjunto

À educação é conferido
o papel de transformar
e aprimorar o ser
como cidadão e
agente de mudanças,
requisito fundamental
para a construção de
uma sociedade mais
justa e igualitária e
de um planeta mais
sustentável.

amplo de ações que incorpora os princípios e
valores éticos de uma organização, no sentido
de desenvolver projetos voltados para diversas
áreas buscando a melhoria da qualidade de vida
das pessoas.
O mundo tem passado por importantes
modificações sociais causadas pelo impacto
das novas tecnologias, das mudanças climáticas
e pela dinâmica econômica e financeira. Esse
cenário demonstra a urgência por soluções que
conduzam os valores de paz, dignidade humana,
igualdade, não violência e não discriminação.
Nesse contexto, as instituições de educação
superior (IES) - atores essenciais para a
construção de um mundo melhor, pois são
diretamente responsáveis pela formação de
milhões de cidadãos - devem andar de mãos

dadas com a comunidade, construindo pontes e preparando pessoas cada vez mais empáticas que
compreendam verdadeiramente seu papel na evolução constante da sociedade.
Desenvolver nos estudantes, nos professores e nos funcionários conhecimentos, habilidades e
qualidades para o exercício consciente e crítico da cidadania é papel essencial de uma IES socialmente
responsável.
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Legislação
A Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), define
que as instituições devem atuar na “promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades
sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade
institucional”.
A concretização desse objetivo se dá por meio da inserção da Responsabilidade Social entre os
elementos de avaliação institucional, interna e externa, das instituições de educação superior.
Sendo assim, demonstrar sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico
e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
faz parte das normas que devem ser cumpridas pelas IES no momento avaliativo.
Especificamente no instrumento de avaliação institucional, a Responsabilidade Social se apresenta
como uma das 10 dimensões, nos termos do art. 3º da Lei do Sinaes. Em seu glossário, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) define que:

“a Responsabilidade Social refere-se às ações da instituição
(com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais
justa e sustentável, considerando trabalhos, ações, atividades,
projetos e programas desenvolvidos voltados à comunidade,
objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a
melhoria da qualidade de vida e da infraestrutura local.”

A ABMES e a Responsabilidade Social
Sempre atenta aos temas mais relevantes para o setor educacional e com o objetivo de cumprir
sua missão de contribuir para o desenvolvimento global das IES e o progresso do país, a Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) compôs, no dia 16 de março de 2005, um
Grupo de Trabalho (GT) para elaborar uma proposta capaz de mobilizar e sensibilizar as instituições
sobre a importância de debater a Responsabilidade Social e para propor ações efetivas que conferissem
mais visibilidade às IES, seus programas e projetos.

66

Responsabilidade Social Nᵒ 9

Nasceu então o Dia Nacional da Livre Iniciativa: Compromisso Social do Ensino Superior Particular,
resultado de uma combinação de fatores – a Lei do Sinaes, as propostas do GT e a vontade política da
diretoria da ABMES, sob a gestão do então presidente Gabriel Mario Rodrigues. A Portaria ABMES
nº 1, de 29 de março de 2005, trazia como objetivo geral:

“organizar, anualmente, num só dia, nas instituições
e/ou em espaços definidos por elas, uma mostra de seus projetos sociais nas
áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, entre outros”.
Sete meses depois, em 29 de outubro de 2005, o evento foi realizado pela primeira vez e rebatizado
pela maioria das IES como o Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, fato que
levou a ABMES a oficializar o título a partir de 2006.
O projeto seguiu ao longo dos anos quebrando grandes recordes e mobilizando a cada edição milhares
de professores, alunos, técnicos e voluntários por todo o país. Um único dia ficou pouco para a mostra das
ações realizadas ao longo do ano, a intensa agenda de atividades e os milhares de atendimentos prestados
à comunidade. Alerta aos acontecimentos, a ABMES constatou que muitas IES passaram então a ampliar
os eventos com resultados favoráveis, tal como comprovam os relatórios que são gerados ao final de cada
edição. A partir de 2014, o tradicional “Dia” se estendeu para uma semana.

Durante uma semana do ano, previamente estabelecida pela ABMES no
âmbito da Campanha da Responsabilidade Social, acontece a Semana da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular.

O modelo vem sendo aperfeiçoado a cada ano, buscando o engajamento de um número maior de
instituições e a melhoria dos processos. Além disso, a ABMES tem buscado ampliar a conscientização
da sociedade sobre o importante papel desempenhado por faculdades, centros universitários e
universidades particulares de todo o país.
Em 2019, a Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular entra em sua 15ª edição.
A ABMES se orgulha de promover essa iniciativa de êxito, fruto do comprometimento do setor particular
de ensino com a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, a
preservação da cultura local e regional, a integração com a comunidade, entre outras questões.
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Porque
e para que a
Campanha existe?
A ABMES promove a iniciativa
desde 2005 com objetivo de:
• Abrir espaços para debates sobre temas de interesse
das instituições e da comunidade com a participação de
professores, alunos, funcionários e das diferentes esferas
da sociedade;
• Concretizar uma relação sistemática e orgânica entre as
instituições e a sociedade;
• Conferir maior visibilidade ao ensino superior particular
e ao serviço que tem prestado na formação de cidadãos
conscientes e preparados para enfrentar os desafios
do mundo do trabalho e atuar na construção de
um mundo mais justo.

68

Responsabilidade Social Nᵒ 9

Benefícios efetivos
A Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular confere maior visibilidade às
ações promovidas pelas instituições e valoriza o trabalho de professores, alunos, técnicos e demais
colaboradores. É uma oportunidade de aproximar comunidade acadêmica e sociedade, de concretizar
os resultados da dedicação e do esforço de cada um que atua nos projetos e de divulgar os benefícios
conferidos a todos os envolvidos.
O sucesso é alcançado pela contribuição de cada um, não somente na realização do evento, mas na
construção de uma consciência sobre Responsabilidade Social como um todo.

Ao longo das

foram
mais de

14 edições

15

de atendimentos
em diversas áreas

milhões

• consultoria e apoio jurídico;
• orientação profissional e educacional;
• assistência à saúde;
• promoção da inclusão digital;
• preservação do meio ambiente e sustentabilidade;
• atividades culturais, recreativas e esportivas para
todas as idades e ações em muitas outras áreas!
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Números
Educação superior brasileira

88%

das instituições de
educação superior do
Brasil são particulares

A rede privada conta com mais de

6,2 milhões

de alunos, o que garante uma participação superior a

75%

do sistema de
educação superior

Campanha da Responsabilidade Social
Durante as 14 edições:

1.800
instituições aderiram
à Campanha
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90 mil
atividades foram
promovidas

Em 2018, a ABMES realizou a 14ª edição da Campanha.
Instituições de educação superior de todos os estados
brasileiros participaram da iniciativa.

800
8

mil

instituições participantes

ações sociais foram realizadas - segundo
maior número em todas as edições

254

alunos, 15 mil professores e 8 mil técnicos
estiveram envolvidos nas atividades

580

pessoas foram atendidas pelas ações
realizadas em todo o país

mil

mil
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Ambiente virtual
A Campanha tem um espaço virtual exclusivo

pelas instituições participantes ao e-mail

para a realização de cadastros e divulgação

dia@abmes.org.br, e a cobertura da mídia

de informações das instituições participantes.

antes, durante e após a realização da Semana

Além disso, a ABMES entende que os

da Responsabilidade Social.

canais de comunicação ampliam o alcance
dos acontecimentos que envolvem o tema

Além disso, por meio Sistema Eletrônico

Responsabilidade Social, por isso, a iniciativa é

SisDia, as IES podem atualizar as informações

trabalhada no site do projeto e nas redes sociais

de cadastro, registrar as atividades realizadas

da Associação.

no âmbito da Responsabilidade Social e
incluir fotos e números sobre as atividades

No site, as instituições e o público em geral

promovidas.

têm acesso às informações completas sobre o
projeto, histórico, dados estatísticos, galeria

Cada instituição conta com um espaço exclusivo

de fotos e a todas as edições da Revista

onde pode se apresentar, divulgar depoimentos,

Responsabilidade Social, além de poder conferir

fotos,

os vencedores do Concurso Silvio Tendler de

relevantes para a comunidade.

vídeos,

parcerias

e

outros

dados

Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES.
O canal é referência ainda para a imprensa
Na página, as IES encontram orientações para

e todos aqueles que querem se informar um

a promoção das ações e podem fazer download

pouco mais sobre a Campanha e conhecer a

das peças de divulgação com a identidade visual

agenda de atividades em sua região.

do projeto.
Já nas redes sociais, os interessados podem
A seção de notícias traz os releases e matérias

interagir e ajudar a ampliar a repercussão do

sobre a Campanha, inclusive os enviados

tema em suas comunidades.

/RedeABMES
www.responsabilidadesocial.abmes.org.br
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Concurso de vídeos
O Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES foi instituído em 2007 pela
ABMES com o objetivo incentivar as instituições a registrarem as ações de Responsabilidade Social
promovidas ao longo de todo o ano e as atividades realizadas durante a Semana da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular e, assim, conferir mais visibilidade aos projetos desenvolvidos e
aos serviços prestados.
A premiação completa treze edições em 2019, contemplando quatro categorias e, eventualmente,
concede menções honrosas. Os vencedores recebem R$ 2.500,00 em cada uma delas.

Documentário

Cobertura Jornalística

Vídeo Institucional

Videoclipe
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Revista Responsabilidade Social

Única publicação do gênero no Brasil, a revista Responsabilidade Social é referência em estudos e
pesquisas, inclusive para dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o tema.
Em sua 9ª edição, estão reunidos os dados das Campanhas realizadas em 2017 e 2018, artigos de
especialistas do Brasil e do exterior, além de orientações, histórico e os resultados da 11a e 12a edições
do Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES.
Esta, bem como as demais publicações da ABMES Editora, podem ser baixadas gratuitamente pelo site
www.abmes.org.br.

Histórico
Em 2006, a ABMES Editora publicou o Relatório do Dia Nacional da Livre Iniciativa. Foi o primeiro
registro do projeto, celebrado em 29 de outubro de 2005. No ano seguinte, o conteúdo ficou mais
robusto e passou a contar com entrevista, artigos, dados estatísticos, fotos e depoimentos. A publicação
foi editada anualmente até 2009, quando foram registradas as atividades de 2008. A partir de 2011,
a revista passou a reunir duas edições da Campanha: nº 5 (publicada em maio de 2011) – referente a
2009 e 2010, nº 6 (agosto de 2013) – referente a 2011 e 2012, nº 7 (julho de 2015) – referente a 2013
e 2014 e nº 8 (julho de 2017) – referente a 2015 e 2016.
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Selo Instituição Socialmente Responsável

Desde 2008, a ABMES certifica oficialmente todas as instituições de educação superior que participam
da Campanha e que preenchem corretamente os relatórios comprovando a adesão ao projeto.
O Selo Instituição Socialmente Responsável pode ser utilizado pelas IES em suas publicações, site,
folders, informativos e outras peças de divulgação, demonstrando seu compromisso com a sociedade.
Para receber a certificação, a instituição precisa ser cadastrada na Campanha e comprovar que
participou da edição de vigência do Selo. Para isso, deve acessar o SisDia e completar as informações
sobre as atividades, como dados estatísticos e as imagens registradas.
O Selo tem validade de um ano, ou seja, um ciclo da Campanha. A certificação é renovada com a
participação nas edições seguintes.
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Como receber o Selo:

1

Cadastre-se no sistema (SisDia)
www.sisdia.abmes.org.br

2

Registre os projetos sociais que sua instituição
promove ao longo do ano e as atividades programadas
para a Semana da Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular

3

Realize as ações, colete os dados estatísticos e
faça o registro em fotos e vídeos

4

Retorne ao SisDia para fazer um breve relatório das
ações realizadas

5

Após verificação da ABMES, as IES serão informadas
sobre a liberação do Selo e deverão retornar, com o
mesmo login e senha, ao SisDia para baixar o Selo

Pronto! Sua IES poderá utilizar a certificação da ABMES em seus materiais de divulgação até a próxima
edição da Campanha.
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Selos das edições anteriores:

2010/2011
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Participe
Semana da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular 2019
15a edição

23 a 28 de setembro

Como participar?
A Responsabilidade Social já faz parte da identidade da maior parte das IES particulares brasileiras.
Para aderir à Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, faculdades,
centros universitários e universidades só precisam registrar e levar a conhecimento da sociedade
esse compromisso comunitário. Por meio da mobilização de estudantes, docentes, funcionários e a
comunidade local, expandir os projetos para além dos muros da IES e envolver a todos de forma efetiva.
As ações devem ser inseridas no sistema da ABMES (SisDia) para o fortalecimento desse grande
movimento nacional, ampliando a divulgação da importância das instituições de educação superior
para o Brasil.

IES já cadastradas
As instituições que já participaram da Campanha nos anos anteriores e possuem cadastro no Sistema
Eletrônico SisDia receberão automaticamente no e-mail registrado o login e a senha de acesso.
Para participar da edição atual da Campanha, a instituição deve atualizar o cadastro e registrar seus
projetos no SisDia. A partir da inserção da primeira atividade, a adesão já estará confirmada.

IES que nunca participaram
Caso a instituição não possua cadastro e queira participar pela primeira vez da Campanha, o responsável
pela IES deve solicitar um novo registro no Sistema Eletrônico SisDia e aguardar o recebimento do
login e da senha pelo e-mail informado.
Com as credenciais em mãos, basta inserir as ações no mesmo endereço. Os dados ficam disponíveis
para visualização no site, sendo possível a todos o acesso a mais informações sobre as IES e os projetos,
às atividades que serão realizadas durante o evento, fotos e depoimentos.
Em caso de dúvida, envie e-mail para dia@abmes.org.br.
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Todos podem participar

A adesão à
Campanha é
totalmente
gratuita.

A instituição
arcará apenas
com as despesas
operacionais
para promoção
e realização do
evento.

O formato das atividades
é de livre escolha da IES.
A própria instituição
define o local de acordo
com seu público e com
o tipo de ação a ser
promovida.

Use a criatividade
e faça parte
desse grande
movimento
nacional!

Praças, parques,
shoppings, feiras e outros
pontos de referência da
cidade, além do próprio
campus da IES, costumam
ser as áreas mais
utilizadas.

É fundamental manter os
dados sempre atualizados
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Atividades
A Campanha tem como objetivo incentivar o comprometimento social e dar visibilidade às ações
socialmente responsáveis das IES particulares. Por isso, dentro do projeto, acontece a Semana da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, período no qual todas as instituições das
cinco regiões do país promovem uma mostra das iniciativas que são desenvolvidas ao longo do ano.
As atividades são definidas pela instituição de acordo com o contexto em que está inserida.
A única regra é que elas sejam oferecidas gratuitamente à comunidade e com foco na Responsabilidade
Social. Importante também que as ações sejam associadas à Campanha da Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular por meio de faixas, banners, cartazes ou outros materiais para consolidar a
projeção nacional das ações integradas do segmento particular de ensino superior.
Esta é uma oportunidade para que as instituições dialoguem com alunos, funcionários e comunidade
sobre temas atuais, provoquem reflexões e os auxiliem no exercício da cidadania. É o momento de
criar e praticar ações que promovam impactos sociais a longo prazo, que transformem a realidade das
pessoas e que ajudem verdadeiramente na construção de um mundo melhor, mais justo e sustentável.

Os materiais deverão ser confeccionados pelas próprias IES, sendo
permitida e incentivada a utilização dos layouts e das peças propostas
pela ABMES, disponíveis no site responsabilidadesocial.abmes.org.br.
Essa identificação facilita o reconhecimento do projeto pela
comunidade local, pela imprensa e pela sociedade como um todo.
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PASSO-A-PASSO
Cada IES precisa designar um coordenador que será o responsável pelos dados cadastrais da instituição
e a pessoa de contato com a ABMES para o envio de informações e esclarecimentos.
De posse dos dados de login e senha da sua IES, o coordenador deverá acessar o SisDia
(www.sisdia.abmes.org.br) e inserir e/ou atualizar as informações conforme os passos seguir:

ANTES
1 - Dados cadastrais
Do coordenador da Campanha na IES:
• Nome
• E-mail
• Telefone para contato
• Cargo
Da instituição:
• Nome da IES
• CNPJ
• E-mail institucional
• Site
• Endereço
• Telefone
• Nome do dirigente
• E-mail do dirigente
• Logotipo da IES
• Breve texto apresentando a IES
para a comunidade

O login e a senha são
enviados automaticamente
aos coordenadores da
Campanha desde que a IES
já tenha sido cadastrada em
edições anteriores. Caso
não receba ou o responsável
pelo cadastro tenha sido
alterado, a instituição deve
solicitar novos dados de
acesso pelo SisDia.
Para participar do projeto
pela primeira vez, é preciso
solicitar a inserção da
instituição no SisDia. Essa
solicitação deve ser feita
por meio de formulário
próprio disponibilizado
no sistema.

Campanha da Responsabilidade Social
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2 - Estatísticas de custos *
• Quanto a IES investe nas ações de Responsabilidade Social ao longo do ano
• Quanto a IES investiu na realização da Semana da Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular
* Esses dados não serão divulgados, sendo utilizados apenas para gerar médias estatísticas.
Pode ser informada uma estimativa de custos caso não se saiba o valor exato.

Não é necessário preencher todas as informações em um
único acesso. Posteriormente, quaisquer dados poderão ser
incluídos, alterados ou excluídos sempre que necessário,
durante a vigência da Campanha.

3 - Atividades realizadas no âmbito
da Responsabilidade Social
• Nome da atividade
• Descrição
• Cursos envolvidos
• Áreas de conhecimento envolvidas
• Data de realização
• Local
• Frequência de realização da atividade
pela instituição
– Atividades realizadas durante o ano
– Atividades realizadas
exclusivamente durante a Semana da
Responsabilidade Social
– Atividades realizadas durante
o ano e também na Semana da
Responsabilidade Social
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As instituições podem
registrar quantas
atividades forem realizar
durante a Semana da
Responsabilidade Social,
além das promovidas
ao longo do ano que
estejam relacionadas
ao tema. Quanto mais
atividades e mais
completas forem as
informações, mais fácil
será à comunidade
identificar as ações
desenvolvidas pela IES.

DURANTE
Registro fotográfico
Faça o registro fotográfico dos projetos sociais e das atividades
e atendimentos prestados à comunidade durante a Semana da
Responsabilidade Social. As imagens devem ter boa resolução e
poderão ser usadas nas redes sociais das IES e da ABMES, além
de compor a Revista Responsabilidade Social.

1

Audiovisual
Os vídeos registrados durante a Semana podem ser utilizados
para participação no Concurso Silvio Tendler de Vídeos
sobre Responsabilidade Social das IES. As instituições podem
documentar também os projetos realizados ao longo do ano.

3

2

4

Depoimentos

Dados estatísticos

Reúna depoimentos dos
participantes do evento, tanto
professores, alunos, técnicos,
voluntários, quanto da comunidade
em geral. Lembre-se de que é
importante identificar o nome e a
ocupação de cada depoente.

Compute os dados estáticos da
Campanha, como a quantidade
de professores, alunos e técnicos
envolvidos, número de atendimentos
realizados e de visitantes, e tudo
mais que puder demonstrar a
representativa atuação da IES no
âmbito da Responsabilidade Social.

Imprensa e redes sociais

5

Divulgue as atividades na imprensa local, nacional e nas
redes sociais. Não se esqueça de marcar os perfis da ABMES
(/redeABMES) com a hashtag #ResponsabilidadeSocial e
sempre mencionar que as ações fazem parte da Campanha da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, e assim
ampliar a visibilidade da atuação do setor.
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APÓS
1 - Concluir o registro das atividades
Verifique se todas as atividades promovidas foram registradas corretamente e inclua as que
ainda não constarem no cadastro.

2 - Atualizar a estimativa de custos
Atualize a estimativa dos custos envolvidos com os projetos e atividades de Responsabilidade
Social da IES. As informações serão utilizadas apenas para gerar dados estatísticos.

3 - Cadastrar os depoimentos
Selecione os depoimentos mais relevantes sobre as atividades realizadas pela instituição.
O material também pode ser utilizado nas redes sociais e canais de comunicação da IES,
registrando a importância do evento e dos projetos de Responsabilidade Social.

4 -Cadastrar as fotos
Insira até dez registros fotográficos no SisDia que retratem as atividades da IES. A resolução das
imagens deve ser de 300 dpi. Você pode montar um álbum de fotos também nas redes sociais da
instituição e marcar os participantes.

5 - Informar os números
Inclua os dados relativos às atividades realizadas (quantidade de profissionais envolvidos e de
atendimentos realizados).

* Atenção: É necessário diferenciar a quantidade de visitantes do número de
atendimentos e/ou atividades dos quais o visitante participou.

6 - Avaliar a Campanha
Conte para nós como foi a experiência da sua IES. Essa avaliação é muito importante para
analisarmos o projeto, propormos novas ações e fazer os ajustes necessários. Dê sua opinião
tanto sobre o evento promovido pela instituição quanto a respeito do sistema e de todo o
processo junto à ABMES.

É importante preencher corretamente todas as informações para ter
direito a receber o Selo Instituição Socialmente Responsável.
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Dúvidas Frequentes
Onde será realizada a Semana da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular?
A Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é realizada
simultaneamente por faculdades, universidades e centros universitários nas cinco regiões
do país. O local de cada evento é definido pelas instituições participantes. Praças, parques,
shoppings, feiras e outros pontos de referência da cidade, além do campus da IES, costumam
ser os locais mais utilizados.

Quando serão realizadas as atividades?

Como aderir à Campanha?

Em 2019, a Semana da Responsabilidade

Para participar da Campanha da

Social do Ensino Superior Particular

Responsabilidade Social do Ensino

acontecerá de 23 a 28 de setembro. A

Superior Particular é necessário que

comunidade pode conferir a programação

a instituição esteja cadastrada no

da IES mais próxima no site
www.responsabilidadesocial.abmes.org.br.
Caso a IES não possa realizar um evento
nesse período, solicitamos que entre em
contato pelo e-mail dia@abmes.org.br
para esclarecer as dúvidas e
receber orientações.

SisDia (www.sisdia.abmes.org.br),
onde também deverão ser inseridas as
atividades a serem realizadas no âmbito
da iniciativa.
O acesso ao formulário para
preenchimento do cadastro é efetuado
por meio de um login e senha,
repassados para as IES pela ABMES.
As instituições que já participaram
da Campanha em anos anteriores
receberão essas informações
automaticamente (enviado para o
endereço de e-mail registrado no
sistema). As IES que desejam aderir ao
projeto pela primeira vez precisam fazer
a solicitação pelo SisDia.

Campanha da Responsabilidade Social
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Sou o novo funcionário da
IES responsável pela área de
reponsabilidade social e não possuo
a senha do SisDia para registrar essa
mudança. Como proceder?

Esqueci ou não recebi o login e
senha para entrar no SisDia. Como
faço para obtê-los?

Na página inicial do SisDia
(www.sisdia.abmes.org.br) basta clicar

Na página inicial do SisDia

em "Não é cadastrado? Não recebeu seu

(www.sisdia.abmes.org.br), basta clicar

login e senha?" e preencher todos os

em “Esqueci minha senha” e preencher

dados solicitados e, ao final, no campo

os dados para que um e-mail com as

"mensagem", informar a situação. Um

informações de acesso seja enviado para

e-mail solicitando a confirmação da

o endereço cadastrado. Por esse mesmo

mudança será enviado ao dirigente

canal é possível solicitar novo cadastro,

da instituição.

caso a IES não tenha participado das
edições anteriores.
Caso o problema persista, entre em
contato com a ABMES por telefone
(61) 3322-3252, ramal 209, ou pelo
e-mail dia@abmes.org.br. Tenha em
mãos ou inclua na mensagem o nome da
instituição, mantenedora e CNPJ.

Não estou certo de que minha IES já participou de edições anteriores.
Como proceder?
Acesse o SisDia (www.sisdia.abmes.org.br) e siga as orientações de novo cadastro. Ao receber
o formulário com as informações de sua IES, a equipe ABMES verificará se há registros das
edições anteriores ou se deverá ser efetuado um novo cadastro e entrará em contato em
breve com as orientações para prosseguimento da inscrição.
Caso a dúvida persista, entre em contato com a ABMES por telefone (61) 3322-3252,
ramal 209, ou pelo e-mail dia@abmes.org.br. Tenha em mãos ou inclua na mensagem o nome
da instituição, mantenedora e CNPJ.
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Qual é o prazo para o cadastro da instituição?
Parar participar da Semana da Responsabilidade do Ensino Superior Particular a instituição
precisa estar previamente cadastrada no SisDia (www.sisdia.abmes.org.br). Esse cadastro
pode ser realizado durante toda a vigência da Campanha da Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular.
Importante: mesmo que já esteja cadastrada em edições anteriores, a IES precisa atualizar os
dados no sistema a cada nova edição da Campanha e registrar as atividades referentes àquela
edição para ter acesso ao Selo Instituição Socialmente Responsável.

Como definir as atividades a
serem realizadas?

Qual é o prazo para o cadastro das
atividades?
As ações de Responsabilidade Social

As atividades são definidas pela

desenvolvidas pela IES podem ser

instituição de acordo com o contexto

cadastradas ao longo de todo o ano.

em que está inserida. Em geral,

Porém, solicitamos que os eventos

são realizadas exposições dos

a serem promovidos na Semana da

projetos acadêmicos, atendimentos

Responsabilidade do Ensino Superior

à população e eventos culturais,

Particular sejam registrados até o início de

esportivos e de lazer para todas

setembro para possibilitar à comunidade

as idades. A única regra é que

conferir as atividades programadas para

as atividades sejam oferecidas

sua região.

gratuitamente à comunidade e
com foco na premissa das ações da

É esse registro que caracteriza a adesão

Responsabilidade Social.

à iniciativa na edição vigente. Caso não
seja possível atender a esse prazo, o
sistema ficará disponível para a inserção
de atividades até a primeira quinzena de
dezembro. Para cadastrar as atividades,
é fundamental que a IES tenha realizado
previamente a atualização dos seus dados
cadastrais. As atividades poderão ser
posteriormente ajustadas conforme a
realização do evento.
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As atividades deverão ser cadastradas
de uma única vez?
Não. Você pode inserir algumas atividades
ao iniciar o preenchimento do cadastro

As informações postadas no
site poderão ser alteradas
posteriormente?

e posteriormente acrescentar outras
ações. Mas lembre-se de após a Semana

Os dados cadastrados poderão ser

da Responsabilidade do Ensino Superior

alterados, incluídos ou mesmo excluídos

Particular informar todas as atividades

pelo coordenador da Campanha de

realizadas para que sua instituição tenha

acordo com a necessidade, tanto antes

o cadastro completo tanto no site quanto

quanto após o evento. É de inteira

nas estatísticas do evento, divulgadas na

responsabilidade da instituição a

Revista Responsabilidade Social.

veracidade das informações prestadas.

Como obter o Selo Instituição Socialmente Responsável?
Logo após a realização do evento, o responsável pelo cadastro da IES deve retornar ao SisDia
(www.sisdia.abmes.org.br) e registrar as informações relativas às atividades desenvolvidas,
tais como a quantidade de professores, alunos e técnicos; fotos das ações; quantidade de
atendimentos e custo médio para a realização da Campanha. O Selo Instituição Socialmente
Responsável estará disponível para download apenas para as IES que preencherem as
informações corretamente.

Instituições não associadas à ABMES
poderão participar da Campanha?
Todas as instituições de ensino superior
são bem-vindas e poderão participar da
Campanha da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular, sendo elas
associadas ou não à ABMES, inclusive
as públicas. Outras entidades que não
sejam de ensino superior precisam
procurar alguma IES da região para
realizar atividades em parceria.
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No cadastro é solicitado o valor
investido em Responsabilidade
Social pela instituição.
O que fazer quando não se tem a
informação completa?
Coloque um valor estimado e
posteriormente retifique esse valor
no sistema. Essa informação não será
divulgada, sendo utilizada apenas para
gerar um dado estatístico com a média
dos gastos de todas as IES participantes.

Como participar do Concurso Silvio Tendler de Vídeos
sobre Responsabilidade Social das IES?
As inscrições para o Concurso têm início logo após a realização da Semana da
Responsabilidade do Ensino Superior Particular e devem ser feitas pelo SisDia
(www.sisdia.abmes.org.br). O acesso ao sistema deve ser efetuado com o login e a
senha da IES, mesmas informações utilizadas para registrar as atividades.
Para completar o formulário de inscrição é preciso que o vídeo tenha sido
publicado previamente no YouTube (apenas o link do arquivo deverá ser informado
no cadastro). É importante ter conhecimento do regulamento completo, disponível
nesta revista e atualizado, quando necessário, no site da Campanha
(www.responsabilidadesocial.abmes.org.br).

A ABMES está à disposição para
esclarecer dúvidas e fornecer
mais informações:

(61) 3322-3252
ramal 209
dia@abmes.org.br

Campanha da Responsabilidade Social
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oncurso
Silvio Tendler
de Vídeos sobre
Responsabilidade
Social das IES

Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES
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Sobre o concurso
Realizado desde 2007, o objetivo do Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social
das IES é icentivar a criação de vídeos relativos às atividades realizadas pelas instituições não somente
durante a Semana da Responsabilidade Social, como também documentando os projetos executados
ao longo do ano.
O Concurso chega à sua 13º edição em 2019 ampliando ainda mais o alcance da Campanha e permitindo
que as instituições divulguem, por meio de imagem e som, a riqueza das ações que são desenvolvidas
e dos serviços prestados à comunidade. O prêmio ainda estimula a interação entre corpo docente e
discente e maior envolvimento dos alunos nos projetos desenvolvidos.

Premiação
O vencedor de cada categoria é premiado
com a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais). O regulamento do
concurso prevê ainda a entrega de menção
honrosa. A cerimônia de entrega dos prêmios
ocorre em Brasília/DF, na sede da ABMES.

Categorias
Documentário
Cobertura
Jornalística
Vídeo
Institucional
Videoclipe

Inscrições
Para concorrer na 15ª edição do
concurso, as IES precisam aderir à
Campanha em 2019 e se inscrever a partir
de 30 de setembro de 2019 no SisDia.
O regulamento completo pode ser
conferido no site da Campanha
(www.responsabilidadesocial.org.br) e
também na página 108 desta publicação.
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o patrono
Silvio Tendler possui mais de meio século de
atividade como um dos mais marcantes e produtivos
documentaristas da história do cinema brasileiro.
Sua obra foi fundamental para a afirmação da categoria
“documentário de longa-metragem” no Brasil, duas
décadas antes da consolidação do formato em novo
patamar com a eclosão da revolução digital, em meados
de 1990.

Tendler já produziu e dirigiu mais
de 80 filmes, entre curtas, médias
e longas-metragens em formato
documental, além de 12 seriados.
Em sua biografia, constam importantes obras como o seriado “Anos Rebeldes” da TV Globo; o filme
“O Mundo Mágico dos Trapalhões”, que alcançou mais de 1 milhão e 800 mil espectadores e “Jango”,
o sexto documentário de maior bilheteria da história do cinema brasileiro.
Seus projetos resgatam memórias do povo brasileiro e inspiram reflexões sobre os rumos do Brasil, da
América Latina e do mundo em desenvolvimento.
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Entre 1995 e 1996, Tendler foi secretário de Cultura e Esporte do Distrito

1995
e 1996

Federal e em 1997 assumiu a Coordenação de Audiovisual para o Brasil e
o Mercosul da Unesco.

Em 2005, recebeu o Prêmio Salvador Allende no Festival de Trieste (Itália)
pelo conjunto da obra. Em 2008, foi homenageado no X Festival de Cinema

2005

Brasileiro em Paris, com uma retrospectiva de seus filmes. Também neste
ano, foi condecorado com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro por relevantes serviços prestados à causa pública
do estado.

No ano de 2009, Tendler lançou “Utopia e Barbárie”, filme que demorou 19

2009

anos para ser concluído e foi filmado em 15 países, tendo sido considerado
pelo jornalista Mauro Santayana como uma obra-prima.

Em 2011, Tendler sofreu uma grave doença que o deixou tetraplégico.
Após uma delicada operação na medula, ele foi aos poucos recuperando

2011

os movimentos e a vontade de fazer novos filmes. O documentário “A Arte
do Renascimento”, de Noilton Nunes, registra esse momento da vida do
cineasta.

Já em 2012, recebeu o Prêmio Parceiros da Paz e da Sustentabilidade,
concedido pela Agência Brasil Sustentável, e foi homenageado no Festival

2012

do Audiovisual Luso Afro Brasileiro (FestFilmes). Em 2014, recebeu o
Troféu Fundação Memorial da América Latina durante o IX Festival de
Cinema Latino Americano de São Paulo.’

2014

Em 2014, recebeu o Troféu Fundação Memorial da América Latina, do IX
Festival de Cinema Latino Americano de São Paulo/SP.

Sua produção mais atual, o documentário “Fio da meada” (2019), foi selecionado para participar dos
Festivais Internacionais de Cinema de Roma, na Itália, e de Busan, na Coreia do Sul. Além disso, foi um dos
destaques da Mostra Ecofalante de Cinema, que aconteceu em São Paulo/SP, de maio a junho de 2019.
Grande parte da obra de Tendler pode ser conferida gratuitamente em seu próprio canal no YouTube, o
“Caliban Cinema e Conteúdo”.

Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES
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XI Concurso
Silvio Tendler
(2017)

*Na 11ª edição do Concurso não houve
vencedor na categoria Videoclipe
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Vídeo Institucional
SOBRE A INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário Cesmac, criado em 1973, oferta mais
de 20 cursos de graduação, além de mestrado, doutorado e
especialização, distribuídos em quatro Campi universitários
Instituição
Centro Universitário Cesmac

em Maceió. Todas as ações acadêmicas e de gestão da
instituição têm como base a responsabilidade socioambiental
por meio da promoção de eventos, encontros específicos e

Localidade
Maceió/AL

atividades extracurriculares, fortalecendo o conhecimento

Mantenedora
Fundação Educacional Jayme de
Altavilla (Fejal)
Título da Obra
Cesmac – Responsabilidade Social

de seus colaboradores, professores e estudantes diante das
questões abordadas.

SOBRE O VÍDEO
Quando se trata de novos projetos, cursos e iniciativas,

Categoria
Vídeo Institucional

responsabilidade social é sempre a palavra de ordem do
Centro Universitário Cesmac, vencedor em duas categorias

Duração
2’39”

na 11ª edição do prêmio. O vídeo institucional relata

FICHA TÉCNICA
Direção: Wyll Farias
Produção executiva: Clezia Moura
e Aguida Feitosa
Assistente de direção: Clezia
Moura, Caio Lui e Jonnathan Firmino
Câmeras: Weslley Barros, Caio
Sibaldo e Wyll Farias
Edição: Wyll Farias
Cor e finalização: Weslley Barros
Colaboração: Célia Torres, Claudia
Medeiros, Águida Feitosa, Adenize
Acioli, Annelise Paiva, Marcileide
Santos, Fabiana Suruagy e Kelma
de Abreu

os projetos sociais desenvolvidos na área da saúde que
beneficiam diretamente a comunidade local e atendem às
diretrizes curriculares dos cursos. Anualmente, as atividades
alcançam 53 mil pessoas com atendimentos em clínicas de
cursos, como Odontologia, Psicologia e Nutrição. As ações
resultam em vivência e conhecimento para os estudantes e
qualidade de vida para o público mais necessitado.

DEPOIMENTO
“Participar deste projeto nos deu a oportunidade de apresentar
à sociedade os trabalhos desenvolvidos pelo Cesmac sob uma
visão social, que tem como finalidade auxiliar na caminhada
para um mundo melhor. É, sem dúvidas, uma forma de
incentivo para quem faz ou quer fazer parte. Ganhar um
prêmio por isso só nos mostrar que estamos no caminho certo”.
Águida Feitosa, coordenadora de Marketing.
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Cobertura jornalística
SOBRE A INSTITUIÇÃO
Reconhecida por sua flexibilidade, que permite racionalizar,
em cada momento, a estrutura organizativa mais adequada
com vista à harmonia entre os diversos órgãos acadêmicos,
Instituição
Centro Universitário de Patos
de Minas (Unipam)

o Unipam trabalha para consolidar a sua cidade como o mais
importante polo universitário do Alto Paranaíba. Os cursos
ofertados possuem um perfil empreendedor e a instituição

Localidade
Patos de Minas/MG

preocupa-se com a qualidade do ensino e da vida em

Mantenedora
Fundação Educacional de Patos
de Minas (FEPAM)

de ação.

Título da Obra
Responsabilidade Social –
O Unipam faz

SOBRE O VÍDEO

Categoria
Cobertura Jornalística

comunidade, tendo o futuro como um de seus grandes focos

Reportagem produzida pelo Unipam mostra como foi o
evento organizado pela instituição durante a Semana da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular em
2017. Cerca de oito mil pessoas do município foram atendidas

Duração
2’

pela iniciativa, que aconteceu em um parque público da

FICHA TÉCNICA
Imagens: Lúcio Nei Gonçalves
Reportagem: Maryana Santos
Edição de texto e apresentação:
Laryssa Caixeta
Produção e edição: Pollyana Silva
Editora geral: Regina Macedo

cidade e contou com a presença de professores e alunos dos
trinta cursos oferecidos pelo Centro Universitário. Foram
realizadas ações para todas as idades: crianças, jovens,
adultos e idosos. Festa garantida para toda a família. Desde
2005 o Unipam participa da Campanha da Responsabilidade
Social, promovida pela ABMES, e executa atividades que
fazem diferença para a sociedade.

DEPOIMENTO
“O dia Responsabilidade Social promovido pelo Unipam já é
tradição na cidade. Alunos e professores da instituição passam
dias preparando atrações para o evento, que é aguardado pela
população com ansiedade. A produção do vídeo foi motivada
pelo desejo de registrar essa movimentação e de atrair mais
pessoas para participarem do evento em 2018.”
Laryssa Paiva Caixeta, professora e repórter do Unipam.
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Documentário
SOBRE A INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário Cesmac, criado em 1973, oferta mais
de 20 cursos de graduação, além de mestrado, doutorado e
especialização, distribuídos em quatro Campi universitários
Instituição
Centro Universitário Cesmac

em Maceió. Todas as ações acadêmicas e de gestão da
instituição têm como base a responsabilidade socioambiental

Localidade
Maceió/AL

por meio da promoção de eventos, encontros específicos e

Mantenedora
Fundação Educacional Jayme de
Altavilla (Fejal)

de seus colaboradores, professores e estudantes diante das

atividades extracurriculares, fortalecendo o conhecimento
questões abordadas.

Título da Obra
Dona Enedina – Construindo uma
nova história

SOBRE O VÍDEO

Categoria
Documentário

diz respeito à responsabilidade social. Por meio do projeto

Duração
5’

áreas, entrando cada vez mais nas comunidades periféricas

O Centro Universitário Cesmac é referência local no que
Saúde Integrada são oferecidos atendimentos em diversas
e transformando vidas, como a da Dona Enedina, usuária que

FICHA TÉCNICA
Direção: Wyll Farias
Produção executiva: Clezia Moura
e Águida Feitosa
Assistente de direção:
Clezia Moura, Caio Lui e
Jonnathan Firmino
Câmeras: Weslley Barros,
Caio Sibaldo e Wyll Farias
Edição: Wyll Farias
Cor e finalização: Weslley Barros
Colaboração: Claudia Medeiros,
Célia Torres, Annelise Paiva,
Marcileide Santos, Fabiana
Suruagy e Kelma de Abreu

mais participou das ações desenvolvidas. Ela escreveu uma
nova história ao lado de profissionais e estudantes Cesmac,
que passam a adquirir capacitação, vivência e, sobretudo,
mais cidadania. O vídeo é repleto de depoimentos e imagens
emocionantes, tudo isso junto com uma trilha sonora
envolvente.

DEPOIMENTO
“A história de Dona Enedina representa todo o trabalho
realizado pelo Saúde Integrada. Iniciado em 2009, tem
envolvimento de todos os cursos da área de saúde e atende
anualmente milhares de pessoas, das quais se destaca
Dona Enedina, a usuária que mais participou das ações
desenvolvidas.”
Maria Celia de A. Torres, coordenadora do Projeto Saúde Integrada.
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menção honrosa

documentário
SOBRE A INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos
oferece cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
Instituição
Centro Universitário Fundação de
Ensino Octávio Bastos (Unifeob)

tecnologia) e pós-graduação presenciais e a distância. Possui

Localidade
São João da Boa Vista/SP

a instituição possui um corpo docente altamente qualificado

Mantenedora
Fundação de Ensino
Octávio Bastos

mais de 50 anos de atuação no mercado e conta com mais de
5 mil alunos matriculados. Entre os diferenciais acadêmicos,
e engajado no mercado de trabalho, além de parcerias com
instituições reconhecidas nacionalmente.

Título da Obra
Projeto Intolerância Zero - Unifeob

SOBRE O VÍDEO

Categoria
Documentário

honrosa para o Unifeob pelo documentário, produzido pelos

A comissão julgadora do concurso concedeu menção
estudantes do curso de Letras, sobre o projeto que tem

Duração
5’

como objetivo levar reflexões feitas em salas de aula para

FICHA TÉCNICA
Projeto Intolerância Zero: estudantes
do 4º e 6º módulos do curso de Letras
Professores orientadores:
Helio de Oliveira, Marli Marques,
Mariângela Jacomini
Coordenadora das licenciaturas:
Patricia Furlanetto
Gerente de responsabilidade social:
Luciana Junqueira
Roteiro: Flávia Beraldo Ferrare
Entrevistas: Bruno Lazzari e
Guto Moreira
Imagens: Arthur Santos e
Davis Carvalho
Montagem: Bruno Lazzari e
Flávia Beraldo Ferrare
Produção: Bruno Lazzari
Finalização: Filipe Della Torre
Produção audiovisual: Aldeia Criativa

a comunidade local. A iniciativa alcançou alunos de outras
escolas da região com palestras e atividades, bem como
a Faculdade da Terceira Idade. Os estudantes envolvidos
divulgaram ainda um manifesto contra intolerância e
ocuparam o pátio da instituição para discutir o tema com os
colegas, professores e colaboradores.

DEPOIMENTO
“Criamos a muitas mãos! Professores, coordenadores,
estudantes e equipe técnica. O setor de responsabilidade
social assumiu a coordenação e caminhamos na organização
e condução das ações, finalizando com a gravação do vídeo
dentro da Semana da Responsabilidade Social da ABMES.
O que nos motivou foi a causa! Um tema que deveria estar
sempre em destaque, por isso assumimos.”
Luciana Carvalho de Oliveira Junqueira, gestora de
Responsabilidade Social.
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Vídeo Institucional
SOBRE A INSTITUIÇÃO
Com uma abordagem dinâmica e inovadora, o Centro
Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília
destaca-se entre as instituições de ensino pela combinação
Instituição
Centro Universitário Instituto
de Educação Superior de
Brasília (IESB)

da teoria e da prática como pressuposto fundamental para

Localidade
Brasília/DF

aliar tecnologia, modernidade e ousadia na formação de

Mantenedora
Centro de Educação Superior de
Brasília (CESB)

áreas tradicionais e criativas, até então, pouco exploradas

uma formação de qualidade. Com infraestrutura única e
estética diferenciada, o IESB consolida sua reputação ao
profissionais disputados pelo mercado de trabalho em
em Brasília.

Título da Obra
IESB em Ação - Programa de
Responsabilidade Social

SOBRE O VÍDEO

Categoria
Vídeo Institucional

responsabilidade social desenvolvido no âmbito da Extensão

Duração
3’

realizadas as atividades e como a participação da IES no dia-

O vídeo produzido pelo IESB relata o programa de
Universitária da instituição. O material mostra como são
a-dia da comunidade faz a diferença. As ações são geridas

FICHA TÉCNICA
Câmera e edição: Helano
Stuckert
Entrevista: Juliana Tito
Produção: Mariana Gomes

pelos alunos de Serviço Social, mas englobam todos os
cursos da instituição. Em 2018, 11.200 pessoas participaram
das atividades; foram realizados 5.239 atendimentos em
serviços comunitários e 1.900 alunos e 170 docentes
estiveram envolvidos.

DEPOIMENTO
“Assim como a ABMES, acreditamos que ‘trabalhar por um
futuro melhor para nossa sociedade é responsabilidade de
todos’. Pensando no registro destas atividades, para compor
a história e divulgar as atividades do IESB em Ação, decidimos
participar do Concurso Silvio Tendler de Vídeos. Estamos
honrados pelo reconhecimento desta importante premiação”.
Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, mantenedora e
reitora do Centro Universitário IESB.
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Cobertura jornalística
SOBRE A INSTITUIÇÃO

Instituição
Universidade da Amazônia Unidade Belém (Unama)
Localidade
Belém/PA
Mantenedora
Instituto Campinense de Ensino
Superior
Título da Obra
Ação para inclusão de jovens
com Síndrome de Down
Categoria
Cobertura Jornalística
Duração
2’
FICHA TÉCNICA
Concepção do vídeo: Maria
Betânia de Carvalho Fidalgo
Arroyo
Direção: Mario Camarão
França Neto

A Universidade da Amazônia, primeira universidade
particular da Amazônia, é uma instituição pluralista,
comprometida com o ensino, pesquisa e extensão e com a
liberdade com responsabilidade; independente e dialogal. Há
40 anos forma cidadãos qualificados, compromissados com o
desenvolvimento pessoal, profissional e com o crescimento
socioeconômico do estado e do país. Tem como política
de responsabilidade social o atendimento à comunidade
acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, com
amplo atendimento à sociedade no entorno da região.

SOBRE O VÍDEO
A reportagem mostra como foi o evento organizado pela
Unama para jovens e adolescentes com Síndrome de Down.
A atividade foi realizada em 21 de março, em alusão ao Dia
Internacional da Síndrome de Down. Os participantes fizeram
uma visita técnica ao canteiro de obras da Avenida João
Paulo II, uma das maiores obras de integração da Região
Metropolitana de Belém/PA, para conhecerem como é a
rotina de um engenheiro civil. As ações realizadas ao longo do
dia incentivaram a inclusão por meio de estímulos de práticas
de cidadania e reconhecimento das obras de desenvolvimento
urbano na cidade onde os jovens estão inseridos.

DEPOIMENTO
“A missão da Universidade da Amazônia é dar visibilidade
às questões sensíveis e importantes do espaço público.
Logo, a universidade é um dos principais canais de análise
crítica, ética e cidadã, que baliza comportamentos e visões
sobre fenômenos sociais. O trabalho da responsabilidade
social é um dos componentes que aproxima a comunidade
da academia. A sociedade precisa de informações para atuar
em defesa das melhorias e minorias, com mais igualdade,
respeito e dignidade, que é protagonizado na universidade e
que deve ser balizado por todos”.
Maria Betânia Fidalgo, reitora da Unama.
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videoclipe
SOBRE A INSTITUIÇÃO
Ao longo dos seus 16 anos de existência a Fainor conquistou
o reconhecimento social e tornou-se uma importante
instituição de educação superior da cidade em que está
Instituição
Faculdade Independente do
Nordeste (Fainor)
Localidade
Vitória da Conquista/BA
Mantenedora
Faculdade Independente do
Nordeste
Título da Obra
Repente da
Responsabilidade Social

situada, da região e da Bahia como um todo, desempenhando
papel fundamental na expansão do número de vagas de
graduação em várias áreas do conhecimento, ampliando o
acesso da população a um ensino superior e de qualidade.

SOBRE O VÍDEO
Utilizando uma arte brasileira típica da região Nordeste, o
repente criado pela Fainor apresenta algumas das principais
ações que a IES desenvolve no âmbito da responsabilidade

Categoria
Videoclipe

social, que atende a comunidade de Vitória da Conquista/BA

Duração
4’

utilizada expressa o orgulho que a instituição tem de

FICHA TÉCNICA
Direção: Shirley de Queiroz
Produção e reportagem:
Assessoria de comunicação
– Shirley de Queiroz e Flávia
Gusmão
Filmagem e edição: Fabrício Filmes
Música: Sandro Robério
Produção de áudio: Luart Studio –
Luciano PP
Apoio e logística: Núcleo de
Marketing – Iagno Andrade e
Leandro Pinheiro
Realização: Ascom Fainor

cada setor da Fainor tem feito pela comunidade e ressalta a
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importância da faculdade para a cidade como um todo.

DEPOIMENTO
“Construir o videoclipe foi uma experiência muito agradável.
Primeiro por lembrar o papel da instituição na melhoria
da qualidade de vida da população. Depois, por sentir
a cooperação dos envolvidos tanto nas ações quanto
na produção audiovisual. Mas, acima de tudo, por ter a
oportunidade de valorizar as pessoas e a cultura nordestina”.
Shirley de Queiroz, assessora de Comunicação da Fainor.

Documentário
SOBRE A INSTITUIÇÃO
A UniRitter, integrante da rede global líder em ensino
superior Laureate International Universities, é uma das mais
tradicionais instituições de educação superior de Porto Alegre.
Instituição
Centro Universitário Ritter dos
Reis (UniRitter)

Com 47 anos de mercado, possui 37 cursos de graduação e

Localidade
Porto Alegre/RS

assim, formar profissionais qualificados e éticos para atuar no

Mantenedora
Sociedade de Educação Ritter
dos Reis

do Ministério da Educação (MEC) em relação à avaliação de

mais de 30 especializações. Tem como missão levar a educação
de qualidade para um número cada vez maior de alunos e,
mercado. A UniRitter recebeu a pontuação máxima (nota 5)
Recredenciamento Institucional.

SOBRE O VÍDEO

Título da Obra
Balcão da Cidadania

O documentário conta de forma sensível e humana um pouco
sobre o projeto desenvolvido há mais de doze anos pela

Categoria
Documentário

UniRitter na comunidade Madre Pelletier (Penitenciária
Feminina), localizada na zona central do município de Porto

Duração
5’

Alegre/RS. O projeto oferece assistência jurídica como uma

FICHA TÉCNICA
Produção e reportagem: Luísa
Meimes
Montagem, captação e edição:
Jennyfer Siqueira
Finalização e captação:
Guilherme Klafke
Trilha: Lúcia Haggstrom e
Marina Peralta
Música: Vida, interpretada por
Lúcia Haggstrom

efetiva ferramenta de política pública para atender às demandas
sociais e garantir o direito de defesa das detentas locais.

DEPOIMENTO
“Produzir e ser repórter nesse documentário foi uma das
experiências mais incríveis que tive no jornalismo. Sempre gostei
de temas de segurança pública e esse, em particular, sempre foi
uma inquietude minha, o que me incentivou a ter o sangue no olho
para seguir nele. Poder dar luz à uma realidade que geralmente
as pessoas têm uma opinião pré-estabelecida e formada e ver
que a gente conseguiu mostrar outra perspectiva é sensacional,
principalmente quando se trata de um tema delicado como o
cárcere feminino. As entradas no presídio foram experiências
interessantes, também. A primeira a gente sempre fica acuada, nas
próximas a gente se obriga a ter um olhar “clínico”, e isso foi uma
das coisas que mais me deixou apaixonada: a experiência de viver
a reportagem e conversar com as detentas por meio de um projeto
dos alunos do curso de Direito”.
Luísa Meimes, estudante do curso de Jornalismo.
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menção honrosa

documentário
SOBRE A INSTITUIÇÃO
Classificada entre as dez melhores instituições de educação
superior no Índice Geral de Cursos (IGC), sendo a primeira
Instituição
Faculdade São Leopoldo Mandic

classificada entre as instituições da área de saúde, a

Localidade
Campinas/SP

anos graças à visão inovadora e à determinação de um grupo

Mantenedora
Sociedade Regional de Ensino e
Saúde S/S
Título da Obra
Amazônia: o pulmão,
o sangue e os glóbulos
verde-amarelos

Faculdade São Leopoldo Mandic foi criada há mais de 30
de cirurgiões-dentistas ao fundar um centro de estudos
dedicado à ampliação do conhecimento e ao fomento do
ensino na área odontológica. Além da sua sede, em Campinas,
possui oito unidades distribuídas pelo país.

SOBRE O VÍDEO

Categoria
Documentário

A comissão julgadora do concurso concedeu nesta edição uma

Duração
5’

documentário sobre o projeto Barco da Saúde, que registrou os

FICHA TÉCNICA
Giancarlo Giannelli, fotógrafo
independente

docentes na comunidade indígena de Alto Autazes, da Amazônia.

menção honrosa para a Faculdade São Leopoldo Mandic pelo
atendimentos médicos e odontológicos realizados por alunos e
A obra mostra tudo que aconteceu durante a atividade, o impacto
e a relevância das ações que afetaram não só quem recebeu o
auxílio, mas quem embarcou na experiência e doou seu tempo
para o projeto.

DEPOIMENTO
“Participei deste projeto motivado pelas ideias de formação
e evolução da sociedade, por meio das atividades solidárias,
particulares e coletivas, buscando o aprendizado, novas
vivências e troca de informações com grupos diferentes. O
filme procura mostrar as situações que justificam este meu
ponto de vista”.
Giancarlo Giannelli, fotógrafo independente.
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XIII CONCURSO SILVIO TENDLER DE
VÍDEOS SOBRE RESPONSABILIDADE
SOCIAL DAS IES – 2019
Regulamento 2019

CAPÍTULO I
Dos Objetivos
Art. 1º O XIII Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES tem como
objetivos promover e incentivar a criação de vídeos relativos às ações de responsabilidade social das
instituições de educação superior (IES) e ao desenvolvimento da 15ª Campanha da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular (2019).

CAPÍTULO II
Das Categorias
Art. 2º O concurso abrange 4 (quatro) categorias, assim definidas:
I – Documentário: Apresentação de determinado acontecimento ou fato, mostrando a
realidade de maneira mais aprofundada e por sua extensão interpretativa. Os vídeos para
essa categoria devem transmitir conhecimento concreto e podem abordar os projetos de
responsabilidade social desenvolvidos pela IES; os efeitos das ações na comunidade interna
e externa; o desdobramento das Campanhas anteriores ou outras abordagens que explorem,
em formato de documentário, como a IES trabalha o tema responsabilidade social e/ou as
atividades da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2019, com
foco nos resultados. É importante que o material esteja contextualizado, observando-se os
critérios de avaliação estabelecidos por este regulamento.
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II – Cobertura jornalística: Registro direto dos fatos com a utilização de elementos básicos de
uma reportagem, como offs (texto narrado), sonoras (entrevistas), passagem do repórter e
créditos. Os vídeos devem ser feitos pelos próprios alunos da IES (não serão consideradas
matérias produzidas por veículos jornalísticos) e podem apresentar – por meio de palavras,
imagens e sons – os números, estatísticas e dados do evento; informações sobre os
projetos; depoimentos (de membros da instituição e/ou da comunidade) e outros elementos
das atividades realizadas durante a Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular 2019 ou sobre assuntos relacionados à Campanha e às ações socialmente
responsáveis da instituição.
III – Vídeo institucional: Produção de material que explicite as ideias básicas do projeto
da instituição, valorize o trabalho que desenvolve e demonstre a concepção e prática da
responsabilidade social. O vídeo deve demonstrar como a IES trabalha no dia a dia o conceito
de instituição socialmente responsável. Os critérios de avaliação da categoria darão prioridade
à proposta do vídeo, conteúdo e mensagem, além da abordagem dos projetos apresentados,
tendo em vista que o objetivo final é valorizar o trabalho da instituição e não a produção de
profissionais externos (como produtoras de vídeo).
IV – Videoclipe: Material audiovisual no qual música, letra e imagem interagem para provocar
a produção de sentido. A categoria confere aos autores maior liberdade de formato e criação,
sendo fundamental a utilização de áudio de boa qualidade e imagens que transmitam a
mensagem da Campanha da Responsabilidade Social, além de um olhar diferenciado sobre
o tema. Sugerimos a utilização de uma trilha musical única ou uma composição harmônica,
ou seja, não utilizar dois temas distintos para um mesmo videoclipe. A seleção musical deve
ser identificada no ato da inscrição, inclusive no caso de músicas autorais que precisam trazer
essa informação explícita na descrição do vídeo, bem como o nome do(s) autor(es). Não serão
considerados como videoclipe slides de fotos agregados a um fundo musical.
Art. 3º O tempo mínimo de duração dos vídeos fica a critério da equipe de produção, devendo estar
adequado ao foco da mensagem a ser transmitida. Os vídeos não podem ultrapassar, porém, o tempo
de 05 (cinco) minutos para as categorias Documentário e Videoclipe; 03 (três) minutos para a categoria
Vídeo Institucional e 02 (dois) minutos para a categoria Cobertura Jornalística.
Parágrafo único – O não cumprimento do limite de tempo estabelecido implicará perda de pontos,
podendo acarretar até mesmo a desclassificação do vídeo a critério da Comissão Julgadora em casos
que extrapolem muito o tempo máximo definido.
Art. 4º É fundamental que sejam observadas as definições de categoria para inscrição dos vídeos. Os
materiais serão avaliados utilizando os critérios da categoria em que estão concorrendo.
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CAPÍTULO III
Das Inscrições
Art. 5º As inscrições são gratuitas.
Art. 6º As inscrições se restringem aos membros da comunidade acadêmica das instituições de educação
que fizerem adesão à 15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular (2019).
◊

1º Não serão aceitas inscrições desvinculadas a uma IES devidamente registrada na edição
2019 da Campanha promovida pela ABMES.

◊

2º Exclusivamente para os fins deste regulamento, considerar-se-á como participante o
responsável pela realização da inscrição.

◊

3º É de inteira responsabilidade do participante informar formalmente à diretoria geral da IES
sobre a inscrição no concurso.

Art. 7º As inscrições serão aceitas no período de 30 de setembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, por
meio do Sistema SisDia – sisdia.abmes.org.br.
Parágrafo único – Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo. Após o encerramento
do período de inscrições, não será possível realizar alterações no formulário ou mudança do vídeo
enviado.
Art. 8º Cada instituição poderá inscrever apenas um vídeo por categoria. Em caso de IES que
possuem campi distintos, cada unidade poderá inscrever seus respectivos vídeos, desde que a
informação (unidade/campus) seja especificada no ato da inscrição. Ocorrendo mais de uma inscrição
de uma mesma unidade na mesma categoria, será considerado para fins de julgamento apenas o
primeiro registro.
Art. 9º Serão aceitas as produções audiovisuais captadas por todo tipo de tecnologia, desde que
preservada a qualidade do produto final, apresentado nos formatos compatíveis com o YouTube
– Resoluções recomendadas: 1080p ou 720p.
Art. 10 Os vídeos devem conter, obrigatoriamente, título, breve descrição e os créditos com os nomes
e as funções realizadas por cada componente da equipe de filmagem e produção do projeto.
Art. 11 Os vídeos deverão ser adicionados em uma conta do YouTube, sem restrição de acesso. O
endereço (URL) deverá ser informado na ficha de inscrição.
Parágrafo único – Os vídeos deverão permanecer no link informado até a divulgação do resultado do
concurso. Caso o vídeo fique indisponível antes do prazo final, será desclassificado.
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CAPÍTULO IV
Dos direitos autorais e de uso de imagem
Art. 12 A inscrição de cada vídeo está condicionada à concordância com a cessão de direitos autorais
e demais responsabilidades de autorização, a qual entra em vigor no ato da inscrição do participante.
◊

1º Os direitos de uso relativos às obras encaminhadas serão cedidos à ABMES por prazo
indeterminado, sem que seja devido ao participante qualquer remuneração ou compensação
em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei nº 9.610/98, podendo ser utilizadas e
divulgadas pela ABMES, na íntegra ou em trechos, em qualquer mídia, inclusive pela internet,
independentemente de nova autorização, desde que citado o(s) nome(s) do(s) autor(es).

◊

2º É de inteira responsabilidade dos autores as questões inerentes ao direito autoral e de
imagem de terceiros envolvidos na elaboração e veiculação dos vídeos, desde já se obrigando
a indenizar a ABMES na hipótese de a entidade sofrer qualquer prejuízo em decorrência dos
vídeos.

Art. 13 Se constatada pela Comissão Julgadora qualquer tentativa de fraude, adulteração ou plágio, o
material estará automaticamente desclassificado.

CAPÍTULO V
Da Comissão Julgadora
Art. 14 A escolha das propostas vencedoras será feita por uma Comissão Julgadora, especialmente
composta e designada para tal finalidade.
Parágrafo único – A Comissão Julgadora poderá excluir desta edição da premiação uma determinada
categoria no caso de todas as propostas concorrentes não atenderem aos critérios estabelecidos neste
edital.
Art. 15 A Comissão Julgadora será composta por pelo menos 03 (três) membros convidados e
coordenados pela ABMES.
Art. 16 As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e não serão suscetíveis de recursos ou
impugnações.
Art. 17 Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora pessoas que trabalhem nas IES participantes
do concurso.
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CAPÍTULO VI
Dos critérios para avaliação
Art. 18 Serão consideradas para efeito de avaliação a qualidade e a criatividade relativas ao conteúdo,
à narrativa, à linguagem e à estética dos vídeos. O que se busca é inovação e ousadia referentes ao
tema responsabilidade social.
Art. 19 É imprescindível que os vídeos abordem a cobertura da Campanha da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular 2019 durante a realização do evento pela IES ou o tema responsabilidade
social como um todo. Mesmo nas categorias videoclipe e vídeo institucional, a essência do material
deve estar dentro do contexto mencionado.
Art. 20 Os critérios de avaliação utilizados serão os seguintes:
◊

Adequação ao tema central (Campanha da Responsabilidade Social) – 25%;

◊

Narrativa (coerência na construção do vídeo) – 20%;

◊

Adequação à categoria inscrita – 15%;

◊

Criatividade – 10%;

◊

Edição – 10%;

◊

Fotografia (qualidade de imagem) – 10%;

◊

Som (qualidade de áudio) – 10%.

CAPÍTULO VII
Da divulgação dos vencedores e premiação
Art. 21 Os vencedores serão anunciados nos canais de comunicação da ABMES e da Campanha da
Responsabilidade Social (www.responsabilidadesocial.abmes.org.br), bem como por comunicado
direto aos responsáveis, em até três meses após o término das inscrições.
Parágrafo único – É de inteira responsabilidade das IES manter atualizados os dados cadastrais para
contato.
Art. 22 O concurso terá 04 (quatro) premiados que serão indicados pela Comissão Julgadora,
observadas as disposições do artigo 14, parágrafo único, deste regulamento.
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Art. 23 O vencedor de cada categoria receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
Parágrafo único – A critério da Comissão Julgadora, poderão ser conferidas menções honrosas,
cabendo ao homenageado um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Art. 24 O valor em dinheiro será depositado em conta corrente cujos dados bancários serão informados
pelo responsável pela inscrição.
Art. 25 A instituição cujo vídeo do participante tenha sido vencedor receberá placa e diploma alusivos
ao concurso.
Art. 26 Os prêmios serão entregues em cerimônia a ser realizada em data e local informados
oportunamente.

CAPÍTULO VIII
Das considerações finais
Art. 27 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora, depois de ouvido o diretor
presidente da ABMES.

Brasília, maio de 2019.

Celso Niskier
Diretor presidente da ABMES
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IES Socialmente Responsáveis
2005

197
404

2006

645

2007

617

2008

706

2009

668

2010

613

2011

512

2012
2013

620

2014

636

Professores comprometidos

770

2015

846

2016

931

2017

893

2018

2005
2006

6.445
14.901
24.285

2007
2008

19.023
24.951

2009
2010

2006

2013
2014

672.179

2015

1.261.590

2014
2015
2016

12.943
21.948
20.130
24.828
30.159
21.292

1.592.022
933.936
648.349
1.210.114
1.409.094
1.060.246
1.902.874

2017
2018

2018

1.084.662

2011

2013

10.788

2017

1.376.680

2009

2012

2016

1.172.906

2008

2010

2012

363.663

2007

30.070

2011

Atendimentos realizados
2005

19.466

1.107.442

Balanço estatístico 2017 e 2018
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Técnicos envolvidos
3.472

2005

8.995

2006

15.176

2007

18.855

2008

20.362

2009

15.429

2010

16.844

2011
2012

8.332

2013

8.079
19.673

2014

14.718

2015

Alunos participantes

12.377

2016

18.182

2017
2005
2006
2007
2008
2009
2010

44.011
119.065
220.369
196.977
247.619
199.540

2013

166.981

2005

135.025

2014

269.385

2015

275.472

2016

2006
2007
2008

379.604
492.172

2017
2018

Atividades oferecidas

356.529

2011
2012

331.582

3.142
5.929
5.713
6.740

2010

6.529

2011

2013

6.717
6.241
6.948

2014

7.340

2015

7.205

2016

7.717

2017
2018
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2.023

2009

2012
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10.764

2018

10.188
9.912

14

edições da Campanha da
Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular

15.943.632

atendimentos gratuitos prestados à comunidade

91.451

3.436.782

atividades
desenvolvidas pelas
instituições

alunos aprendendo
na prática e exercendo
a cidadania

Mais de

Média de

mil professores e
técnicos, além de
milhares de
voluntários
envolvidos

instituições de
educação superior
participantes a
cada ano da
Campanha

475

700
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Atendimentos oferecidos pelas IES
gratuitamente à população

· 2017 ·

· 2018 ·

1.920.874

1.107.442

Atividades por Região 2017
801

770

Norte
1.609

2.042

Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

4.966

Atividades por Região 2018
681

767
Norte

1.434

2.235

Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

4.795
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Atividades por áreas do conhecimento em 2017
MULTIDISCIPLINAR
4312

CIÊNCIAS
DA SAÚDE
3531

CIÊNCIAS HUMANAS
2984
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
2404
LINGUISTICA,
LETRAS E ARTES
849

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
633
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
329

CIÊNCIAS EXATAS
E DA TERRA
918
ENGENHARIAS
842

Atividades por áreas do conhecimento em 2018
CIÊNCIAS HUMANAS
2.543
MULTIDISCIPLINAR
4.329

CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
2.192
LINGUISTICA,
LETRAS E ARTES
880

CIÊNCIAS
DA SAÚDE
3.822
CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
920
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
543

CIÊNCIAS EXATAS
E DA TERRA
963
ENGENHARIAS
964

TOTAL DE VISITANTES: 2017: 1.378.650 2018: 765.617

Balanço estatístico 2017 e 2018
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Principais atividades realizadas
Atividades lúdicas

Exames ginecológicos

Arrecadação de donativos

Feira de livros

Atendimentos fisioterapêuticos

Mutirão para plantação de árvores

Atendimentos jurídicos

Mutirões de reformas

Atividades culturais

Oficina de fotografia

Higiene bucal

Oficina de primeiros socorros

Aulas de informática
Campanhas de aleitamento materno
Castração de animais
Coleta de lixo eletrônico
Coleta seletiva
Orientação profissional
Tratamentos estéticos
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Oficinas sobre nutrição
Orientações fonoaudiológicas
Orientações psicológicas
Palestras e workshops
Práticas esportivas
Prevenção ao suicídio
Roda de conversas com adolescentes
Teste de glicemia e aferição de pressão arterial

Debates com a comunidade

Exposição de projetos realizados ao longo do

Doação de sangue

ano pelas IES
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licks da
Campanha
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Clicks da Campanha
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Clicks da Campanha
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Registros
Clicksdos
da Campanha
Momentos
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Clicks da Campanha
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participantes
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NORTE
Participação nas edições de 2005 a 2018

1 vez

8 vezes

2 vezes

9 vezes

3 vezes

10 vezes

4 vezes

11 vezes

5 vezes

12 vezes

6 vezes

13 vezes

7 vezes

14 vezes

IES participantes - Norte
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ACRE

Faculdade da Amazônia Ocidental
FAAO | Rio Branco | AC | faao.com.br | direcaoacademica@faao.com.br | (68) 2106-8255

Centro Universitário UniMeta
UNIMETA | Rio Branco | AC | unimeta.edu.br | ensino@fameta.edu.br | (68) 3302-1515

AMAZONAS

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itacoatiara
UNOPAR | Itacoatiara | AM | www.unopar.br | unopar1472s@unoparead.com.br | (92) 3521-2511

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas
CIESA | Manaus | AM | www.ciesa.br | ciesa@ciesa.br | (92) 3652-6600

Centro Universitário do Norte - Unidade Manaus I
UNINORTE | Manaus | AM | www.uninorte.com.br | contato@uninorte.com.br | (92) 3212-5000

Centro Universitário do Norte - Unidade Manaus II
UNINORTE | Manaus | AM | www.uninorte.com.br | extensao@uninorte.com.br | (92) 3212-5000

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Manaus
ULBRA | Manaus | AM | www.ulbra.br | pos.manaus@ulbra.br | (92) 3616-9800

Escola Superior Batista do Amazonas
ESBAM | Manaus | AM | www.esbam.edu.br | extensao@esbam.edu.br | (92) 3305-1800

Instituto de Ensino Superior Fucapi - Unidade Distrito Industrial
FUCAPI | Manaus | AM | fucapi.br | faculdade.fucapi@fucapi.br | (92) 2127-3062
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Amazonas
FACSENAC | Manaus | AM | www.am.senac.br | faculdade@am.senac.br | (92) 3216-5740

Universidade Estácio de Sá - Unidade Amazonas
ESTÁCIO | Manaus | AM | portal.estacio.br | daniel.raid@estacio.br | (92) 3212-8900

Universidade Estácio de Sá - Unidade Djalma Batista
ESTÁCIO | Manaus | AM | portal.estacio.br | francisco.bezerra@estacio.br | (92) 3303-0256

Faculdade Martha Falcão
FMF | Manaus | AM | www.wyden.com.br/fmf | marketing@fmf.edu.br | (92) 2121-0900

Faculdade Mauricio de Nassau - Unidade Manaus
UNINASSAU | Manaus | AM | www.uninassau.edu.br | pasadm.mao@mauriciodenassau.edu.br |
(92) 3643-8900

Fametro Centro Universitário
FAMETRO | Manaus | AM | www.fametro.edu.br | diretoriaacademica@fametro.edu.br | (92) 2101-1007

Faculdade Salesiana dom Bosco
FSDB | Manaus | AM | www.fsdb.edu.br | ouvidoria@fsdb.edu.br | (92) 3131-4100

Faculdade Santa Teresa
FST | Manaus | AM | www.faculdadesantateresa.edu.br | diretoria@faculdadesantateresa.edu.br |
(92) 3302-4856

Universidade Nilton Lins
UNL | Manaus | AM | www.niltonlins.br | extensao@niltonlins.br | (92) 3643-2006

Universidade Norte do Paraná - Unidade Manaus I
UNOPAR | Manaus | AM | www.unopar.br | unopar92s@unoparead.com.br | (92) 3636-5565

IES participantes - Norte
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AMAPÁ

Universidade Estácio de Sá - Unidade Jardim Equatorial
ESTÁCIO | Macapá | AP | portal.estacio.br | anderson.chagas@estacio.br | (96) 3198-0507

Faculdade de Macapá
FAMA | Macapá | AP | www.faculdadedemacapa.com.br | faculdadedemacapa@faculdadedemacapa.com.br |
(96) 2101-0428

Faculdade de Tecnologia do Amapá
FAMETA | Macapá | AP | www.meta.edu.br/faculdade | contato@meta.edu.br | (96) 3241-6636

Universidade Estácio de Sá - Unidade Jesus de Nazaré
ESTÁCIO | Macapá | AP | portal.estacio.br | jalva.vulcao@estacio.br | (96) 2101-5151

PARÁ

Escola Superior Madre Celeste
ESMAC | Ananindeua | PA | www.esmac.com.br | esmac@esmac.com.br | (91) 3273-1558

Centro Universitário do Estado do Pará
CESUPA | Belém | PA | www.cesupa.br | cesupa@cesupa.br | (91) 4009-9108

Universidade Estácio de Sá - Unidade Nazaré
ESTÁCIO | Belém | PA | portal.estacio.br | melissa.nogueira@estacio.br | (91) 3397-0500

Universidade Estácio de Sá - Unidade Umarizal
ESTÁCIO | Belém | PA | portal.estacio.br | kahlil.vianna@estacio.br | (91) 3198-1339
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Faculdade Ideal
FACI | Belém | PA | www.wyden.com.br/faci | admissoes@faculdadeideal.edu.br | (91) 3323-6000

Faculdade Metropolitana da Amazônia
UNIFAMAZ | Belém | PA | www.famaz.edu.br | brunatamegao@famaz.edu.br | (91) 3241-5774

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Belém
UNINASSAU | Belém | PA | www.uninassau.edu.br | direcao.bel@mauriciodenassau.edu.br |
(91) 3110-6912

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Belém
ANHANGUERA | Belém | PA | www.anhanguera.com | pa.belem.23201@aeduead.com.br | (91) 3242-9536

Universidade da Amazônia - Unidade Belém
UNAMA | Belém | PA | www.unama.br | betania.fidalgo@unama.br | (91) 4009-3000

Universidade Estácio de Sá - Unidade Castanhal
ESTÁCIO | Castanhal | PA | portal.estacio.br | igor.gammarano@estacio.br | (91) 3311-3400

Faculdade de Itaituba
FAI | Itaituba | PA | www.faculdadedeitaituba.com.br | fai@unifaitb.edu.br | (93) 3518-4320

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itaituba
UNOPAR | Itaituba | PA | www.unopar.br | unopar1478@unoparead.com.br | (93) 4020-9199

Faculdade dos Carajás
CARAJÁS | Marabá | PA | www.carajaseducacional.com.br | alexandre@carajaseducacional.com.br
(94) 3322-5600

Universidade Norte do Paraná - Unidade Marabá
UNOPAR | Marabá | PA | www.unopar.br | unopar0885@unoparead.com.br | (94) 3321-1110

IES participantes - Norte
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Parauapebas
UNOPAR | Parauapebas | PA | www.unopar.br | edivaldomachado@gmail.com | (94) 4020-9199

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida
FESAR | Redenção | PA | www.fesar.com.br | diretoria@fesar.com.br | (94) 3424-5133

Centro Universitário da Amazônia - Unidade Santarém
UNAMA | Santarém | PA | www.unama.br | deliana.santos@fit.br | (93) 3523-5088

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Santarém
ULBRA | Santarém | PA | www.ulbra.br | ceulssantarem@ulbra.br | (93) 3524-1433

Instituto Esperança de Ensino Superior
IESPES | Santarém | PA | www.iespes.edu.br | direcao@iespes.edu.br | (93) 3529-1760

RONDÔNIA

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ariquemes
UNOPAR | Ariquemes | RO | www.unopar.br | unopar823@unoparead.com.br | (69) 3535-3012

Universidade Norte do Paraná - Unidade Buritis
UNOPAR | Buritis | RO | www.unopar.br | unopar1522@unoparead.com.br | (69) 3238-2770

Faculdade de Ciências Biomédicas - Unidade Cacoal
FACIMED | Cacoal | RO | www.facimed.edu.br | extensao@facimed.edu.br | (69) 3311-1950

Faculdades Integradas de Cacoal
UNESC | Cacoal | RO | www.unescnet.br | unesc@unescnet.br | (69) 3441-4503
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Jaru
UNOPAR | Jaru | RO | www.unopar.br | unopar814@unoparead.com.br | (69) 35217-0000

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Ji-Paraná
ULBRA | Ji-Paraná | RO | www.ulbra.br | extensaojp@ulbra.br | (69) 3416-3100

Faculdade Panamericana de Ji-Paraná
UNIJIPA | Ji-Parana | RO | www.unijipa.edu.br | pedagogico@unijipa.edu.br | (69) 3903-1500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ji-Paraná
UNOPAR | Ji-Paraná | RO | www.unopar.br | unopar0907@unoparead.com.br | (69) 3422-1022

Faculdade de Ouro Preto do Oeste
UNEOURO | Ouro Preto do Oeste | RO | www.uneouro.edu.br | uneouro@uneouro.edu.br | (69) 3461-4278

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ouro Preto do Oeste
UNOPAR | Ouro Preto do Oeste | RO | www.unopar.br | unopar1531@unoparead.com.br | (69) 3461-1876

Faculdade de Pimenta Bueno
FAPB | Pimenta Bueno | RO | www.fapb.edu.br | secdirecao@fapb.edu.br | (69) 3225-2981

Centro Universitário São Lucas
UNISL | Porto Velho | RO | www.saolucas.edu.br | extensao@saolucas.edu.br | (69) 3211-8054

Faculdade Metropolitana
METROPOLITANA | Porto Velho | RO | www.metropolitana-ro.com.br | uniesa@enter-net.com.br |
(69) 3026-1020

Faculdades Integradas Aparício Carvalho
FIMCA | Porto Velho | RO | www.fimca.com.br | nupex@fimca.com.br | (69) 3217-8900
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Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Porto Velho
ULBRA | Porto Velho | RO | www.ulbra.br | acs.portovelho@ulbra.br | (69) 3216-7600

Faculdade São Paulo - Unidade Rolim de Moura
FSP | Rolim de Moura | RO | facsaopaulo.edu.br | direção@facsaopaulo.edu.br | (69) 3442-1001

Universidade Norte do Paraná - Unidade Rolim de Moura
UNOPAR | Rolim de Moura | RO | www.unopar.br | coordenacaorolim@athenaseducacional.com.br |
(69) 3442-6346

Faculdade de Rolim de Moura
FAROL | Rolim de Moura | RO | www.farol.edu.br | presidencia@farol.edu.br | (69) 3449-1800

Faculdade da Amazônia
FAMA | Vilhena | RO | fama-ro.com.br | ascom@fama-ro.com.br | (69) 2101-0850

Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena
UNESC | Vilhena | RO | www.unescnet.br | unesc@unescnet.br | (69) 3322-1290

RORAIMA

Universidade Estácio de Sá - Unidade Amazônia
ESTÁCIO | Boa Vista | RR | portal.estacio.br | karla.raskopf@estacio.br | (95) 2121-5530

Faculdade Cathedral - Unidade Caçari
CATHEDRAL | Boa Vista | RR | www.cathedral.edu.br | ouvidoria@cathedral.edu.br | (95) 2121-3460
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TOCANTINS

Faculdade Catolica dom Orione
FACDO | Araguaina | TO | www.catolicaorione.edu.br | facdo@catolicaorione.edu.br | (63) 3413-0500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Araguaína II
UNOPAR | Araguaína | TO | www.unopar.br | unopar0615s@unoparead.com.br | (63) 3412-4540

Universidade Norte do Paraná - Unidade Araguaína III
UNOPAR | Araguaína | TO | www.unopar.br | unopar0614s@unoparead.com.br | (63) 3414-2004

Universidade Norte do Paraná - Unidade Colinas do Tocantins
UNOPAR | Colinas do Tocantins | TO | www.unopar.br | einsteinanglo1@hotmail.com | (63) 3476-1652

Faculdade Guaraí
IESC | Guaraí | TO | www.iescfag.edu.br | nappex@iescfag.edu.br | (63) 3464-1289

Universidade Católica do Tocantins
FACTO | Palmas | TO | www.catolica-to.edu.br | pastoral@catolica-to.edu.br | (63) 3221-2100

Centro Universitário Luterano de Palmas
ULBRA | Palmas | TO | www.ulbra.br | reitoria@ceulp.edu.br | (63) 3219-8000

Faculdade Serra do Carmo
FASEC | Palmas | TO | www.serradocarmo.edu.br | sec.academica@serradocarmo.edu.br | (63) 3216-6000

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Girassol
ANHANGUERA | Palmas | TO | www.anhanguera.com | to.palmas.22476@aeduead.com.br | (63) 3225-6789
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ALAGOAS

Faculdade Regional Brasileira - Unidade Arapiraca
UNIRB | Arapiraca | AL | www.unirb.edu.br | cjp@unirb.edu.br | (71) 3368-8300

Centro Universitário Cesmac
CESMAC | Maceió | AL | cesmac.edu.br | marketing@cesmac.edu.br | (82) 3215-5240

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Maceió
UNINASSAU | Maceió | AL | www.uninassau.edu.br | direcao.mcz@uninassau.edu.br | (82) 3036-2299

Centro Universitário Tiradentes
UNIT | Maceió | AL | al.unit.br | dario_arcanjo@unit.br | (82) 3311-3108

Faculdade da Cidade de Maceió
FACIMA | Maceió | AL | www.facima.edu.br | direcao@facima.edu.br | (82) 3214-2800

Faculdade de Tecnologia de Alagoas
FAT | Maceió | AL | www.fat-al.edu.br | cristianepaiva@fat-al.edu.br | (82) 3328-7000

Universidade Estácio de Sá - Unidade Alagoas
ESTÁCIO | Maceió | AL | portal.estacio.br | estacio@estacio.br | (82) 3214-6800

Faculdade Regional Brasileira - Unidade Maceió
UNIRB | Maceió | AL | www.unirb.edu.br | cjp@unirb.edu.br | (71) 3368-8300

Universidade Norte do Paraná - Unidade Maceió I
UNOPAR | Maceió | AL | www.unopar.br | unopar91s@unoparead.com.br | (82) 3327-4900

Faculdade São Tomás de Aquino
FACESTA | Palmeira dos Índios | AL | www.facesta.com.br | facesta@bol.com.br | (82) 3421-1060
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Palmeira dos Índios
UNOPAR | Palmeira dos Índios | AL | www.unopar.br | unopar345@unoparead.com.br | (82) 3421-1060

BAHIA

Universidade Norte do Paraná - Unidade Brotas de Macaúbas
UNOPAR | Brotas de Macaúbas | BA | www.unopar.br | unopar22s@unoparead.com.br | (77) 3644-2004

Universidade Estácio de Sá - Unidade Alagoinhas
ESTÁCIO | Alagoinhas | BA | portal.estacio.br | saulo.almeida@estacio.br | (71) 3512-6502

Universidade Norte do Paraná - Unidade Alagoinhas
UNOPAR | Alagoinhas | BA | www.unopar.br | unopar302@unoparead.com.br | (75) 3421-0958

Universidade Norte do Paraná - Unidade Barra
UNOPAR | Barra | BA | www.unopar.br | unopar305s@unoparead.com.br | (74) 3662-2740

Faculdade São Francisco de Barreiras
FASB | Barreiras | BA | www.fasb.edu.br | marketing@fasb.edu.br | (77) 3613-8822

Universidade Norte do Paraná - Unidade Barreiras I
UNOPAR | Barreiras | BA | www.unopar.br | unopar14@unoparead.com.br | (77) 3613-2730

Universidade Norte do Paraná - Unidade Bom Jesus da Lapa
UNOPAR | Bom Jesus da Lapa | BA | www.unopar.br | unopar18@unoparead.com.br | (77) 3481-2122

Universidade Norte do Paraná - Unidade de Brumado
UNOPAR | Brumado | BA | www.unopar.br | unopar23@unoparead.com.br | (77) 3441-7979
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Faculdade Adventista da Bahia
FADBA | Cachoeira | BA | www.adventista.edu.br | webmaster@adventista.edu.br | (75) 3425-8102

Universidade Norte do Paraná - Unidade Capim Grosso
UNOPAR | Capim Grosso | BA | www.unopar.br | unopar1602@unoparead.com.br | (74) 3651-2799

Universidade Norte do Paraná - Unidade Casa Nova
UNOPAR | Casa Nova | BA | www.unopar.br | unopar1276s@unoparead.com.br | (74) 4020-9199

Universidade Norte do Paraná - Unidade Centro Educacional da Bahia
UNOPAR | Euclides Da Cunha | BA | www.unopar.br | unopar0938s@unoparead.com.br | (75) 3271-1321

Universidade Norte do Paraná - Unidade de Eunapolis
UNOPAR | Eunapolis | BA | www.unopar.br | unopar52@unoparead.com.br | (73) 3281-1750

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Feira de Santana
FTC | Feira de Santana | BA | www.ftc.br | marcly.fsa@ftc.edu.br | (75) 3602-7031

Universidade Estácio de Sá - Unidade de Feira de Santana
ESTÁCIO | Feira de Santana | BA | portal.estacio.br | paulo.cordeiro@estacio.br | (75) 3211-7362

Faculdade Pitágoras - Unidade Feira de Santana
PITÁGORAS | Feira de Santana | BA | www.faculdadepitagoras.com.br | tatiana.andrade@kroton.com.br |
(75) 3322-9122

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Feira de Santana
UNINASSAU | Feira de Santana | BA | www.uninassau.edu.br | analia.lima@uninassau.edu.br | (75) 3603-2850

Faculdade Unirb - Unidade Feira de Santana
UNIRB | Feira de Santana | BA | www.unirb.edu.br | unirb@unirb.edu.br | (75) 3616-7493
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Universidade Norte do Paraná - Unidade de Feira de Santana
UNOPAR | Feira de Santana | BA | www.unopar.br | unopar0894@unoparead.com.br | (75) 2102-9400

Universidade Norte do Paraná - Unidade Formosa do Rio Preto
UNOPAR | Formosa do Rio Preto | BA | www.unopar.br | unopar321@unoparead.com.br | (77) 3616-2039

Centro Universitário Faculdade Guanambi
UNIFG | Guanambi | BA | www.centrouniversitariounifg.edu.br | nupex@centrouniversitariounifg.edu.br |
(77) 3451-8420

Universidade Norte do Paraná - Unidade Guanambi
UNOPAR | Guanambi | BA | www.unopar.br | unopar58c@unoparead.com.br | (77) 3451-5400

Faculdade Madre Thaís
FMT | Ilheus | BA | faculdademadrethais.com.br | fmt@faculdademadrethais.com.br | (73) 3222-2330

Faculdade Irecê
FAI | Irecê | BA | www.faifaculdade.com.br | atendimento@faifaculdade.com.br | (74) 3641-8000

Faculdade de Santa Cruz da Bahia
FSC | Itaberaba | BA | www.fsc.edu.br | ouvidoria@fsc.edu.br | (75) 3251-4308

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itaberaba
UNOPAR | Itaberaba | BA | www.unopar.br | unopar325@unoparead.com.br | (75) 3251-7880

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Itabuna
FTC | Itabuna | BA | www.ftc.br | cfsantos.ita@ftc.edu.br | (73) 3214-2418

Faculdade do Sul - Unidade Itabuna
FACSUL | Itabuna | BA | www.unime.edu.br | leila.arruda@kroton.com.br | (73) 2102-3006
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Universidade Norte do Paraná - Unidade de Itabuna
UNOPAR | Itabuna | BA | www.unopar.br | unopar71@unoparead.com.br | (73) 3215-3200

Universidade Norte do Paraná - Unidade de Itapetinga
UNOPAR | Itapetinga | BA | www.unopar.br | unopar76@unoparead.com.br | (77) 3261-1775

Universidade Norte do Paraná - Unidade de Jacaraci
UNOPAR | Jacaraci | BA | www.unopar.br | unopar77@unoparead.com.br | (77) 4020-9199

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jacobinense
UNOPAR | Jacobina | BA | www.unopar.br | unopar0944@unoparead.com.br | (74) 3621-1756

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Jequié
FTC | Jequié | BA | portal.ftc.br | ftc.jeq@ftc.edu.br | (73) 3527-8100

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Juazeiro
FTC | Juazeiro | BA | portal.ftc.br | clobo@ftc.edu.br | (74) 3614-4102

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Lauro de Freitas
UNINASSAU | Lauro de Freitas | BA | www.uninassau.com.br | direcao.lfr@mauriciodenassau.edu.br |
(71) 3505-4596

União Metropolitana de Educação e Cultura - Unidade Lauro de Freitas
UNIME | Lauro de Freitas | BA | www.unime.edu.br | iracema.fazio@kroton.com.br | (71) 3378-8160

Universidade Norte do Paraná - Unidade Livramento
UNOPAR | Livramento de Nossa Senhora | BA | www.unopar.br | unopar199@unoparead.com.br |
(77) 3444-1956

Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
FAAHF | Luís Eduardo Magalhães | BA | www.faahf.edu.br | mkt@faahf.edu.br | (77) 3628-9900
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Miguel Calmon
UNOPAR | Miguel Calmon | BA | www.unopar.br | unopar339@unoparead.com.br | (74) 3627-2704

Faculdade do Sertão Baiano
FASB | Monte Santo | BA | www.fasbms.com | direcao@fasbms.com | (75) 3275-1022

Centro Universitário Ages - Unidade Paripiranga
UNIAGES | Paripiranga | BA | www.faculdadeages.com.br | contato@uniages.edu.br | (75) 3279-3600

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ruy Barbosa
UNOPAR | Ruy Barbosa | BA | www.unopar.br | unopar356@unoparead.com.br | (75) 3252-2788

Universidade Estácio de Sá - Unidade Salvador
ESTÁCIO | Salvador | BA | portal.estacio.br | extensao.fib@estacio.br | (71) 2107-8182

Centro Universitário Jorge Amado
UNIJORGE | Salvador | BA | www.unijorge.edu.br | salomao.santana@unijorge.edu.br | (71) 3206-8001

Centro Universitário Ruy Barbosa
UNIRUY | Salvador | BA | www.wyden.com.br/uniruy | marketing@frb.edu.br | (71) 3205-1700

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
EBMSP | Salvador | BA | www.bahiana.edu.br | extensao@bahiana.edu.br | (71) 3257-8214

Faculdade Área1
AREA 1 | Salvador | BA | www.wyden.com.br/area1 | admissoes@area1.edu.br | (71) 2106-3972

Faculdade Baiana de Direito
FBD | Salvador | BA | www.faculdadebaianadedireito.com.br | financeiro@faculdadebaianadedireito.com.br |
(71) 3205-7706
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Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia
FCGB | Salvador | BA | www.fcgb.edu.br | dir.academica@fcgb.edu.br | (71) 3015-7222

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Paralela
FTC | Salvador | BA | www.ftc.edu.br | cpa.ssa@ftc.edu.br | (71) 3281-8332

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Comércio
FTC | Salvador | BA | www.faculdadedacidade.edu.br | asped@faculdadedacidade.edu.br | (71) 3254-6000

Faculdade Delta – Unidade Salvador
DELTA | Salvador | BA | www.unime.edu.br | simone.rigo@kroton.com.br | (71) 3616-2000

Faculdade Dom Pedro II
DPII | Salvador | BA | www.dompedrosegundo.edu.br | marketing@dompedrosegundo.edu.br | (71) 3418-7272

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas - Unidade Salvador
IPEMED | Salvador | BA | www.ipemed.com.br | vania.morato@ipemed.com.br | (31) 4009-4850

Faculdade São Salvador
FSSA | Salvador | BA | www.saosalvador.edu.br | diretoria.fssa@caeliseducacional.com.br | (71) 2101-2361

Faculdade Social da Bahia
FSBA | Salvador | BA | www.faculdadesocial.edu.br | leticiacastro@faculdadesocial.edu.br | (71) 4009-2840

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Mercês
UNINASSAU | Salvador | BA | www.uninassau.edu.br | direcao.merces@mauriciodenassau.edu.br |
(71) 3545-0000

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Pituba
UNINASSAU | Salvador | BA | www.uninassau.edu.br | adalgiza.barbosa@mauriciodenassau.edu.br |
(71) 3505-4549
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Salvador IV
UNOPAR | Salvador | BA | www.unopar.br | unopar.polocajazeiras@gmail.com | (71) 3395-2084

Universidade Salgado de Oliveira - Unidade Salvador
UNIVERSO | Salvador | BA | www.universo.edu.br | comunicacao@sa.universo.edu.br | (71) 2201-4701

Universidade Salvador
UNIFACS | Salvador | BA | www.unifacs.br | reitoria@unifacs.br | (71) 3273-8627

Universidade Norte do Paraná - Unidade Raio de Sol
UNOPAR | Seabra | BA | www.unopar.br | unopar129@unoparead.com.br | (75) 3331-1976

Universidade Norte do Paraná - Unidade de Serra do Ramalho
UNOPAR | Serra do Ramalho | BA | www.unopar.br | unopar1169@unoparead.com.br | (77) 3620-1790

Universidade Norte do Paraná - Unidade Serrinha
UNOPAR | Serrinha | BA | www.unopar.br | unopar0892@unoparead.com.br | (75) 3261-1331

Faculdade do Sul da Bahia
FASB | Teixeira de Freitas | BA | www.ffassis.edu.br | mkt@ffassis.edu.br | (73) 3011-7000

Faculdade Pitágoras - Unidade Teixeira de Freitas
PITÁGORAS | Teixeira de Freitas | BA | www.faculdadepitagoras.com.br | susanag@pitagoras.com.br |
(73) 3011-8316

Universidade Norte do Paraná - Unidade Utinga
UNOPAR | Utinga | BA | www.unopar.br | unopar366@unoparead.com | (75) 3337-2217

Faculdade Zacarias de Góes
FAZAG | Valença | BA | www.fazag.edu.br | fazag@fazag.com.br | (75) 3643-3900
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Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Vitória da Conquista
FTC | Vitória da Conquista | BA | www.ftc.edu.br | cpa.vic@ftc.edu.br | (77) 3421-1026

Faculdade Independente do Nordeste
FAINOR | Vitória da Conquista | BA | www.fainor.com.br | fainor@fainor.com.br | (77) 3161-1000

Faculdade Pitágoras - Unidade Vitória da Conquista
PITÁGORAS | Vitória da Conquista | BA | www.faculdadepitagoras.com.br | elisangela.rodrigues@kroton.
com.br | (77) 3420-6400

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho Unidade Vitória da Conquista
FASA | Vitória da Conquista | BA | fasa.edu.br | faleconosco@fasa.edu.br | (77) 3201-4800

Universidade Norte do Paraná - Unidade Vitória da Conquista
UNOPAR | Vitória da Conquista | BA | www.unopar.br | unopar155@unoparead.com.br | (77) 3425-8852

CEARÁ

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Juazeiro do Norte
UNINASSAU | Juazeiro do Norte | CE | www.uninassau.edu.br | direcao.juazeiro@mauriciodenassau.edu.br |
(88) 4020-9734

Faculdade Alencarina de Sobral
FAL | Sobral | CE | www.faculdadealencarina.com.br | diretoria@faculdadealencarina.com.br | (88) 3611-0207

Instituto Plus de Educação e Inclusão Social
FACPLUS | Aldeota | CE | www.faculdadeplus.edu.br | cleisonrabelo@hotmail.com | (85) 3298-6531

Instituto Teológico Pe. Giuliano
ITEPAGI | Alto Santo | CE | www.frjaltosanto.edu.br | cristinafrj@hotmail.com | (85) 3252-5320
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Faculdade do Vale do Jaguaribe
FVJ | Aracati | CE | www.fvj.br | fvj@fvj.br | (88) 3421-9791

Faculdade do Maciço de Baturité
FMB | Baturité | CE | faculdadefmb.edu.br | jessycalcastro@gmail.com | (85) 3347-2774

Universidade Norte do Paraná - Unidade Canindé
UNOPAR | Caninde | CE | www.unopar.br | veraluciabela@yahoo.com.br | (85) 3343-3097

Faculdade Terra Nordeste
FATENE | Caucaia | CE | www.fatene.edu.br | marketing@fatene.edu.br | (85) 3299-2829

Instituto Sk
ISK | Euzébio | CE | www.skcursos.com.br | skcurso@gmail.com | (85) 3260-2384

Centro Universitário Christus
UNICHRISTUS | Fortaleza | CE | unichristus.edu.br | proextensao@unichristus.edu.br | (85) 3277-1633

Universidade Estácio de Sá - Unidade Fortaleza
ESTÁCIO | Fortaleza | CE | portal.estacio.br | ana.chaves@estacio.br | (85) 3456-4100

Centro Universitário Fanor
UNIFANOR | Fortaleza | CE | www.wyden.com.br/unifanor | marketing@unifanor.edu.br | (85) 3249-4848

Centro Universitário Farias Brito
FBUNI | Fortaleza | CE | www.fbuni.edu.br | mara.nobrega@fbuni.edu.br | (85) 3486-9002

Centro Universitário UniAteneu
UNIATENEU | Fortaleza | CE | uniateneu.edu.br | dp@fate.edu.br | (85) 3033-5160
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Faculdade Cearense - Unidade II
FAC | Fortaleza | CE | ww2.faculdadescearenses.edu.br | ouvidoria@faculdadescearenses.edu.br |
(85) 3201-7000

Faculdade Maurício de Nassau - Unidade Fortaleza
UNINASSAU | Fortaleza | CE | www.uninassau.edu.br | social.ftz@mauriciodenassau.edu.br | (85) 3201-2419

Centro Universitário Famentro - Unidade Grande Fortaleza
UNIFAMETRO | Fortaleza | CE | www.unifametro.edu.br | fametro@fametro.com.br | (85) 3206-6400

Faculdade Padre Dourado
FACPED | Fortaleza | CE | facped.com.br | facped@facped.com.br | (85) 3535-1555

Faculdade Cearense - Unidade I
FAC | Fortaleza | CE | ww2.faculdadescearenses.edu.br | atendimento@faculdadescearenses.edu.br |
(85) 3201-7000

Faculdades de Ciências e Tecnologia do Nordeste
FACINE | Fortaleza | CE | facine.edu.br | mariana.amaral@facine.edu.br | (85) 3025-9701

Universidade de Fortaleza
UNIFOR | Fortaleza | CE | www.unifor.br | marcusholanda@unifor.br | (85) 3477-3277

Universidade Norte do Paraná - Unidade Fortaleza
UNOPAR | Fortaleza | CE | www.unopar.br | unopar55@unoparead.com.br | (85) 3099-9217

Espaço Educacional Técnico Profissional
ESETEP | Guaiúba | CE | esetep5.webnode.com | eseteppologuaiuba@gmail.com | (85) 98724-8320

Faculdade Vale do Salgado
FVS | Icó | CE | www.fvs.edu.br | marketing@fvs.edu.br | (88) 3561-9200
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Centro Universitário Leão Sampaio
UNILEÃO | Juazeiro do Norte | CE | www.leaosampaio.edu.br | leaosampaio@leaosampaio.edu.br |
(88) 2101-1001

Faculdade de Juazeiro do Norte
FJN | Juazeiro do Norte | CE | www.fjn.edu.br | fjn@fjn.edu.br | (88) 2101-2711

Universidade Estácio de Sá - Unidade Juazeiro do Norte
ESTÁCIO | Juazeiro do Norte | CE | portal.estacio.br | cardoso.fabio@estacio.br | (88) 4003-6767

Faculdade Paraíso do Ceará
FAP | Juazeiro do Norte | CE | www.fapce.edu.br | fap@fapce.edu.br | (88) 3512-3299

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Juazeiro
do Norte
ANHANGUERA | Juazeiro do Norte | CE | www.anhanguera.com | ce.juazeiro_do_norte.7267@aeduead.
com.br | (88) 3512-6076

Faculdade Metropolitana de Maracanaú
UNIFAMETRO | Maracanaú | CE | www.unifametro.edu.br | unifametro@unifametro.edu.br | (85) 3402-2850

Faculdade Excelência
FAEX | Maranguape | CE | www.faex.com.br | marianaamaralterra_faex@yahoo.com | (85) 3341-1314

Centro Universitário Católica de Quixadá
UNICATÓLICA | Quixadá | CE | www.unicatolicaquixada.edu.br | extensao@unicatolicaquixada.edu.br |
(88) 3412-6700

Cisne Faculdade de Quixadá
CISNE | Quixadá | CE | faculdadecisne.edu.br | diretoria@faculdadecisne.edu.br | (88) 3412-3088

Universidade Norte do Paraná - Unidade Quixeramobim
UNOPAR | Quixeramobim | CE | www.unopar.br | coordenaunopar@outlook.com | (88) 3441-0221
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Faculdade Maurício de Nassau - Unidade Sobral
UNINASSAU | Sobral | CE | www.uninassau.edu.br | direcao.sobral@mauriciodenassau.edu.br | (88) 4020-9734

Centro Universitário INTA
UNINTA | Sobral | CE | www.uninta.edu.br | ouvidoria@uninta.edu.br | (88) 3112-3500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Sobral
UNOPAR | Sobral | CE | www.unopar.br | unopar131@unoparead.com.br | (88) 3611-7120

Faculdade Ieducare
FIED | Tianguá | CE | www.fied.edu.br | ilso@ieducare.com.br | (88) 3671-2034

Universidade Norte do Paraná - Unidade Várzea Alegre
UNOPAR | Várzea Alegre | CE | www.unopar.br | institutogeracao7@gmail.com | (88) 99737-8649

MARANHÃO

Faculdade Vale do Aço
FAVALE | Açailândia | MA | ensino.favale.edu.br | faleconosco@favale.edu.br | (99) 3538-2162

Faculdade de Educação de Bacabal
FEBAC | Bacabal | MA | www.febac.com.br | contato@febac.edu.br | (99) 3621-1962

Faculdade de Balsas
UNIBALSAS | Balsas | MA | www.unibalsas.edu.br | coord.nppge@unibalsas.edu.br | (99) 3542-5500

Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão
UNIFACEMA | Caxias | MA | www.unifacema.edu.br | comunicacao@unifacema.edu.br | (99) 3422-6800

Faculdade do Vale do Itapecuru
FAI | Caxias | MA | www.faionline.com.br | fai@faionline.com.br | (99) 3421-8000
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Caxias
ANHANGUERA | Caxias | MA | www.anhanguera.com | uniderpolocaxias@yahoo.com | (99) 3421-6127

Universidade Norte do Paraná - Unidade Estreito
UNOPAR | Estreito | MA | www.unopar.br | unopar3184s@unoparead.com.br | (99) 3531-6101

Faculdade de Educação Santa Terezinha
FEST | Imperatriz | MA | www.fest.edu.br | direcaoacademicafest@fest.edu.br | (99) 2101-0880

Faculdade de Imperatriz
FACIMP | Imperatriz | MA | www.wyden.com.br/facimp | gabinete@facimp.edu.br | (99) 2101-8298

Faculdade Pitágoras - Unidade Imperatriz
PITÁGORAS | Imperatriz | MA | www.faculdadepitagoras.com.br | valeria.matias@kroton.com.br |
(99) 2101-6000

Instituto de Ensino Superior Franciscano
IESF | Paço do Lumiar | MA | www.iesfma.com.br | secretaria@iesfma.com.br | (98) 3274-3204

Faculdade de Educação São Francisco
FAESF | Pedreiras | MA | www.faesf.com.br | faesf@faesf.com.br | (99) 3626-5400

Universidade Estácio de Sá - Unidade São Luís
ESTÁCIO | Sao Luis | MA | portal.estacio.br | jose.chaves@estacio.br | (98) 3214-6433

Faculdade Internacional de São Luís
ISL | São Luís | MA | www.wyden.com.br/isl | janaina.lima@faculdadeisl.com.br | (98) 3131-6212

Faculdade Laboro
LABORO | São Luís | MA | www.laboro.edu.br | mariana@laboro.edu.br | (98) 3216-9900

Faculdade Pitágoras - Unidade São Luis
Pitágoras | São Luis | MA | faculdadepitagoras.com.br | patricia.vilela@kroton.com.br | (98) 2108-6002
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Instituto Florence de Ensino Superior
FLORENCE | Sao Luis | MA | www.florence.edu.br | dir.academica@florence.edu.br | (98) 3878-2120

Universidade Ceuma - Unidade São Luiz
CEUMA | Sao Luis | MA | www.ceuma.br | ceuma@ceuma.br | (98) 3214-4277

Instituto de Ensino Superior Multiplo
IESM | Timon | MA | www.faculdadeiesm.com.br | ouvidoria@faculdadeiesm.com.br | (99) 3212-3869

PARAÍBA

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cajazeiras
FAFIC | Cajazeiras | PB | www.fescfafic.edu.br | ensino@fescfafic.edu.br | (83) 3531-3500

Faculdade Rebouças de Campina Grande
REBOUÇAS | Campina Grande | PB | faculdadereboucas.com.br | fabio@faculdadereboucas.com.br
(83) 3321-6670

Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos
CESREI | Campina Grande | PB | www.cesrei.com.br | direcao@cesrei.com.br | (83) 3341-7997

Centro Universitário da Amazônia - Unidade Campina Grande
UNAMA | Campina Grande | PB | www.unama.br | direcao.unamabr@unama.br | (91) 4009-3050

Centro Universitário Facisa
UNIFACISA | Campina Grande | PB | www.unifacisa.edu.br | diretoria.fcm@cesed.br | (83) 2101-8800

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Jaboatão dos
Guararapes
UNINASSAU|JaboatãodosGuararapes|PB|www.uninassau.edu.br|walter.cortez@mauriciodenassau.edu.br|
(81) 3413-4661
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Faculdade Boa Viagem
UNIFVB | João Pessoa | PB | www.wyden.com.br/unifbv | queroseraluno@unifbv.edu.br |
(83) 3021-9999

Faculdade de Medicina Nova Esperança
FAMENE | Joao Pessoa | PB | www.famene.com.br | facene@facene.com.br | (83) 2106-4753

Faculdade Internacional da Paraíba
FPB | João Pessoa | PB | www.fpb.edu.br | contato@fpb.edu.br | (83) 3133-2900

Centro Universitário Joaquim Nabuco - Unidade João Pessoa
UNINABUCO | João Pessoa | PB | www.joaquimnabuco.edu.br | direcao.jpa@joaquimnabuco.edu.br |
(83) 2107-5999

Faculdade Pitágoras - Unidade João Pessoa
PITÁGORAS | João Pessoa | PB | www.faculdadepitagoras.com.br | roberta.carvalho@kroton.com.br |
(83) 93255-7803

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade João Pessoa
UNINASSAU | João Pessoa | PB | www.uninassau.edu.br | direcao.jpa@mauriciodenassau.edu.br |
(83) 2107-5958

Faculdades Nova Esperança
FACENE | João Pessoa | PB | www.facene.com.br | facene@facene.com.br | (83) 2106-4777

Universidade Estácio de Sá - Unidade Manaíra
ESTÁCIO | João Pessoa | PB | portal.estacio.br | edvanda.silva@estacio.br | (83) 3245-7571

Universidade Estácio de Sá - Unidade Uniuol
ESTÁCIO | Joao Pessoa | PB | portal.estacio.br | uniuol@uniuol.com.br | (83) 2419-9049

Universidade Norte do Paraná - Unidade Mangabeira I
UNOPAR | João Pessoa | PB | www.unopar.br | unopar329s@unoparead.com.br | (83) 3021-6468
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Tambauzinho III
UNOPAR | João Pessoa | PB | www.unopar.br | unopar0390s@unoparead.com.br | (83) 3031-0881

Universidade Norte do Paraná - Unidade Patos
UNOPAR | Patos | PB | www.unopar.br | unopar347c@unoparead.com.br | (83) 3421-3180

PERNAMBUCO

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Cabo de Santo
Agostinho
UNINASSAU | Cabo de Santo Agostinho | PE | www.uninassau.edu.br | walter.cortez@mauriciodenassau.edu.br |
(81) 3413-4661

Centro Universitário Favip
UNIFAVIP | Caruaru | PE | www.wyden.com.br/unifavip | marketing@unifavip.edu.br | (81) 3722-8080

Centro Universitário Tabosa de Almeida
ASCES | Caruaru | PE | www.asces.edu.br | asces@asces.edu.br | (81) 2103-2000

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru
FAFICA | Caruaru | PE | www.fafica.com | fafica@fafica.com | (81) 21033-9000

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Caruaru
UNINASSAU | Caruaru | PE | www.uninassau.edu.br | direcao.cau@mauriciodenassau.edu.br |
(81) 3413-4660

Universidade Norte do Paraná - Unidade Caruaru
UNOPAR | Caruaru | PE | www.unopar.br | unopar0934@unoparead.com.br | (81) 3136-9900

Faculdade de Escada
FAESC | Escada | PE | www.faesc.edu.br | silvia.gp@terra.com.br | (81) 3534-2034
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Instituto Superior de Educação de Floresta
ISEF | Floresta | PE | www.isef.edu.br | isef.floresta@hotmail.com | (87) 3877-1509

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Garanhuns
UNINASSAU | Garanhuns | PE | www.uninassau.edu.br | direcao.gus@mauriciodenassau.edu.br
(81) 3761-9311

Universidade Norte do Paraná - Unidade Garanhuns
UNOPAR | Garanhuns | PE | www.unopar.br | unopar869@unoparead.com.br | (87) 3761-0558

Centro Universitário dos Guararapes
UNIFG | Jaboatão dos Guararapes | PE | www.unifg.edu.br | extensao@faculdadeguararapes.edu.br
(81) 3461-5561

Faculdade Metropolitana da Grande Recife
FMGR | Jaboatão dos Guararapes | PE | www.metropolitana.edu.br | metropolitana@metropolitana.edu.br |
(81) 2128-0500

Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes
FITS | Jaboatão dos Guararapes | PE | www.fits.edu.br | daaf@pe.fits.edu.br | (81) 3878-5100

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Olinda
UNINASSAU | Olinda | PE | www.uninassau.edu.br | direcao.olinda@joaquimnabuco.edu.br |
(81) 2121-5993

Universidade Norte do Paraná - Unidade Palmares
UNOPAR | Palmares | PE | www.unopar.br | unopar0953@unoparead.com.br | (81) 3661-0260

Centro Universitário Joaquim Nabuco - Unidade Paulista
UNINABUCO | Paulista | PE | www.joaquimnabuco.edu.br | tatiane.souza@uninabuco.edu.br |
(81) 2121-5979
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Santa Maria da Boa Vista
UNOPAR | Pernambuco | PE | www.unopar.br | unopar3068s@unoparead.com.br | (87) 98803-6169

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Unidade Petrolina
FTC | Petrolina | PE | portal.ftc.br/petrolina | academica@ftc.edu.br | (87) 3866-5700

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Petrolina
UNINASSAU | Petrolina | PE | www.uninassau.edu.br | direcao.pet@mauriciodenassau.edu.br |
(87) 3866-1200

Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina
SOBERANA | Petrolina | PE | www.faculdadesoberana.com.br | secretaria@faculdadesoberana.com.br |
(87) 3867-7050

Universidade Norte do Paraná - Unidade Petrolina
UNOPAR | Petrolina | PE | www.unopar.br | unopar0252s@unoparead.com.br | (87) 3024-0342

Universidade Estácio de Sá - Unidade Madalena
ESTÁCIO | Recife | PE | portal.estacio.br | rone.silva@estacio.br | (81) 98743-2705

Universidade Estácio de Sá - Unidade San Martin
ESTÁCIO | Recife | PE | portal.estacio.br | marcio.campos@estacio.br | (81) 3225-8825

Centro Universitário de Boa Viagem
UNIFVB | Recife | PE | www.wyden.com.br/unifbv | marketing@unifbv.edu.br | (81) 3081-4444

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Recife
UNINASSAU | Recife | PE | www.uninassau.edu.br | janyo@sereducacional.com | (81) 3412-6255

Centro Universitário Joaquim Nabuco - Unidade Recife
UNINABUCO | Recife | PE | www.joaquimnabuco.edu.br | gestaorh.rec@joaquimnabuco.edu.br |
(81) 2121-5999
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Faculdade dos Guararapes
UNIFIG | Recife | PE | unifg.edu.br | profgustavoleite@faculdadeguararapes.edu.br | (81) 3461-5561

Faculdade Frassinetti do Recife
FAFIRE | Recife | PE | www.fafire.br | extensao@fafire.br | (81) 2122-3564

Faculdade Imaculada Conceição do Recife
FICR | Recife | PE | www.ficr.edu.br | faleconosco@ficr.edu.br | (81) 4009-7777

Faculdade Integrada de Pernambuco
FACIPE | Recife | PE | pe.unit.br | facipe@facipe.edu.br | (81) 3878-5104

Faculdade Nova Roma
FNR | Recife | PE | www.faculdadenovaroma.com.br | coordenacao1@faculdadenovaroma.com.br |
(81) 2128-8000

Universidade Salgado de Oliveira - Unidade Recife
UNIVERSO | Recife | PE | www.universo.edu.br | extensaore@re.universo.edu.br | (81) 3797-9029

Universidade Norte do Paraná - Unidade Santa Cruz do Capibaribe
UNOPAR | Santa Cruz do Capibaribe | PE | www.unopar.br | coordenacaounoparsantacruz@gmail.com |
(81) 3731-3822

Universidade Norte do Paraná - Unidade Surubim
UNOPAR | Surubim | PE | www.unopar.br | coordenacaounoparsantacruz@gmail.com | (81) 99994-0955

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins
FACOL | Vitória de Santo Antão | PE | facol.com | facol@facol.com | (81) 3114-1200

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão
FAINTVISA | Vitoria de Santo Antao | PE | www.faintvisa.com.br | faintvisa@faintvisa.com.br |
(81) 3523-1020
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PIAUÍ

Faculdade Superior de Ensino Programus
ISEPRO | Agua Branca | PI | www.uni.isepro.com.br | renayraisepro@gmail.com | (86) 3282-1175

Universidade Norte do Paraná - Unidade Bom Jesus
UNOPAR | Bom Jesus | PI | www.unopar.br | belaniza.silva@gmail.com | (89) 3562-1705

Universidade Norte do Paraná - Unidade Esperantina
UNOPAR | Esperantina | PI | www.unopar.br | unopar1440@unoparead.com.br | (86) 99921-9754

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Parnaíba
UNINASSAU | Parnaiba | PI | www.uninassau.edu.br | direcao.phb@mauriciodenassau.edu.br |
(86) 3315-6400

Universidade Norte do Paraná - Unidade Pedro II
UNOPAR | Pedro II | PI | www.unopar.br | unopar1419@unoparead.com.brr | (86) 3271-1389

Universidade Norte do Paraná - Unidade Piripiri
UNOPAR | Piripiri | PI | www.unopar.br | unopar0183@unoparead.com.br | (86) 99951-0677

Universidade Estácio de Sá - Unidade Teresina
ESTÁCIO | Teresina | PI | portal.estacio.br | silvanadiasvieira@oi.com.br | (86) 4009-4300

Centro Universitário Santo Agostinho
UNIFSA | Teresina | PI | www.unifsa.com.br | fsa@fsanet.com.br | (86) 3215-8723

Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas
do Piauí
UNINOVAFAPI | Teresina | PI | www.uninovafapi.edu.br | uninovafapi@uninovafapi.edu.br |
(86) 99964-0398
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Faculdade de Tecnologia do Piauí
FATEPI | Teresina | PI | grupomagister.com.br | faespi.edu@gmail.com | (86) 2107-2200

Faculdade Ceupi
CEUPI | Teresina | PI | www.ceupi.com.br | gilson.scholl@ceupi.com.br | (86) 3232-9637

Faculdade de Ensino Superior do Piauí
FAESPI | Teresina | PI | www.faespi.com.br | faespi.edu@gmail.com | (86) 2107-2200

Faculdade Evangélica do Piauí
FAEPI | Teresina | PI | www.faepi.edu.br | faculdadesadm@hotmail.com | (86) 3218-6059

Faculdade Integral Diferencial
FACID | Teresina | PI | www.wyden.com.br/facid | comunicacao@facid.edu.br | (86) 3216-7900

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Teresina
UNINASSAU | Teresina | PI | www.uninassau.edu.br | direção.fap@mauriciodenassau.edu.br |
(86) 3133-2616

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Aliança
UNINASSAU | Teresina | PI | www.uninassau.edu.br | direcao.ali@mauriciodenassau.edu.br |
(86) 3194-1803

Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho
ICF | Teresina | PI | www.icf.edu.br | icf@icf.edu.br | (86) 3122-8800

RIO GRANDE DO NORTE

Faculdade Católica Santa Teresinha - Unidade Caicó
FCST | Caicó | RN | www.fcst.edu.br | direcao@fcst.edu.br | (84) 3417-2316
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Caicó
UNOPAR | Caicó | RN | www.unopar.br | unopar1446@unoparead.com.br | (84) 3417-6144

Universidade Norte do Paraná - Pólo João Câmara II
UNOPAR | João Câmara | RN | www.unopar.br | unopar1931@unoparead.com.br | (84) 3262-3517

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Mossoró
UNINASSAU | Mossoró | RN | www.uninassau.edu.br | direcao.mossoro@mauriciodenassau.edubr |
(84) 4020-9734

Centro Universitário do Rio Grande do Norte
UNIRN | Natal | RN | www.unirn.edu.br | unirn@unirn.edu.br | (84) 3215-2989

Centro Universitário Facex
UNIFACEX | Natal | RN | www.unifacex.com.br | cpe@unifacex.edu.br | (84) 3235-1415

Faculdade de Ciências Empresariais e Educacionais de Natal
FACEN | Natal | RN | www.facen.com.br | biblioteca@facen.com.br | (84) 3025-0600

Universidade Estácio de Sá - Unidade Alexandrino
ESTÁCIO | Natal | RN | portal.estacio.br | marcio.fernandes@estacio.br | (84) 3198-1602

Universidade Estácio de Sá - Unidade Ponta Negra
ESTÁCIO | Natal | RN | portal.estacio.br | andre.samora@estacio.br | (84) 3198-1600

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Natal
UNINASSAU | Natal | RN | www.uninassau.edu.br | direcao.nat@mauriciodenassau.edu.br |
(84) 3344-7806

Universidade Estácio de Sá - Unidade Igapo
ESTÁCIO | Natal | RN | portal.estacio.br | carolline.silva@estacio.br | (84) 3674-8570
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Universidade Estácio de Sá - Unidade Lagoa Nova
ESTÁCIO | Natal | RN | portal.estacio.br | marcio.fernandes@estacio.br | (84) 3606-4900

Universidade Potiguar
UNP | Natal | RN | unp.br | extensao@unp.br | (84) 3215-8533

Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Parnamirim
UNINASSAU | Parnamirim | RN | www.uninassau.edu.br | heryca.oliveira@mauriciodenassau.edu.br |
(81) 3412-6200

Universidade Norte do Paraná - Unidade Santa Cruz
UNOPAR | Santa Cruz | RN | www.unopar.br | unopar1932s@unoparead.com.br | (84) 3291-4442

SERGIPE

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe
FANESE | Aracaju | SE | www.fanese.edu.br | edubira@fanese.edu.br | (79) 3234-6381

Faculdade de Aracaju
FACAR | Aracaju | SE | www.facar.edu.br | gerencia.aracaju@unip.br | (79) 3217-7476

Universidade Estácio de Sá - Unidade Aracajú
ESTÁCIO | Aracaju | SE | portal.estacio.br | bruno.chagas@estacio.br | (79) 3246-8108

Faculdade Pio Décimo
FPD | Aracaju | SE | www.piodecimo.edu.br | lenaldadias@piodecimo.edu.br | (79) 2106-3050

Faculdade Sergipana
FASER | Aracaju | SE | www.faser-se.edu.br | gerencia.aracaju@unip.br | (79) 3217-7476
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Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade Aracaju
UNINASSAU | Aracaju | SE | www.uninassau.edu.br | direcao.aju@mauriciodenassau.edu.br | (79) 3226-7650

Centro Universitário Regional do Brasil - Unidade Aracaju
UNIRB | Aracaju | SE | www.unirb.edu.br | unirb@unirb.edu.br | (79) 3259-4025

Universidade Norte do Paraná - Unidade Aracajú
UNOPAR | Aracaju | SE | www.unopar.br | unopar0616@unoparead.com.br | (79) 3217-5000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Santo Antônio
UNOPAR | Aracaju | SE | www.unopar.br | comunicacaounopar@gmail.com | (79) 3303-8221

Universidade Tiradentes - Unidade Aracajú
UNIT | Aracaju | SE | www.unit.br | extensao@unit.br | (79) 3218-2109
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CENTRO-OESTE
Participação nas edições de 2005 a 2018

1 vez

8 vezes

2 vezes

9 vezes

3 vezes

10 vezes

4 vezes

11 vezes

5 vezes

12 vezes

6 vezes

13 vezes

7 vezes

14 vezes

IES participantes - Centro-Oeste

173

DISTRITO FEDERAL

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Brasília
ANHANGUERA | Asa Sul | DF | www.anhanguera.com | catia.silveira@anhanguera.com | (61) 3353-7900

Centro Universitário de Brasília
UNICEUB | Brasília | DF | www.uniceub.br | central.atendimento@uniceub.br | (61) 3966-1258

Centro Universitário do Distrito Federal
UDF | Brasilia | DF | www.udf.edu.br | udf@udf.edu.br | (61) 3704-8816

Universidade Estácio de Sá - Unidade Brasília
ESTÁCIO | Brasília | DF | portal.estacio.br | adriana.apio@estacio.br | (61) 3038-9705

Centro Universitário Euro-Americano
UNIEURO | Brasilia | DF | www.unieuro.com.br | centrouniversitario@unieuro.com.br | (61) 3445-5888

Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília
IESB | Brasilia | DF | www.iesb.br | atendimento@iesb.br | (61) 3962-4709

Centro Universitário Projeção - Campus I
UNIPROJEÇÃO | Taguatinga | DF | projecao.br | uniprojecaocampus1@projecao.br | (61) 3451-3888

Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília
FATEO | Brasília | DF | www.fateo.edu.br | diretoriaacademica@fateo.edu.br | (61) 3345-0102

Faculdade IBMEC - Unidade Brasília
IBMEC | Brasília | DF | www.ibmec.br | ibmecdf@ibmec.edu.br | (61) 3878-7714

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas - Unidade Brasília
IPEMED | Brasilia | DF | www.ipemed.com.br | ouvidoria@ipemed.com.br | (31) 4009-4850
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Centro Universitário Projeção - Unidade Ceilândia
UNIPROJEÇÃO | Ceilândia | DF | projecao.br | faculdadeceilandia@projecao.br | (61) 3038-6100

Centro Universitário Projeção - Unidade Guará
UNIPROJEÇÃO | Guará | DF | projecao.br | faculdadeguara@projecao.br | (61) 3038-6500

Centro Universitário Projeção - Unidade Sobradinho
UNIPROJEÇÃO | Sobradinho | DF | projecao.br | faculdadesobradinho@projecao.br | (61) 3591-4838

Universidade Norte do Paraná - Unidade Asa Norte
UNOPAR | Brasília | DF | www.unopar.br | cleonicepires.unopar@gmail.com | (61) 3971-1500

Instituto Brasiliense de Direito Público
IDP | Brasilia | DF | www.idp.edu.br | cepes@idp.edu.br | (61) 3535-6530

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ceilândia
UNOPAR | Ceilândia | DF | www.unopar.br | unopar0635@unoparead.com.br | (61) 3375-8128

Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos
UNICEPLAC | Gama | DF | uniceplac.com.br | ouvidoria@uniceplac.edu.br | (61) 3035-3930

Universidade Norte do Paraná - Unidade Gama
UNOPAR | Gama | DF | www.unopar.br | unopar0917@unoparead.com.br | (61) 3045-7371

Universidade Norte do Paraná - Unidade Sobradinho
UNOPAR | Sobradinho | DF | www.unopar.br | unopar0637@unoparead.com.br | (61) 3055-5434

Centro Universitário Projeção - Campus II
UNIPROJEÇÃO | Taguatinga | DF | projecao.br | uniprojecaocampus2@projecao.br | (61) 3044-3100
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Águas
Claras
ANHANGUERA | Taguatinga | DF | www.anhanguera.com | juliano.carregaro@anhanguera.com |
(61) 3353-7900

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Taguatinga Norte
ANHANGUERA | Taguatinga | DF | www.anhanguera.com |
anhanguerataguatinganorte_fst@kroton.onmicrosoft.com | (61) 3355-8700

Faculdade LS - Unidade Taguatinga
LS | Taguatinga | DF | www.ls.edu.br | luiz.franca@ls.edu.br | (61) 99666-0745

Universidade Norte do Paraná - Unidade Taguatinga Sul
UNOPAR | Taguatinga | DF | www.unopar.br | unopar0631@unoparead.com.br | (61) 3971-1520

GOIÁS

Faculdade Metropolitana de Anápolis - Unidade Jaiara
FAMA | Anápolis | GO | www.faculdadefama.edu.br | edilza.freitas@faculdadefama.edu.br |
(62) 99101-1292

Universidade Norte do Paraná - Unidade Alexânia
UNOPAR | Alexânia | GO | www.unopar.br | unopar0247@unoparead.com.br | (62) 3336-1466

Centro Universitário de Anápolis
UNIEVANGÉLICA | Anapolis | GO | www.unievangelica.edu.br | unievangelica@unievangelica.edu.br |
(62) 3310-6600

Centro Universitário Universus Veritas
UNIVERITAS | Anápolis | GO | www.univeritas.com | direcao.anapolis@univeritas.com | (62) 3321-4604

176

Responsabilidade Social Nᵒ 9

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Anápolis
ANHANGUERA | Anápolis | GO | www.anhanguera.com | tatiane.ccardoso@anhanguera.com |
(62) 4015-9400

Centro de Ensino Superior de Catalão - Unidade Catalão I
CESUC | Catalão | GO | www.cesuc.br | cesuc@cesuc.br | (64) 3441-6200

Centro de Ensino Superior de Catalão - Unidade Catalão II
CESUC | Catalão | GO | www.cesuc.br | lima@cesuc.br | (64) 3441-6200

Faculdade Evangélica - Unidade Ceres
FACER | Ceres | GO | www.facer.edu.br | secretaria@faceres.edu.br | (62) 3323-1040

Escola Superior Associada de Goiânia
ESUP | Goiânia | GO | www.esup.edu.br | luiz.ribeiro@esup.edu.br | (62) 3931-4443

Faculdade Araguaia
ARAGUAIA | Goiânia | GO | www.faculdadearaguaia.edu.br | fara@faculdadearaguaia.edu.br |
(62) 3224-8829

Faculdade Brasileira de Educação e Cultura
FABEC | Goiania | GO | wwww.fabecbrasil.edu.br | diretor@fabecbrasil.edu.br | (62) 4012-0000

Faculdade Cambury de Goiânia
CAMBURY | Goiania | GO | www.cambury.br | diretoria@cambury.br | (62) 3236-3057

Faculdade Cgesp
CGESP | Goiânia | GO | www.cgesp.edu.br | contato@cgesp.edu.br | (62) 3639-4006

Universidade Estácio de Sá - Unidade Goiânia
ESTÁCIO | Goiânia | GO | portal.estacio.br | chrissouto123@gmail.com | (62) 3623-4137
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Faculdade Lions
FACLIONS | Goiania | GO | faclions.com.br | diretoraacademica@faclions.org | (62) 3928-5411

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Goiânia
ANHANGUERA | Goiânia | GO | www.anhanguera.com | fernando.jose@anhanguera.com | (62) 3086-8315

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Goiânia
FACSENAC | Goiânia | GO | www.go.senac.br | faculdadesenac@go.senac.br | (62) 3309-6300

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Goiânia
FACSENAI | Goiania | GO | www.senaigo.com.br | fatesg.senai@sistemafieg.org.br | (62) 3269-1200

Faculdade Sul-Americana
FASAM | Goiania | GO | www.fasam.edu.br | fasam@fasam.edu.br | (62) 3219-4000

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Bologna
FACSENAI | Goiânia | GO | www.senaigo.com.br | fatecib.senai@sistemafieg.org.br | (62) 3226-4507

Faculdade ICG
ICG | Goiânia | GO | www.faculdadeicg.edu.br | marciamoraes23@hotmail.com | (62) 3224-8931

Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo
IUESO | Goiania | GO | www.iueso.edu.br | angelobasile.cp@unip.br | (62) 3607-9022

Instituto de Pós Graduação e Graduação
IPOG | Goiânia | GO | www.ipog.edu.br | ipog@ipog.edu.br | (62) 3945-5050

Centro Universitário do Triângulo - Unidade Goiânia
UNITRI | Goiânia | GO | vestibularunitri.com.br | diretoria@go.universo.edu | (62) 3238-3070
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Faculdade de Iporá
FAI | Iporá | GO | www.fai.edu.br | agencia@fai.edu.br | (64) 3674-5181

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itapuranga
UNOPAR | Itapuranga | GO | www.unopar.br | unopar0943@unoparead.com.br | (62) 3312-2882

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itumbiara
UNOPAR | Itumbiara | GO | www.unopar.br | unopar0914s@unoparead.com.br | (64) 3431-9192

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Itumbiara
ULBRA | Itumbiara | GO | www.ulbra.br | coordacad.itb@ulbra.br | (64) 3433-6500

Faculdade Evangélica - Unidade Jaraguá
EVANGÉLICA | Jaraguá | GO | www.facer.edu.br | pedropaulo@unievangelica.edu.br | (62) 3326-1130

Faculdade de Jussara
FAJ | Jussara | GO | www.unifaj.edu.br | unifaj@unifaj.edu.br | (62) 3373-1219

Universidade Norte do Paraná - Unidade Planaltina I
UNOPAR | Planaltina | GO | www.unopar.br | unopar0786s@unoparead.com.br | (61) 3637-1360

Universidade Norte do Paraná - Unidade Planaltina II
UNOPAR | Planaltina | GO | www.unopar.br | unopar0786s@unoparead.com.br | (61) 3637-1360

Faculdade Quirinópolis - Unidade Centro
FAQUI | Quirinopolis | GO | www.faqui.edu.br | anesiafaqui@hotmail.com | (64) 3651-4680

Faculdade Evangélica - Unidade Rubiataba
EVANGÉLICA | Rubiataba | GO | www.facer.edu.br | claudio.kobayashi@fer.edu.br | (62) 3325-1749
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Universidade Norte do Paraná - Unidade São Miguel do Araguaia
UNOPAR | São Miguel do Araguaia | GO | www.unopar.br | unopar0912@unoparead.com.br |
(62) 3364-4208

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Valparaíso
ANHANGUERA | Valparaíso de Goiás | GO | www.anhanguera.com | silvana.morais@anhanguera.com |
(61) 3615-9500

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires
FACESA | Valparaiso de Goias | GO | www.senaaires.com.br | tcc@senaaires.com.br | (06) 13627-4200

MATO GROSSO DO SUL

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Gabriel
do Oeste
ANHANGUERA | São Gabriel do Oeste | MS | www.anhanguera.com | anhanguerastateresa@gmail.com |
(67) 3295-2773

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Vila Palmira
ANHANGUERA | Campo Grande | MS | www.anhanguera.com | ms.campo_grande.7112@aeduead.com.br
| (67) 3363-0010

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Campo
Grande
ANHANGUERA | Campo Grande | MS | www.anhanguera.com | grazihely.paulon@anhanguera.com |
(67) 3345-6100

Universidade Estácio de Sá - Unidade Campo Grande
ESTÁCIO | Campo Grande | MS | portal.estacio.br | karla.nadai@estacio.br | (67) 3348-8853
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Faculdade Unigran Capital
UNIGRAN | Campo Grande | MS | www.unigrancapital.com.br | relacionamento.capital@unigran.br |
(67) 3389-3334

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Gury
Marques
ANHANGUERA | Campo Grande | MS | www.anhanguera.com | ms.campo_grande.7116@aeduead.com.br |
(67) 3056-0022

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Miguel
Couto
ANHANGUERA | Campo Grande | MS | www.anhanguera.com | alessandro.gomes@uniderp.com.br |
(67) 3348-8002

Faculdade de Chapadão do Sul
FACHASUL | Chapadao do Sul | MS | www.fachasul.com.br | coordenacao.fachasul.cc@gmail.com |
(67) 3562-2703

Universidade Norte do Paraná - Unidade Corumbá
UNOPAR | Corumbá | MS | www.unopar.br | unopar0898@unoparead.com.br | (67) 3231-6060

Universidade Norte do Paraná - Unidade Coxim
UNOPAR | Coxim | MS | www.unopar.br | unoparsantateresa@gmail.com | (67) 3291-2511

Universidade Norte do Paraná - Unidade Dourados
UNOPAR | Dourados | MS | www.unopar.br | unopardourados@gmail.com | (67) 3428-2390

Centro Universitário da Grande Dourados
UNIGRAN | Dourados | MS | www.unigran.br | webmaster@unigran.br | (67) 3411-4141

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Dourados
ANHANGUERA | Dourados | MS | www.anhanguera.com | fernando.frozza@anhanguera.com |
(67) 3416-8100
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Ponta Porã
UNOPAR | Ponta Porã | MS | www.unopar.br | unopar0908@unoparead.com.br | (67) 3431-2184

Faculdades Integradas de Três Lagoas
AEMS | Tres Lagoas | MS | www.aems.edu.br | aems@aems.edu.br | (67) 2105-6071

MATO GROSSO

Universidade Norte do Paraná - Unidade Tangará da Serra
UNOPAR | Tangará da Serra | MT | www.unopar.br | unisat006@gmail.com | (65) 3326-6261

Faculdade de Alta Floresta
FAF | Alta Floresta | MT | www.faflor.com.br | cpaf@faflor.com.br | (66) 3512-3300

Faculdade de Direito de Alta Floresta
FADAF | Alta Floresta | MT | www.ienomat.com.br | reginaldo@faflor.com.br | (66) 3512-3300

Universidade Norte do Paraná - Unidade Alto Araguaia
UNOPAR | Alto Araguaia | MT | www.unopar.br | unopar0811@unoparead.com.br | (66) 3481-2601

Faculdade Cathedral - Unidade Barra do Garcas
CATHEDRAL | Barra do Garças | MT | www.faculdadecathedral.edu.br | diretoria@faculdadecathedral.edu.
br | (66) 3402-3200

Faculdades Unidas do Vale do Araguaia
UNIVAR | Barra do Garças | MT | www.univar.edu.br | assessoria@univar.edu.br | (66) 3402-4900

Universidade Norte do Paraná - Unidade Canarana
UNOPAR | Canarana | MT | www.unopar.br | unopar313s@unoparead.com.br | (66) 3478-2795
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Colíder
UNOPAR | Colíder | MT | www.unopar.br | unopar0902@unoparead.com.br | (66) 3541-3204

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Cuiabá
ANHANGUERA | Cuiabá | MT | www.anhanguera.com | l.rodrigues@anhanguera.com | (65) 3313-0500

Faculdade Cuiabá
FAUC | Cuiabá | MT | faculdadecuiaba.com.br | fauc@terra.com.br | (65) 3052-8120

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Mato Grosso
FACSENAI | Cuiabá | MT | www.senaimt.com.br | fatec@senaimt.com.br | (65) 3612-1777

Universidade Estácio de Sá - Unidade Cuiabá
ESTÁCIO | Cuiabá | MT | portal.estacio.br | almeida.juliana@estacio.br | (65) 3637-3539

Universidade de Cuiabá - Unidade Barão
UNIC | Cuiabá | MT | www.unic.com.br | otavio.favaro@kroton.com.br | (65) 3363-1746

Universidade de Cuiabá - Unidade Pantanal
UNIC | Cuiabá | MT | www.unic.com.br | aloisiojb@anhanguera.com | (65) 3363-2000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cuiabá II
UNOPAR | Cuiabá | MT | www.unopar.br | unopar0933@unoparead.com.br | (65) 3382-2794

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cuiabá I
UNOPAR | Cuiabá | MT | www.unopar.br | unopar0899@unoparead.com.br | (65) 3028-1520

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte
UNIFAMA | Guaranta do Norte | MT | www.faculdadeunifama.com.br | diretoria@faculdadeuniflor.edu.br |
(66) 99635-6131
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Faculdade do Norte de Mato Grosso
AJES | Guarantã do Norte | MT | guaranta.ajes.edu.br | clodis@ajes.edu.br | (66) 3552-2510

Universidade Norte do Paraná - Unidade Guarantã do Norte
UNOPAR | Guarantã do Norte | MT | www.unopar.br | unopar0903@unoparead.com.br | (66) 3552-2234

Faculdade de Ciências Sociais E Aplicadas do Vale do São Lourenço
EDUVALE | Jaciara | MT | www.eduvalesl.edu.br | numarketing@eduvalesl.edu.br | (66) 3461-1377

Faculdade do Vale do Rio Arinos
AJES | Juara | MT | juara.ajes.edu.br | diogenesalexandre@yahoo.com.br | (66) 3566-1439

Faculdade do Vale do Juruena
AJES | Juína | MT | juina.ajes.edu.br | clodis@ajes.edu.br | (66) 3566-1875

Faculdade Noroeste do Mato Grosso
AJES | Juína | MT | noroeste.ajes.edu.br | clodis@ajes.edu.br | (66) 3566-1875

Universidade de Cuiabá - Unidade Primavera do Leste
UNIC | Primavera do Leste | MT | www.unic.com.br | bruno.s.dias@kroton.com.br | (66) 99281-0653

Universidade de Cuiabá - Unidade Cidade Salmen
UNIC | Rondonopolis | MT | www.unic.com.br | ana.lucena@kroton.com.br | (66) 3411-3959

Universidade de Cuiabá - Unidade Centro
UNIC | Rondonópolis | MT | www.unic.com.br | joelma.saravy@kroton.com.br | (66) 99249-2699

Faculdade de Quatro Marcos
FQM | São José dos Quatro Marcos | MT | www.fqm.edu.br | diradacademica@fqm.edu.br |
(65) 9651-1907
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Universidade de Cuiabá - Unidade Eunice
UNIC | Sinop | MT | www.unic.com.br | francianne.zandonadi@kroton.com.br | (66) 3211-7350

Universidade de Cuiabá - Unidade Setor Industrial
UNIC | Sinop | MT | www.unic.com.br | cristiano.cupertino@anhanguera.com | (66) )3211-7367

Universidade de Cuiabá - Unidade Sorriso
UNIC | Sorriso | MT | www.unic.com.br | aloisiojb@anhanguera.com | (66) 3545-7600

Faculdade de Educação de Tangará da Serra
UNISERRA | Tangará da Serra | MT | www.uniserratga.com.br | uniserratga@gmail.com | (65) 3326-4650

Universidade de Cuiabá - Unidade Tangará da Serra
UNIC | Tangará da Serra | MT | www.unic.com.br | roseli.carvalho@kroton.com.br | (65) 3326-5675

Centro Universitário de Várzea Grande
UNIVAG | Várzea Grande | MT | www.univag.com.br | marketing@univag.edu.br | (65) 3688-6030
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ESPÍRITO SANTO

Faculdades Integradas de Aracruz
FAACZ | Aracruz | ES | www.faacz.com.br | secretaria@fsjb.edu.br | (27) 3302-8000

Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de
Itapemirm
FACCACI | Cachoeiro de Itapemirim | ES | www.faccaci.edu.br | faccaci@faccaci.edu.br | (28) 2102-6604

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cachoeiro
UNOPAR | Cachoeiro de Itapemirim | ES | www.unopar.br | unopar310@gmail.com | (28) 3515-1503

Faculdade Espirito Santense - Unidade Cariacica
FAESA | Cariacica | ES | www.faesa.br | analucia.bacheti@faesa.br | (27) 2122-0722

Faculdade Pio XII
PIO XII | Cariacica | ES | faculdade.pioxii-es.com.br | coord.geral@pioxii-es.com.br | (27) 3421-2563

Centro Universitário do Espírito Santo
UNESC | Colatina | ES | www.unesc.br | ncbenedito@unesc.br | (27) 3723-3000

Faculdade Castelo Branco
FCB | Colatina | ES | www.fcb.edu.br | funcab@fcb.edu.br | (27) 2102-6000

Fundação Iade
IADE | Colatina | ES | www.fundacaoiade.com.br | fundacaoiade@fundacaoiade.com.br | (27) 3723-8000

Rede de Ensino Doctum - Unidade Guarapari
DOCTUM | Guarapari | ES | www.doctum.edu.br | guarapari_doctumsat@doctum.edu.br | (27) 3350-0018
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Faculdade Pitágoras - Unidade Guarapari
PITÁGORAS | Guarapari | ES | www.faculdadepitagoras.com.br | hervaci.brito@pitagoras.com.br |
(27) 3221-6200

Rede de Ensino Doctum - Unidade Iúna
DOCTUM | Iúna | ES | www.doctum.edu.br | ejfv@doctum.edu.br | (27) 3350-0018

Faculdade Pitágoras - Unidade Linhares
PITÁGORAS | Linhares | ES | www.faculdadepitagoras.com.br | marcia.silva@pitagoras.com.br |
(27) 99248-7798

Faculdade da Região Serrana
FARESE | Santa Maria de Jetiba | ES | www.farese.edu.br | contato@farese.com.br | (27) 3263-2010

Rede de Ensino Doctum - Unidade Serra
DOCTUM | Serra | ES | www.doctum.edu.br | alexander.soares@doctum.edu.br | (27) 3434-6204

Rede de Ensino Doctum - Unidade Vila Velha
DOCTUM | Vila Velha | ES | www.doctum.edu.br | fabio.goldner@doctum.edu.br | (27) 3061-9205

Universidade Estácio de Sá - Unidade Vila Velha
ESTÁCIO | Vila Velha | ES | portal.estacio.br | rodrigo.biazon@estacio.br | (27) 3320-2931

Centro Universitário Católica de Vitória
UCV | Vitória | ES | www.ucv.edu.br | jsimoes@ucv.edu.br | (27) 3331-8500

Faculdade Espirito Santense - Unidade I
FAESA | Vitória | ES | www.faesa.br | pesquisa.extensao@faesa.br | (27) 2122-4176

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
EMESCAM | Vitória | ES | www.emescam.br | diretoria@emescam.br | (27) 3334-3509
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Rede de Ensino Doctum - Unidade Vitória
DOCTUM | Vitória | ES | www.doctum.edu.br | paulocezar@doctum.edu.br | (27) 3331-3027

Universidade Estácio de Sá - Unidade Vitória
ESTÁCIO | Vitória | ES | portal.estacio.br | teresa.calvo@estacio.br | (27) 3395-2900

Faculdade Saberes
SABERES | Vitória | ES | www.saberes.edu.br | graduacao@saberes.edu.br | (27) 3227-8203

Faculdade Espirito Santense - Unidade II
FAESA | Vitória | ES | www.faesa.br | pesquisa.extensao@faesa.br | (27) 2122-4176

Minas Gerais

Rede de Ensino Doctum - Unidade João Monlevade
DOCTUM | João Monlevade | MG | www.doctum.edu.br | ejfv@doctum.edu.br | (33) 3321-2122

Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado
CESEP | Machado | MG | www.fem.com.br | coordenacaogeralcesep@fem.com.br | (35) 3295-9500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Fundação Educacional
Manguense
UNOPAR | Manga | MG | www.unopar.br | unopar93@unoparead.com.br | (38) 3615-1144

Universidade José do Rosário Vellano - Unidade Alfenas
UNIFENAS | Alfenas | MG | www.unifenas.br | unifenas@unifenas.br | (35) 3299-3218

Universidade Norte do Paraná - Unidade Alfenas
UNOPAR | Alfenas | MG | www.unopar.br | unopar2@unoparead.com.br | (35) 3292-1906
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Andradas
UNOPAR | Andradas | MG | www.unopar.br | unopar4@unoparead.com.br | (35) 3731-4494

Instituto Master de Ensino Presidente Antonio Carlos - Unidade
Araguari
IMEPAC | Araguari | MG | www.imepac.edu.br | direcao@imepac.edu.br | (34) 3249-3900

Centro Universitário do Planalto de Araxá
UNIARAXÁ | Araxá | MG | www.uniaraxa.edu.br | uniaraxa@uniaraxa.edu.br | (34) 3669-2000

Faculdade Presidente Antônio Carlos - Unidade Barão dos Cocais
FUPAC | Barão de Cocais | MG | www.fupacbaraodecocais.com.br | baraodecocais@unipac.br |
(31) 3837-2597

Faculdade de Medicina de Barbacena
FAME | Barbacena | MG | www.funjob.edu.br | fame@funjob.edu.br | (32) 3339-2955

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Barbacena
FACSENAC | Barbacena | MG | www.mg.senac.br | thais.dadalt@mg.senac.br | (32) 3339-3100

Universidade Presidente Antônio Carlos - Unidade Barbacena
UNIPAC | Barbacena | MG | www.unipac.br | euricocesar@unipac.br | (32) 3339-4960

Instituto de Arte e Projeto - Unidade Belo Horizonte
INAP | Belo Horizonte | MG | www.inap.com.br | faculdade@inap.com.br | (31) 3467-2051

Centro Universitário Newton Paiva - Unidade Carlos Luz II
NEWTON | Belo Horizonte | MG | www.newtonpaiva.br | ceju@newtonpaiva.br | (31) 3516-2708

Centro Universitário de Belo Horizonte
UNIBH | Belo Horizonte | MG | www.unibh.br | marina.marques@unibh.br | (31) 3319-9500
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Universidade Estácio de Sá - Unidade Venda Nova
ESTÁCIO | Belo Horizonte | MG | portal.estacio.br | ramon.vieira@estacio.br | (31) 3408-0302

Universidade Estácio de Sá - Unidade Floresta
ESTÁCIO | Belo Horizonte | MG | portal.estacio.br | marina.melo@estacio.br | (31) 3270-1503

Universidade Estácio de Sá - Unidade Prado
ESTÁCIO | Belo Horizonte | MG | portal.estacio.br | nivea.batista@estacio.br | (31) 3298-5205

Centro Universitário Newton Paiva - Unidade Carlos Luz
NEWTON | Belo Horizonte | MG | www.newtonpaiva.br | ceju@newtonpaiva.br | (31) 3516-2300

Centro Universitário Una
UNA | Belo Horizonte | MG | www.una.br | extensao@una.br | (31) 3235-7377

Centro Universitário Unihorizontes
UNIHORIZONTES | Belo Horizonte | MG | www.unihorizontes.br | sec-diretoria@unihorizontes.br |
(31) 3349-2914

Faculdade Batista de Minas Gerais
BATISTA | Belo Horizonte | MG | www.faculdadebatista.com.br | caa@redebatista.edu.br | (31) 3429-7250

Faculdade Cotemig
COTEMIG | Belo Horizonte | MG | www.cotemig.com.br | marilene@cotemig.com.br | (31) 3372-7871

Faculdade de Engenharia de Minas Gerais
FEAMIG | Belo Horizonte | MG | www.feamig.br | extensao@feamig.br | (31) 3237-3703

Faculdade de Minas
FAMINAS | Belo Horizonte | MG | www.faminasbh.edu.br | comunicacao@faminasbh.edu.br |
(31) 2126-3160
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Belo Horizonte
FACSENAC | Belo Horizonte | MG | www.mg.senac.br | cristiana.ferreira@mg.senac.br | (31) 3048-9229

Faculdade IBMEC - Unidade Belo Horizonte
IBMEC | Belo Horizonte | MG | www.ibmec.br | contactcenter@ibmecmg.br | (31) 3247-5757

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas - Unidade Minas Gerais
IPEMED | Belo Horizonte | MG | www.ipemed.com.br | contato-mg@ipemed.com.br | (31) 4009-4850

Faculdade Iseib - Unidade Belo Horizonte
FIBH | Belo Horizonte | MG | www.fibh.edu.br | ouvidoria@fibh.edu.br | (31) 3261-2707

Faculdade Jesuita de Filosofia e Teologia
FAJE | Belo Horizonte | MG | www.faculdadejesuita.edu.br | faje@faculdadejesuita.edu.br | (31) 3115-7004

Faculdade Minas Gerais
FAMIG | Belo Horizonte | MG | www.famig.edu.br | famig@famig.edu.br | (31) 3295-4004

Faculdade Pedro II
FAPE | Belo Horizonte | MG | www.fape2.edu.br | comunicacao@fape2.edu.br | (31) 3411-1214

Faculdade Pitágoras - Unidade Antônio Carlos
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | rosilenec@pitagoras.com.br |
(31) 3078-2500

Faculdade Pitágoras - Unidade Afonso Pena
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | carlos.renato@pitagoras.com.br |
(31) 3515-2730

Faculdade Pitágoras - Unidade Belo Horizonte
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | rosanil@pitagoras.com.br |
(31) 2126-0986
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Faculdade Pitágoras - Unidade Barreiro
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | liliane.drumond@pitagoras.com.br |
(31) 3069-2300

Faculdade Pitágoras - Unidade Cidade Acadêmica
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | saacidadeacademica@pitagoras.com.br |
(31) 3055-1010

Faculdade Pitágoras - Unidade Raja Gabaglia
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | saaraja@pitagoras.com.br |
(31) 2111-2818

Faculdade Pitágoras - Unidade Timbiras
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | rosanil@pitagoras.com.br |
(31) 2111-2400

Faculdade Pitágoras - Unidade Venda Nova
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | andreia.bernardes@pitagoras.com.br |
(31) 3055-1300

Faculdade Pitágoras - Unidade Betim I
PITÁGORAS | Belo Horizonte | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | joyce.silva@kroton.com.br |
(31) 2101-9010

Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão
INSEPE | Belo Horizonte | MG | insepe.org.br | contato@insepe.org.br | (31) 4141-4845

Universidade Fumec
FUMEC | Belo Horizonte | MG | www.fumec.br | fumec@fumec.br | (31) 3269-5204

Universidade Norte do Paraná - Unidade Belo Horizonte II
UNOPAR | Belo Horizonte | MG | www.unopar.br | comercial01@unoparminas.com.br | (31) 3449-1550
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Nova Cruz II
UNOPAR | Belo Horizonte | MG | www.unopar.br | unopar2089s@unoparead.com.br | (84) 3281-2761

Faculdade Iseib - Unidade Betim
FISBE | Betim | MG | www.fisbe.edu.br | controladoriagrupoiseib@iseib.edu.br | (31)3261-2707

Faculdade Pitágoras - Unidade Betim II
PITÁGORAS | Betim | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | joyce.silva@pitagoras.com.br |
(31) 2101-9010

Universidade Norte do Paraná - Unidade Betim I
UNOPAR | Betim | MG | www.unopar.br | unopar0604s@unoparead.com.br | (31) 2572-0517

Universidade Norte do Paraná - Unidade Bocaiuva
UNOPAR | Bocaiuva | MG | www.unopar.br | unopar17s@unoparead.com.br | (38) 3251-3061

Universidade Norte do Paraná - Unidade Brasília de Minas
UNOPAR | Brasília de Minas | MG | www.unopar.br | unopar21@unoparead.com.br | (38) 3231-2034

Rede de Ensino Doctum - Unidade Carangola
DOCTUM | Carangola | MG | www.doctum.edu.br | ejfv@doctum.edu.br | (33) 3321-2122

Centro Universitário de Caratinga
UNEC | Caratinga | MG | www.unec.edu.br | reitoria@funec.br | (33) 3322-7900

Rede de Ensino Doctum - Unidade Caratinga
DOCTUM | Caratinga | MG | www.doctum.edu.br | ivanaleitao@doctum.com.br | (33) 3321-2122

Rede de Ensino Doctum - Unidade Cataguases
DOCTUM | Cataguases | MG | www.doctum.edu.br | cpacataguases@doctum.edu.br | (33) 3321-2122
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Faculdade Sudamérica
SUDAMÉRICA | Cataguases | MG | www.sudamerica.edu.br | contato@sudamerica.edu.br | (32) 3422-7879

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cataguases
UNOPAR | Cataguases | MG | www.unopar.br | unopar314@unoparead.com.br | (32) 3422-6012

Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete
CES-CL | Conselheiro Lafaiete | MG | www.ces-cl.edu.br | ces@ces-cl.edu.br | (31) 3761-2223

Faculdade Presidente Antônio Carlos - Unidade Conselheiro Lafaiete
UNIPAC | Conselheiro Lafaiete | MG | www.unipac.br | sedoca@unipac.br | (31) 3769-4000

Faculdade Santa Rita
FASAR | Conselheiro Lafaiete | MG | www.fasar.com.br | fasar@fasar.com.br | (31) 3062-2017

Faculdade Pitágoras - Unidade Contagem I
PITÁGORAS | Contagem | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | renata.freitas@pitagoras.com.br |
(31) 3232-9012

Faculdade Pitágoras - Unidade Contagem II
PITÁGORAS | Contagem | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | renata.freitas@pitagoras.com.br |
(31) 3232-9012

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Contagem
FACSENAC | Contagem | MG | www.mg.senac.br | francielle.rodrigues@mg.senac.br | (31) 3048-9812

Nova Faculdade - Unidade Contagem
NOVA | Contagem | MG | www.novafaculdade.com.br | novafaculdade@novafaculdade.com.br |
(31) 2566-8500

Faculdade Cidade de Coromandel
FCC | Coromandel | MG | fcc.edu.br | fcc@fcc.edu.br | (34) 3841-3405
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Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
UNILESTE | Coronel Fabriciano | MG | www.unileste.edu.br | reitoria@unilestemg.br | (31) 3846-5511

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de
Divinópolis
FACED | Divinopolis | MG | www.faced.br | secretaria@faced.br | (37) 3512-2000

Universidade José do Rosário Vellano - Unidade Divinópolis
UNIFENAS | Divinópolis | MG | www.unifenas.br | divinopolis@unifenas.br | (37) 3212-7888

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema
FAEX | Extrema | MG | www.faex.edu.br | faex@faex.edu.br | (35) 3435-3988_

Centro Universitário de Formiga
UNIFOR | Formiga | MG | www.uniformg.edu.br | ivani@uniformg.edu.br | (37) 3329-1421

Faculdade de Direito do Vale do Rio doce
FADIVALE | Governador Valadares | MG | www.fadivale.edu.br | contato@fadivale.com.br | (33) 3271-2004

Faculdade Pitágoras - Unidade Governador Valadares
PITÁGORAS | Governador Valadares | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | maria.clopes@kroton.com.br |
(33) 2102-8000

Universidade Vale do Rio doce
UNIVALE | Governador Valadares | MG | www.univale.br | extensao@univale.br | (33) 3279-5904

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ipatinga
UNOPAR | Ipatinga | MG | www.unopar.br | unopar68@unoparead.com.br | (31) 3616-8910

Rede de Ensino Doctum - Unidade Ipatinga
DOCTUM | Ipatinga | MG | www.doctum.edu.br | ivanaleitao@doctum.edu.br | (33) 3321-2122
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Faculdade Pitágoras - Unidade Ipatinga
PITÁGORAS | Ipatinga | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | priscilao@pitagoras.com.br |
(31) 2136-2066

Faculdade Única de Ipatinga
ÚNICA | Ipatinga | MG | www.faculdadeunica.com.br | nucleodeatentimento@unicaipatinga.com.br |
(31) 2109-2300

União Educacional do Vale do Aço
UNIVAÇO | Ipatinga | MG | www.famevaco.br | admgeral@famevaco.br | (31) 2109-0900

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itabira
UNOPAR | Itabira | MG | www.unopar.br | unopar69@unoparead.com.br | (31) 3831-1242

Universidade Norte do Paraná - Unidade Itabirito
UNOPAR | Itabirito | MG | www.unopar.br | unopar70s@unoparead.com.br | (31) 3561-3040

Centro Universitário de Itajubá
FEPI | Itajuba | MG | www.fepi.br | reitoria@fepi.br | (35) 3629-8400

Faculdade de Medicina de Itajubá
MIT | Itajuba | MG | www.fmit.edu.br | secretaria@fmit.edu.br | (35) 3629-8700

Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá
FEPI | Itajuba | MG | www.fepi.br | fepi@fepi.br | (35) 3629-8400

Faculdade e Instituto Martins
FAMART | Itaúna | MG | www.famart.edu.br | atendimento@famart.edu.br | (37) 3201-2000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ituiutaba
UNOPAR | Ituiutaba | MG | www.unopar.br | unopar326s@unoparead.com.br | (34) 3261-0814
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Faculdade Aldete Maria Alves
FAMA | Iturama | MG | www.facfama.edu.br | direcaoacademica@facfama.edu.br | (34) 3411-9700

Rede de Ensino Doctum - Unidade Juiz de Fora
DOCTUM | Juiz de Fora | MG | www.doctum.edu.br | doctum.jf@doctum.edu.br | (33) 3321-2122

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora
CESJF | Juiz de Fora | MG | www.cesjf.br | cesjf@cesjf.br | (32) 3250-3830

Universidade Estácio de Sá - Unidade Juiz de Fora
ESTÁCIO | Juiz de Fora | MG | portal.estacio.br | giovanna.goncalves@estacio.b | (32) 3249-3668

Faculdade do Sudeste Mineiro - Unidade São Mateus
FACSUM | Juiz de Fora | MG | www.facsumfjf.edu.br | faleconosco.facsum@unilist.com | (32) 2104-9090

Faculdade do Sudeste Mineiro - Unidade Juiz de Fora
FACSUM | Juiz de Fora | MG | www.facsumfjf.edu.br | danielle.facsum@gmail.com | (32) 2104-9090

Faculdade Machado Sobrinho
FMS | Juiz de Fora | MG | www.machadosobrinho.com.br | cristiane@machadosobrinho.com.br |
(32) 3234-1436

Faculdade Metodista Granbery
GRANBERY | Juiz de Fora | MG | www.granbery.edu.br | nathani.paiva@granbery.metodista.br |
(32) 2101-1805

Faculdades Integradas Vianna Júnior
FIVJ | Juiz de Fora | MG | www.viannajr.edu.br | vianna@viannajunior.edu.br | (32) 3239-2940

Universidade Salgado de Oliveira - Unidade Juiz de Fora
UNIVERSO | Juiz de Fora | MG | www.universo.edu.br | extensaoepos@jf.universo.edu.br | (32) 3311-9929
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Lagoa da Prata
UNOPAR | Lagoa Da Prata | MG | www.unopar.br | unopar0256@unoparead.com.br | (37) 3261-4747

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Lagoa Santa
ANHANGUERA | Lagoa Santa | MG | www.anhanguera.com | anhanguera@colegiom2.com.br |
(31) 3681-2227

Centro Universitário de Lavras
UNILAVRAS | Lavras | MG | www.unilavras.edu.br | extensao@unilavras.edu.br | (35) 3694-8118

Rede de Ensino Doctum - Unidade Leopoldina
DOCTUM | Leopoldina | MG | www.doctum.com.br | paloma@doctum.edu.br | (32) 3441-7162

Faculdade de Filosofia, Cências e Letras do Alto São Francisco
FASF | Luz | MG | www.fasf.edu.br | institucional@fasf.edu.br | (37) 3421-9006

Rede de Ensino Doctum - Unidade Manhuaçu
DOCTUM | Manhuaçu | MG | www.doctum.edu.br | ivanaleitao@bol.com.br | (33) 3332-4138

Faculdade Dom Luciano Mendes
FDLM | Mariana | MG | www.faculdadedomluciano.com.br | secretaria@faculdadedomluciano.com.br |
(31) 3558-1439

Faculdade Verde Norte
FAVENORTE | Mato Verde | MG | favenorte.edu.br | favenorte@yahoo.com.br | (38) 3813-1007

Fundação Carmelitana Mário Palmério
FUCAMP | Monte Carmelo | MG | www.fucamp.edu.br | fucamp@fucamp.com.br | (34) 3842-5272

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho Unidade Montes Claros
FASA | Montes Claros | MG | fasa.edu.br | rosimarav@fasa.edu.br | (38) 3690-3661
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Fundação Educacional Montes Claros
FEMC | Montes Claros | MG | femc.edu.br | femc@femc.edu.br | (38) 2104-5707

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Santo Agostinho - Unidade
Montes Claros
FASA | Montes Claros | MG | fasa.edu.br | faleconosco@fasa.edu.br | (38) 3690-3661

Faculdade de Direito Santo Agostinho - Unidade Montes Claros
FASA | Montes Claros | MG | fasa.edu.br | faleconosco@fasa.edu.br | (38) 3224-7900

Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho Unidade Montes Claros
FASA | Montes Claros | MG | fasa.edu.br | faleconosco@fasa.edu.br | (38) 3690-3661

Faculdade de Saúde Ibituruna
FASI | Montes Claros | MG | www.fasi.edu.br | diretoria.extensao@fasi.edu.br | (38) 3690-6600

Centro Universitário FIPMoc
UNIFIPMOC | Montes Claros | MG | www.unifipmoc.edu.br | secretaria@fip-moc.edu.br | (38) 3216-7801

Faculdades Unidas do Norte de Minas
FUNORTE | Montes Claros | MG | www.funorte.com.br | diretoria.extensao@funorte.edu.br |
(38) 2101-9285

Instituto Educacional Santo Agostinho
FASA | Montes Claros | MG | fasa.edu.br | rosimarav@fasa.edu | (38) 3690-3661

Instituto Superior de Educação Ibituruna
ISEIB | Montes Claros | MG | www.faculdadesprominas.com.br | caa1@prominasmoc.com.br |
(38) 3222-9444

Centro Universitário Unifaminas - Unidade Muriaé
UNIFAMINAS | Muriaé | MG | unifaminas.edu.br | comunicacao@unifaminas.edu.br | (32) 3729-7528
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Faculdade Santa Marcelina - Unidade Muriaé
FASM | Muriaé | MG | santamarcelina.org.br | fammuriae@santamarcelina.edu.br | (32) 3721-1026

Universidade Norte do Paraná - Unidade Muriaé
UNOPAR | Muriaé | MG | www.unopar.br | unopar0787@unoparead.com.br | (32) 3721-2828

Faculdade de Administração Milton Campos
FAMC | Nova Lima | MG | mcampos.br | contato@mcampos.br | (31) 3289-1900

Faculdade de Direito Milton Campos
MCAMPOS | Nova Lima | MG | mcampos.br | webmaster@mcampos.br | (31) 3289-1900

Faculdades de Oliveira
FEOL | Oliveira | MG | www.feol.com.br | feolfeol@yahoo.com.br | (37) 3314-1719

Faculdade de Pará de Minas
FAPAM | Pará de Minas | MG | www.fapam.edu.br | caa@fapam.edu.br | (37) 3237-2000

Centro Universitário Atenas
UNIATENAS | Paracatu | MG | www.atenas.edu.br | faculdade@atenas.edu.br | (38) 3365-1120

Faculdade Tecsoma
FATEC | Paracatu | MG | www.tecsoma.br | tecsoma@tecsoma.br | (38) 3311-5800

Faculdade do Noroeste de Minas
FINOM | Paracatu | MG | www.finom.edu.br | finom@finom.edu.br | (38) 3311-2000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Paracatu
UNOPAR | Paracatu | MG | www.unopar.br | unopar103@unoparead.com.br | (38) 3671-6897
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Centro Universitário de Patos de Minas
UNIPAM | Patos de Minas | MG | www.unipam.edu.br | unipam@unipam.edu.br | (34) 3823-0300

Centro Universitário do Cerrado Patrocínio
UNICERP | Patrocínio | MG | www.unicerp.edu.br | unicerp@unicerp.edu.br | (34) 3839-3737

Fundação Pedro Leopoldo
FPL | Pedro Leopoldo | MG | www.fpl.edu.br | fpl@fpl.edu.br | (31) 3686-1461

Faculdade de Tecnologia Alto Médio São Francisco
FUNAM | Pirapora | MG | www.facfunam.edu.br | extensao@funam.com.br | (38) 3743-9350

Universidade Norte do Paraná - Unidade Pirapora
UNOPAR | Pirapora | MG | www.unopar.br | unopar110@unoparead.com.br | (38) 3741-9878

Universidade Norte do Paraná - Unidade Piumhi
UNOPAR | Piumhi | MG | www.unopar.br | unopar111@unoparead.com.br | (37) 3371-4289

Faculdade Pitágoras - Unidade Poços de Caldas
PITÁGORAS | Poços de Caldas | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | lazaroq@pitagoras.com.br |
(35) 2107-6000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Poços de Caldas I
UNOPAR | Poços de Caldas | MG | www.unopar.br | unopar113@unoparead.com.br | (35) 3721-7618

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
FADIP | Ponte Nova | MG | www.faculdadedinamica.com.br | contato@faculdadedinamica.com.br |
(31) 3817-2010

Faculdade Presidente Antônio Carlos - Unidade Ponte Nova
FUPAC | Ponte Nova | MG | www.fupacpontenova.com.br | pontenova@unipac.br | (31) 3817-1712
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Faculdade de Direito do Sul de Minas
FDSM | Pouso Alegre | MG | www.fdsm.edu.br | extensao@fdsm.edu.br | (35) 3449-8125

Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-graduação Padre Gervásio
INAPÓS | Pouso Alegre | MG | www.inapos.edu.br | diretoria@inapos.edu.br | (35) 3421-5953

Universidade do Vale do Sapucaí
UNIVAS | Pouso Alegre | MG | www.univas.edu.br | proextensao@univas.edu.br | (35) 3449-8768

Faculdade Sabará
SABARÁ | Sabará | MG | www.faculdadedesabara.edu.br | soecs@faculdadedesabara.edu.br |
(31) 36712-5600

Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação Unidade Santa Rita do Sapucai
FAI | Santa Rita do Sapucai | MG | www.fai-mg.br | fai@fai-mg.br | (35) 3473-3000

Instituto Nacional de Telecomunicações
INATEL | Santa Rita do Sapucaí | MG | www.inatel.br | casaviva@inatel.br | (35) 3471-9200

Faculdade Santos Dumont
FSD | Santos Dumont | MG | www.fsd.edu.br | contato@fsd.edu.br | (32) 3251-3817

Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves
UNIPTAN | São João Del-Rei | MG | www.uniptan.edu.br | extensaouniversitaria@uniptan.edu.br |
(32) 3379-2725

Faculdade Victor Hugo
FVH | São Lourenço | MG | portal.unis.edu.br | secretaria@victorhugo.edu.br | (35) 3332-2700

Faculdade Calafiori
CALAFIORI | São Sebastião do Paraíso | MG | www.calafiori.edu.br | diretoria@calafiori.edu.br |
(35) 3558-6261
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Libertas Faculdades Integradas
LIBERTAS | São Sebastião do Paraíso | MG | www.libertas.edu.br | libertas@libertas.edu.br | (35) 3531-1998

Centro Universitário de Sete Lagoas
UNIFEMM | Sete Lagoas | MG | www.unifemm.edu.br | comunicacao@unifemm.edu.br | (31) 2106-2134

Faculdade Santo Agostinho - Unidade Sete Lagoas
FASA | Sete Lagoas | MG | www.fasa.edu.br | iesa@fasa.edu.br | (31) 3771-8178

Faculdade Sete Lagoas
FACSETE | Sete Lagoas | MG | www.facsete.edu.br | contato@facsete.edu.br | (31) 3773-3268

Faculdades Promove de Sete Lagoas
PROMOVE | Sete Lagoas | MG | www.promovesetelagoas.com.br | extensaosetelagoas@faculdadepromove.br |
(31) 3779-2700

Universidade Norte do Paraná - Unidade Sete Lagoas
UNOPAR | Sete Lagoas | MG | www.unopar.br | ronaldooped@unoparsetelagoas.com.br | (31) 2106-2400

Rede de Ensino Doctum - Unidade Teófilo Otoni
DOCTUM | Teófilo Otoni | MG | www.doctum.edu.br | diretoria.to@doctum.com.br | (33) 3523-7289

Universidade Vale do Rio Verde - Unidade Três Corações
UNINCOR | Três Corações | MG | www.unincor.br | extensao@unincor.br | (35) 3239-1000

Faculdade Governador Ozanam Coelho
FAGOC | Ubá | MG | www.fagoc.br | faleconosco@fagoc.br | (32) 3539-5600

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ubá
UNOPAR | Ubá | MG | www.unopar.br | unopar150@unoparead.com.br | (32) 3532-2800
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Faculdade Presidente Antônio Carlos - Unidade Uberaba
UNIPAC | Uberaba | MG | unipacdeuberaba.edu.br | faleconosco@unipacdeuberaba.edu.br |
(34) 3326-5600

Faculdades Associadas de Uberaba
FAZU | Uberaba | MG | www.fazu.br | fazu@fazu.br | (34) 3318-4188

Universidade de Uberaba
UNIUBE | Uberaba | MG | www.uniube.br | uniube@uniube.br | (34) 3319-8800

ESAMC - Unidade Uberlândia
ESAMC | Uberlândia | MG | www.esamcuberlandia.com.br | adriano.novaes@esamc.br;
luciano.araujo@esamc.br | (34) 3291-2828

Faculdade do Trabalho - Unidade Uberlândia
FATRA | Uberlândia | MG | www.fatra.com.br | atendimento@fatra.com.br | (34) 3229-0006

Faculdade Pitágoras - Unidade Uberlândia
PITÁGORAS | Uberlândia | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | marleideo@pitagoras.com.br |
(34) 3292-1936

Faculdade Pitágoras - Unidade Morada da Colina
PITÁGORAS | Uberlandia | MG | www.faculdadepitagoras.com.br | marleideo@pitagoras.com.br |
(34) 3292-1900

Una Uberlândia - Unidade Karaíba
UNA | Uberlândia | MG | www.una.br | marketing.uberlandia@una.br | (34) 3233-1505

Faculdade de Ciências da Saúde - Unidade Unaí
FACISA | Unaí | MG | www.facisaunai.com.br | diretoracademico@facisaunai.com.br | (38) 3677-6030

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí
FACTU | Unaí | MG | www.factu.br | faleconosco@factu.br | (38) 3676-6222
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Centro Universitário do Sul de Minas
UNIS | Varginha | MG | portal.unis.edu.br | larissa@unis.edu.br | (35) 3219-5086

Faculdade de Direito de Varginha
FADIVA | Varginha | MG | www.fadiva.edu.br | informatica@fadiva.edu.br | (35) 3221-3110

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa
UNIVIÇOSA | Viçosa | MG | www.univicosa.com.br | univicosa@univicosa.com.br | (31) 3899-8000

Faculdade de Viçosa
FDV | Viçosa | MG | www.fdvmg.edu.br | fdv@fdvmg.edu.br | (31) 3891-5054

Rio de Janeiro

Universidade Estácio de Sá - Unidades Angra dos Reis
ESTÁCIO | Angra dos Reis | RJ | portal.estacio.br | michel.cunha@estacio.br | (24) 3364-2201

Centro Universitário de Barra Mansa
UBM | Barra Mansa | RJ | www.ubm.br | ubm@ubm.br | (24) 3325-0262

Centro Universitário Uniabeu
UNIABEU | Belford Roxo | RJ | www.uniabeu.edu.br | extensao@uniabeu.edu.br | (21) 99763-6614

Faculdade Metropolitana São Carlos
FAMESC | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | www.famesc.edu.br | direcao@famesc.edu.br | (22) 3833-8400

Universidade Estácio de Sá - Unidade Cabo Frio
ESTÁCIO | Cabo Frio | RJ | portal.estacio.br | cabofrio@estacio.br | (22) 2646-2100
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Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro
FABERJ | Campos dos Goytacazes | RJ | www.faberj.edu.br | secretaria@faberj.edu.br | (22) 2101-0044

Faculdade de Medicina de Campos
FMC | Campos dos Goytacazes | RJ | www.fmc.br | diretor@fmc.br | (22) 2101-2910

Faculdade Redentor de Campos dos Goytacazes - Unidade Turf Clube
REDENTOR | Campos dos Goytacazes | RJ | www.redentor.edu.br | direção@redentor.edu.br | (22) 2724-6813

Universidade Estácio de Sá - Unidade Campos dos Goytacazes
ESTÁCIO | Campos dos Goytacazes | RJ | portal.estacio.br | cilene.andrade@estacio.br | (22) 2737-7003

Universidade Norte do Paraná - Unidade Gil de Goes Centro
UNOPAR | Campos dos Goytacazes | RJ | www.unopar.br | unopar312@unoparead.com.br | (22) 99954-8833

Universidade Norte do Paraná - Unidade Turf Club
UNOPAR | Campos dos Goytacazes | RJ | www.unopar.br | unopar0570@unoparead.com.br | (22) 99954-8873

Universidade Salgado de Oliveira - Unidade Goytacazes
UNIVERSO | Campos dos Goytacazes | RJ | www.universo.edu.br | dir_extensao@cp.universo.edu.br |
(22) 3054-9913

Faculdade de Duque de Caxias
FDC | Duque de Caxias | RJ | www.faculdadededuquedecaxias.edu.br |
rosane.cordeiro@universidadebrasil.edu.br | (21) 2674-1446

Universidade do Grande Rio
UNIGRANRIO | Duque de Caxias | RJ | www.unigranrio.br | joao.marcos@unigranrio.com.br | (21) 2672-7777

Faculdade Redentor - Unidade Itaperuna
REDENTOR | Itaperuna | RJ | www.redentor.edu.br | diretoria@redentor.edu.br | (22) 3811-0111
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Apolinário Cunha
UNOPAR | Itaperuna | RJ | www.unopar.br | unopar75@unoparead.com.br | (22) 3822-1109

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé
FAFIMA | Macaé | RJ | www.fafima.br/site/ | fafima@fafima.br | (22) 2762-1457

Universidade Estácio de Sá - Unidade Macaé
ESTÁCIO | Macaé | RJ | portal.estacio.br | everton.lima@estacio.br | (22) 2757-7715

Universidade Norte do Paraná - Unidade Macaé
UNOPAR | Macaé | RJ | www.unopar.br | unopar0386@unoparead.com.br | (22) 2772-3056

Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense
SEFLU | Nilópolis | RJ | www.seflu.com.br | academico@seflu.com.br | (21) 2792-0352

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Niterói
ANHANGUERA | Niterói | RJ | www.anhanguera.com | magali.campos@anhanguera.com | (21) 3803-0661

Centro Universitário La Salle - Unidade Rio de Janeiro
UNILASALLE | Niterói | RJ | www.unilasalle.org | unilasalle-rj@unilasalle-rj.edu.br | (21) 2199-6600

Faculdades Integradas Maria Thereza
FAMATH | Niterói | RJ | www.famath.com.br | contato@mariathereza.com.br | (21) 2707-3515

Universidade Estácio de Sá - Unidade Niterói
ESTÁCIO | Niterói | RJ | portal.estacio.br | campusniteroi@estacio.br | (21) 2729-8277

Universidade Estácio de Sá - Unidade Niterói II
ESTÁCIO | Niterói | RJ | portal.estacio.br | natalia.araujo@estacio.br | (21) 2707-7385
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Universidade Salgado de Oliveira - Unidade Niterói
UNIVERSO | Niterói | RJ | www.universo.edu.br | extensao@nt.universo.edu.br | (21) 2138-4909

Universidade Estácio de Sá - Unidade Nova Friburgo
ESTÁCIO | Nova Friburgo | RJ | portal.estacio.br | marina.carvalho@estacio.br | (22) 2525-1500

Universidade Estácio de Sá - Unidade Nova Iguaçu
ESTÁCIO | Nova Iguaçu | RJ | portal.estacio.br | luciano.rocha@estacio.br | (21) 2882-3431

Universidade Norte do Paraná - Unidade Nova Iguaçu
UNOPAR | Nova Iguaçu | RJ | www.unopar.br | unopar0298@unoparead.com.br | (21) 3559-7575

Faculdade Redentor - Unidade Paraíba do Sul
REDENTOR | Paraíba do Sul | RJ | www.redentor.edu.br | diretor.parsul@redentor.edu.br | (24) 2263-1227

Faculdade de Medicina de Petropolis e Faculdade Arthur Sá Earp Neto
FMPFASE | Petrópolis | RJ | www.fmpfase.edu.br | cpe@fmpfase.edu.br | (24) 2244-6471

Universidade Estácio de Sá - Unidade Petrópolis
ESTÁCIO | Petrópolis | RJ | portal.estacio.br | patricia.bach@estacio.br | (24) 2233-5502

Faculdade Redentor Metropolitana
REDENTOR | Queimados | RJ | www.redentor.inf.br | bibliotecametropolitana@redentor.edu.br |
(21) 2018-1698

Universidade Estácio de Sá - Unidade Queimados
ESTÁCIO | Queimados | RJ | portal.estacio.br | antonio.gomes@estacio.br | (21) 2663-4800

Associação Educacional Dom Bosco
AEDB | Resende | RJ | www.aedb.br | sec@aedb.br | (24) 3383-9000
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Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da
Computação Dom Bosco
AEDB | Resende | RJ | www.aedb.br | sec@aedb.br | (24) 3358-1500

Faculdade de Engenharia de Resende
AEDB | Resende | RJ | www.aedb.br | sec@aedb.br | (24) 3383-9000

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco
AEDB | Resende | RJ | www.aedb.br | sec@aedb.br | (24) 3383-9000

Universidade Estácio de Sá - Unidade Resende
ESTÁCIO | Resende | RJ | portal.estacio.br | caroline.andrade@estacio.br | (24) 3383-4602

Centro Universitário Augusto Motta
UNISUAM | Rio de Janeiro | RJ | www.unisuam.edu.br | extensao@unisuam.edu.br | (21) 3882-9793

Centro Universitário Celso Lisboa
UCL | Rio de Janeiro | RJ | www.celsolisboa.edu.br | onvenios@celsolisboa.edu.br | (21) 3289-4725

Faculdade IBMEC - Unidade Rio de Janeiro I
IBMEC | Rio de Janeiro | RJ | www.ibmec.br | marketingrj@ibmec.edu.br | (21) 4503-4054

Centro Universitário IBMR
IBMR | Rio de Janeiro | RJ | www.ibmr.br | ibmr@ibmr.br | (21) 3544-1106

Centro Universitário Unicarioca
UNICARIOCA | Rio de Janeiro | RJ | www.unicarioca.edu.br | reitoria@unicarioca.edu.br | (21) 2563-1919

Centro Universitário Universus Veritas - Rio de Janeiro
UNIVERITAS | Rio de Janeiro | RJ | www.univeritas.com | biomedicina@univeritas.com | (21) 3850-5854
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Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Anchieta
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | cbm@cbm-musica.org.br | (21) 3478-7600

Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Bangu
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | supervisaounicbebangu@gmail.com | (21) 2406-6464

Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Jabour
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | cbm@cbm-musica.org.br | (21) 2406-6464

Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Padre Miguel
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | unicbepadremiguel@gmail.com | (21) 2406-6464

Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Penha Shopping
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | cbm@cbm-musica.org.br | (21) 2406-6464

Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música Unidade Santa Cruz
CBM | Rio de Janeiro | RJ | www.cbmmusica.edu.br | cbm@cbm-musica.org.br | (21) 2406-6464

Escola de Enfermagem da Fundação Técnico Educacional
Souza Marques
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21) 21284-9000

Escola de Medicina Souza Marques da Fundação Técnico-educacional
Souza Marques
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21) 2128-4900

Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro
ESPM | Rio de Janeiro | RJ | www.espm.br | espmsocial@espm.br | (21) 2106-2000
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Faculdade Bezerra de Araújo
FABA | Rio de Janeiro | RJ | www.faba.edu.br | coordenacaofaba@bezerradearaujo.com.br | (21) 2416-0755

Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21) 2128-4900

Faculdade de Engenharia Souza Marques
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21) 2128-4960

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Souza Marques
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ffclsm@br.inter.net | (21) 2128-4900

Faculdade de Tecnologia - Unidade Rio de Janeiro
FATEC | Rio de Janeiro | RJ | www.rj.senac.br | faculdade@rj.senac.br | (21) 2517-9223

Faculdade Gama e Souza
FGS | Rio de Janeiro | RJ | www.gamaesouza.edu.br | gamaesouza.edu@gmail.com | (21) 2290-5959

Faculdade Internacional Signorelli
SIGNORELLI | Rio de Janeiro | RJ | www.faculdadesignorelli.edu.br | desenvolvimento@signorelli.edu.br |
(21) 3312-3025

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas - Unidade Rio de Janeiro
IPEMED | Rio de Janeiro | RJ | www.ipemed.com.br | vania.morato@ipemed.com.br | (31) 4009-4850

Faculdade Mercúrio
FAMER | Rio de Janeiro | RJ | faculdademercurio.edu.br | direcao.sub@asesfat.org.br | (21) 2474-8000

Faculdade São Braz - Unidade Rio de Janeiro
FSB | Rio de Janeiro | RJ | saobraz.edu.br | faculdadesaobrazitaguai@gmail.com | (21) 99346-9710

IES participantes - Sudeste

213

Faculdade São José
FSJ | Rio de Janeiro | RJ | www.saojose.br | diretorgeraldeensino@saojose.br | (21) 3159-1249

Faculdades Integradas Campograndenses
FEUC | Rio de Janeiro | RJ | www.feuc.br | feuc@feuc.br | (21) 3408-8484

Faculdades Integradas Hélio Alonso
FACHA | Rio de Janeiro | RJ | www.facha.edu.br | andreia@helioalonso.com.br | (21) 2102-3241

Faculdades Integradas Simonsen
SIMONSEN | Rio de Janeiro | RJ | www.simonsen.br | social@simonsen.br | (21) 2406-6464

Fundação Getúlio Vargas - Secretaria de Registros Acadêmicos
FGV | Rio de Janeiro | RJ | portal.fgv.br | srarj@fgv.br | (21) 3799-5758

Fundação Técnico Educacional Souza Marques
FSM | Rio de Janeiro | RJ | www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21) 21212-8490

Faculdade IBMEC - Unidade Rio de Janeiro II
IBMEC | Rio de Janeiro | RJ | www.ibmec.br | ibmecriodejaneiro@ibmec.edu.br | (21) 98865-2401

Instituto Infnet
INFNET | Rio de Janeiro | RJ | www.infnet.edu.br | reitoria@infnet.edu.br | (21) 2122-8911

Universidade Cândido Mendes
UCAM | Rio de Janeiro | RJ | www.ucam.edu.br | prc@candidomendes.edu.br | (21) 3543-6474

Universidade Castelo Branco
UCB | Rio de Janeiro | RJ | www.castelobranco.br | cribeiro@castelobranco.br | (21) 3216-7700

Universidade Estácio de Sá - Unidade Vargem Pequena Barra III
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | secretaria.vargempequena@estacio.br | (21) 2430-4825
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Universidade Estácio de Sá - Unidade Tom Jobim Barra I
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | leudo.nascimento@estacio.br | (21) 2432-2595

Universidade Estácio de Sá - Unidade Presidente Vargas
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | jorge.fernandes@estacio.br | (21) 9889-0949

Universidade Estácio de Sá - Unidade Arcos da Lapa
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | lis.teixeira@estacio.br | (21) 3231-6141

Universidade Estácio de Sá - Unidade Ilha do Governador
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | daniele.neves@estacio.br | (21) 2468-1575

Universidade Estácio de Sá - Unidade João Uchoa
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | ricardo.cavalini@estacio.br | (21) 2503-7003

Universidade Estácio de Sá - Unidade Madureira
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | diogo.souza@estacio.br | (21) 2488-9021

Universidade Estácio de Sá - Unidade Pilares
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | atendimento@estacio.br | (21) 2583-7103

Universidade Estácio de Sá - Unidade Nova América
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | cleomir.barbosa@estacio.br | (21) 3296-6739

Universidade Estácio de Sá - Unidade Jacarepaguá
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | marcelly.calixto@estacio.br | (21) 3312-6104

Universidade Estácio de Sá - Unidade Recreio
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | rosangela.lopes@estacio.br | (21) 8866-8353

Universidade Estácio de Sá - Unidade Santa Cruz
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | direcao.santacruz@estacio.br | (21) 3365-9317
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Universidade Estácio de Sá - Unidade Jardim Sulacap
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | cristina.jural@estacio.br | (21) 4003-6767

Universidade Estácio de Sá - Unidade Cidade Nova
ESTÁCIO | Rio de Janeiro | RJ | portal.estacio.br | luciana.moura@estacio.br | (21) 3213-1721

Universidade Veiga de Almeida
UVA | Rio de Janeiro | RJ | www.uva.br | extensao@uva.br | (21) 2574-8800

Faculdade Paraíso
FAP | São Gonçalo | RJ | faculdadeparaiso.edu.br | montenegro.fiuza@ulusofona.pt | (21) 3032-4499

Faculdade Censupeg
CENSUPEG | São Fidélis | RJ | censupeg.com.br | contato@censupeg.com.br | (47) 3028-6808

Universidade Salgado de Oliveira - Unidade São Gonçalo
UNIVERSO | São Gonçalo | RJ | www.universo.edu.br | extensao@sg.universo.edu.br | (21) 2138-3439

Universidade Estácio de Sá - Unidade São João de Meriti
ESTÁCIO | São João de Meriti | RJ | portal.estacio.br | diego.viana@estacio.br | (21) 2752-4700

Universidade Estácio de Sá - Unidade Teresópolis
ESTÁCIO | Teresópolis | RJ | portal.estacio.br | roberta.mari@estacio.br | (21) 3644-7309

Universidade Norte do Paraná - Unidade Teresópolis
UNOPAR | Teresópolis | RJ | www.unopar.br | unopar141@unoparead.com.br | (21) 2643-5770

Centro de Ensino Superior de Valença
CESVA | Valença | RJ | cesva.edu.br | cesva@faa.edu.br | (24) 2453-0700
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Universidade de Vassouras
UNIVASSOURAS | Vassouras | RJ | www.universidadedevassouras.edu.br |
consul@universidadedevassouras.edu.br | (24) 2471-8358

Centro Universitário de Volta Redonda
UNIFOA | Volta Redonda | RJ | www.unifoa.edu.br | unifoa@foa.org.br | (24) 3340-8400

Centro Universitário Geraldo Di Biase
UGB | Volta Redonda | RJ | www2.ugb.edu.br | reitoria@ugb.edu.br | (24) 3345-1700

Faculdade Sul Fluminense
FASF | Volta Redonda | RJ | www.fasfsul.com.br | colegioict@colegioict.com.br | (24) 3025-5888

Universidade Estácio de Sá - Unidade Volta Redonda
ESTÁCIO | Volta Redonda | RJ | portal.estacio.br | aline.inguina@estacio.br | (24) 3343-4393

São Paulo

Universidade Norte do Paraná - Unidade Mogi das Cruzes II
UNOPAR | Mogi das Cruzes | SP | www.unopar.br | unopar98@unoparead.com.br | (11) 2378-6199

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Águas de
São Pedro
FACSENAC | Águas de São Pedro | SP | www.sp.senac.br | univeristarioaguas@sp.senac.br |
(19) 3482-7000

Instituto de Ensino Superior de Americana
IESA | Americana | SP | www.iesam.edu.br | rosana.cp@unip.br | (19) 3478-1497

Centro Universitário Amparense
UNIFIA | Amparo | SP | www.unifia.edu.br | unifia@unifia.edu.br | (19) 3907-9870
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Araçatuba I
UNOPAR | Araçatuba | SP | www.unopar.br | unopar8s@unoparead.com.br | (18) 36246-0000

Universidade de Araraquara
UNIARA | Araraquara | SP | www.uniara.com.br | uniara@uniara.com.br | (16) 3301-7100

Centro Universitário Hermínio Ometto
UNIARARAS | Araras | SP | www.uniararas.br | processoseletivo@fho.edu.br | (19) 3543-1437

Centro Universitário UNIFAAT
UNIFAAT | Atibaia | SP | www.unifaat.com.br | pesquisador@unifaat.edu.br | (11) 4414-4140

Centro Universitário Faculdade Sudoeste Paulista
UNIFSP | Avaré | SP | www.fspnet.com.br | fsp@fspnet.com.br | (14) 3732-5020

Faculdade Eduvale de Avaré
EDUVALE | Avaré | SP | www.eduvaleavare.com.br | eduvale@eduvaleavare.com.br | (14) 3733-8585

Fundação Barra Bonita de Ensino - Unidade Vila Operária
FUNBBE | Barra Bonita | SP | www.funbbe.br | coordenacaofip@hotmail.com | (14) 3642-1300

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
UNIFEB | Barretos | SP | unifeb.edu.br | reitoria@unifeb.edu.br | (17) 3321-6411

Faculdade Barretos
UNIBARRETOS | Barretos | SP | unibarretos.com.br | chaderezek@hotmail.com | (17) 3321-1200

Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata
FACISB | Barretos | SP | facisb.edu.br | atendimento@facisb.edu.br | (17) 3321-3060
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Instituto Nacional de Pós-Graduação - Unidade Barueri
INPG | Barueri | SP | www.inpg.com.br | fpalazolli@inpg.com.br | (11) 3095-8400

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Bauru
ANHANGUERA | Bauru | SP | www.anhanguera.com | fabio.venegas@anhanguera.com | (14) 3109-4100

Centro Universitário UNIFAFIBE
UNIFAFIBE | Bebedouro | SP | www.unifafibe.com.br | unifafibe@unifafibe.com.br | (17) 3344-7100

Escola Universitária de Botucatu e Região
UNIBR | Botucatu | SP | www.unibr.com.br | contato@unibrbotucatu.com.br | (14) 3354-3942

Centro Universitário Metrocamp
UNIMETROCAMP | Campinas | SP | www.wyden.com.br/unimetrocamp | metrocamp@metrocamp.com.br |
(19) 4501-2600

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Campinas
ANHANGUERA | Campinas | SP | www.anhanguera.com | roberta.marcilio@anhanguera.com |
(19) 3512-4500

Faculdade de Tecnologia - Unidade Campinas
FATEC | Campinas | SP | www.fateccampinas.com.br | jaime.ossada@fatec.sp.gov.br | (19) 3228-1674

Faculdade São Leopoldo Mandic
SLMANDIC | Campinas | SP | www.slmandic.edu.br | joseluiz@slmandic.edu.br | (19) 99604-7242

Centro Universitário Campo Limpo Paulista
UNIFACCAMP | Campo Limpo Paulista | SP | www.faccamp.br | acontece@faccamp.br | (11) 4812-9409

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Campos do
Jordão
FACSENAC | Campos do Jordão | SP | www.sp.senac.br | universitariocampos@sp.senac.br |
(12) 3668-3001
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Centro Universitário Módulo
MÓDULO | Caraguatatuba | SP | www.modulo.br | educacaocorporativa@cruzeirodosul.edu.br |
(12) 3897-2000

Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
FALC | Carapicuíba | SP | www.falc.edu.br | taina@falc.edu.br | (11) 4146-5775

Universidade Estácio de Sá - Unidade Carapicuíba
ESTÁCIO | Carapicuíba | SP | portal.estacio.br | juliana.primi@estacio.br | (11) 2150-3010

Centro Universitário Padre Albino
UNIFIPA | Catanduva | SP | www.unifipa.com.br | reitoria@unifipa.com.br | (17) 3311-3328

Faculdade Mario Schenberg
FMS | Cotia | SP | www.fms.edu.br | contato@fms.edu.br | (11) 4613-6200

Faculdades Integradas Potencial
FIP | Cotia | SP | fipcotia.edu.br | gislaine.souza@fipcotia.edu.br | (11) 4614-1340

Instituto Adventista de Ensino
UNASP | Engenheiro Coelho | SP | www.unasp.edu.br | thais.izidoro@unasp.edu.br | (19) 3858-5300

Faculdades Integradas de Fernandópolis
FIFE | Fernandópolis | SP | www.fef.br | fef@fef.edu.br | (17) 3465-0000

Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos
FATEC | Ferraz de Vasconcelos | SP | www.cps.sp.gov.br | f292dir@cps.sp.gov.br | (11) 4674-2594

Centro Universitário Municipal de Franca
UNIFACEF | Franca | SP | www.unifacef.com.br | secretaria@facef.br | (16) 3713-4688
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Faculdade de Direito de Franca
FDF | Franca | SP | www.direitofranca.br | chefiainstitucional@direitofranca.br | (16) 3713-4000

Faculdade de Tecnologia Francisco Morato
FFRAMO | Francisco Morato | SP | www.fframo.com.br | secretaria@fframo.com.br | (11) 4608-8008

Universidade de Ribeirão Preto - Unidade Guarujá
UNAERP | Guarujá | SP | www.unaerp.br | jmello@unaerp.br | (13) 3398-1000

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
FIG | Guarulhos | SP | www.fig.br | secretaria.geral@fig.br | (11) 3544-0333

Centro Universitário Eniac - Unidade Guarulhos
ENIAC | Guarulhos | SP | www.eniac.com.br | assessoria@eniac.edu.br | (11) 2472-5500

Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de
Guarulhos
FG | Guarulhos | SP | www.faculdadesdeguarulhos.edu.br | secre-diretoria@fg.edu.br | (11) 6409-3533

Universidade Univeritas
UNIVERITAS | Guarulhos | SP | www.ung.br | extensao@ung.br | (11) 2464-1700

Centro Universitário Max Planck
UNIMAX | Indaiatuba | SP | www.faculdademax.edu.br | sociocultural.renata@faculdademax.edu.br |
(19) 3885-9900

Faculdade de Tecnologia - Unidade Indaiatuba
FATEC | Indaiatuba | SP | www.fatecid.com.br | karinacavalieri@fatecindaiatuba.edu.br | (19) 3885-1923

Faculdade de Tecnologia - Unidade Ipiranga
FATEC | Ipiranga | SP | www.portal.cps.sp.gov.br | f204dir@cps.sp.gov.br | (11) 5061-0298
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Itapecerica da Serra
ANHANGUERA | Itapecerica Da Serra | SP | www.anhanguera.com | marcos.garcia@anhanguera.com |
(11) 4165-9200

Faculdades Integradas de Itapetininga
FKB | Itapetininga | SP | www.fkb.br | secretaria@fkb.br | (15) 3376-9300

Instituto Itapetiningano de Ensino Superior
IIES | Itapetininga | SP | www.iies.edu.br | carlosalberto.iies@gmail.com | (15) 3275-8700

Faculdade Aliança Educacional do Estado de São Paulo
FAEESP | Itapevi | SP | www.faeesp.com.br | taina@faeesp.edu.br | (11) 4205-0838

Centro Universitário de de Itapira
UNIESI | Itapira | SP | www.uniesi.edu.br | iesi@unip.br | (19) 3863-5595

Faculdade de Tecnologia - Unidade Itaquera
FATEC | Itaquera | SP | www.fatecitaquera.edu.br | f257dir@cps.sp.gov.br | (11) 2056-4245

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Itatiba
ANHANGUERA | Itatiba | SP | www.anhanguera.com | gestor.23200@aeduead.com.br | (11) 4594-5058

Faculdade de Tecnologia - Unidade Itu
FATEC | Itu | SP | www.fatecitu.edu.br | secretaria.direcao@fatec.sp.gov.br | (11) 4013-1872

Faculdade Dr. Francisco Maeda
FAFRAM | Ituverava | SP | www.fafram.com.br | secadm@feituverava.com.br | (16) 3729-9060

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Jacareí
ANHANGUERA | Jacareí | SP | www.anhanguera.com | alexandre.vieira@anhanguera.com | (12) 3954-4900
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Centro Universitário de Jaguariúna
UNIFAJ | Jaguariúna | SP | www.faj.br | comunicacao@faj.br | (19) 3837-8500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Vila Assis
UNOPAR | Jaú | SP | www.exuperyjau.com.br | unopar0906@unoparead.com.br | (14) 3621-2994

Centro Universitário Padre Anchieta
UNIANCHIETA | Jundiaí | SP | www.anchieta.br | pamella.paganatto@anchieta.br | (11) 4588-4448

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Jundiaí
ANHANGUERA | Jundiaí | SP | www.anhanguera.com | sandra.oshiro@kroton.com.br | (11) 2136-7000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jundiaí II
UNOPAR | Jundiaí | SP | www.unopar.br | unopar1494@unoparead.com.br | (11) 4587-7568

Faculdade de Administração E Artes de Limeira
FAAL | Limeira | SP | www.faal.com.br | atendimento@faal.com.br | (19) 3444-3240

Centro Universitário de Lins
UNILINS | Lins | SP | www.unilins.edu.br | unilins@unilins.edu.br | (14) 3533-3213

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
UNISALESIANO | Lins | SP | www.unisalesiano.edu.br | unidade1@unisalesiano.edu.br | (14) 3533-5000

Centro Universitário Teresa D´ávila
UNIFATEA | Lorena | SP | unifatea.edu.br | secretaria-fatea@fatea.br | (12) 2124-2870

Faculdade João Paulo II
FAJOPA | Marília | SP | www.fajopa.edu.br | coord.filosofia@fajopa.edu.br | (14) 3414-1965
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Universidade de Marília
UNIMAR | Marília | SP | www.unimar.br | fernanda@unimar.br | (14) 2105-4111

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Matão
ANHANGUERA | Matão | SP | www.anhanguera.com | rita.cavichioli@anhanguera.com | (16) 3383-7600

Centro Universitário Braz Cubas
BRAZCUBAS | Mogi Das Cruzes | SP | www.brazcubas.br | extensao@brazcubas.br | (11) 99292-4535

Faculdade de Tecnologia - Unidade Mogi das Cruzes
FATEC | Mogi Das Cruzes | SP | www.fatecmogidascruzes.com.br | f184ata@cps.sp.gov.br | (11) 4699-2799

Faculdade do Clube Náutico Mogiano
FCNM | Mogi Das Cruzes | SP | www.nautico.edu.br | nautico@nautico.edu.br | (11) 4791-7100

Universidade de Mogi das Cruzes
UMC | Mogi Das Cruzes | SP | www.umc.br | fernandosp@umc.br | (11) 4798-7039

Universidade Norte do Paraná - Unidade Mogi das Cruzes
UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | www.unopar.br | unopar98@unoparead.com.br | (11) 4799-9421

Universidade Norte do Paraná - Unidade Mogi-Guaçu
UNOPAR | Mogi-guaçu | SP | www.unopar.br | unopar0280@unoparead.com.br | (19) 3831-1959

Faculdades Integradas Maria Imaculada
FIMI | Mogi-guaçu | SP | mariaimaculada.br | romildo@mariaimaculada.br | (19) 3861-4066

Faculdade Network - Unidade Nova Odessa
NETWORK | Nova Odessa | SP | www.network.edu.br | diretoriageral@nwk.edu.br | (19) 3476-7676
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Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco
UNIFIEO | Osasco | SP | www.unifieo.br | 00440@unifieo.br | (11) 3651-9940

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Osasco
ANHANGUERA | Osasco | SP | www.anhanguera.com | anhanguera@anhanguera.com | (11) 3699-9000

Instituto Paulista de Ensino
FIPEN | Osasco | SP | www.fipen.edu.br | secretaria@fipen.edu.br | (11) 3133-5423

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Vila Yara
ANHANGUERA | Osasco | SP | www.anhanguera.com | rita.dsoares@anhanguera.com | (11) 3699-9022

Universidade Estácio de Sá - Unidade Ourinhos
ESTÁCIO | Ourinhos | SP | portal.estacio.br | leandro.lopes@estacio.br | (14) 3302-5000

Faculdade de Paulínia
FACP | Paulínia | SP | www.facp.com.br | publicidade@facp.com.br | (19) 3874-4035

Faculdade Gennari e Peartree
FGP | Pederneiras | SP | www.fgp.edu.br | secretaria@fgp.com.br | (14) 3284-4001

Universidade Norte do Paraná - Unidade Penápolis
UNOPAR | Penapolis | SP | www.unopar.br | unopar0888s@unoparead.com.br | (18) 3650-0050

Faculdade Peruibe
FPBE | Peruíbe | SP | www.faculdadeperuibe.com.br | aacbernardes@scelisul.com.br | (13) 3456-3055

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Pindamonhangaba
ANHANGUERA | Pindamonhangaba | SP | www.anhanguera.com | rosa_mariaalves@anhanguera.com |
(12) 3644-3300

IES participantes - Sudeste

225

Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus
FABAD | Pindamonhangaba | SP | portal.fabad.edu.br | parceria@fabad.edu.br | (12) 3644-5172

Funvic - Faculdade de Pindamonhangaba
FUNVIC | Pindamonhangaba | SP | www.funvic.org.br | comunicacao.pinda@funvic.org.br | (12) 3648-8323

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Piracicaba
ANHANGUERA | Piracicaba | SP | www.anhanguera.com | marcelo.francisco@anhanguera.com |
(19) 2533-9100

Faculdade de Tecnologia - Unidade Piracicaba
FATEC | Piracicaba | SP | fatecpiracicaba.edu.br | marcia.harder@fatec.sp.gov.br | (19) 3413-1702

Faculdade do Instituto Pecege
IPECEGE | Piracicaba | SP | www.pecege.org.br | responsabilidadesocial@pecege.com | (19) 3377-0937

Universidade Metodista de Piracicaba
UNIMEP | Piracicaba | SP | unimep.edu.br | reitoria@unimep.br | (19) 3124-1608

Faculdade de Tecnologia - Unidade Pirassununga
FATEC | Pirassununga | SP | www.fatece.edu.br | robertagallo@fatece.edu.br | (19) 3561-1543

Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente
Prudente
UNIPRUDENTE | Presidente Prudente | SP | www.toledoprudente.edu.br | toledo@toledoprudente.edu.br |
(18) 3901-4000

Universidade do Oeste Paulista - Unidade Presidente Prudente
UNOESTE | Presidente Prudente | SP | www.unoeste.br | proext@unoeste.br | (18) 3229-1000
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União da Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa - Unidade Jardim
das Palmeiras
UNISEPE | Registro | SP | central.unisep.com.br | aacbernardes@scelisul.com.br | (13) 3828-2840

União da Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa - Unidade Jardim
das Palmeiras II
UNISEPE | Registro | SP | central.unisep.com.br | scelisul@scelisul.com.br | (13)3828-2840

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Registro
FACSENAC | Registro | SP | www.sp.senac.br | registro@sp.senac.br | (13) 3828-1300

Centro Universitário Barão de Mauá
CBM | Ribeirao Preto | SP | www.baraodemaua.br | conselhopg@baraodemaua.br | (16) 3603-6630

Universidade Estácio de Sá - Unidade Ribeirão Preto
ESTÁCIO | Ribeirão Preto | SP | portal.estacio.br | analu.santos@live.estacio.br | (01) 63968-7263

Centro Universitário Moura Lacerda
CUML | Ribeirão Preto | SP | www.mouralacerda.edu.br | comunicacao@mouralacerda.edu.br |
(16) 2101-1010

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Ribeirão
Preto
ANHANGUERA | Ribeirão Preto | SP | www.anhanguera.com | rosemary.merli@anhanguera.com |
(16) 3512-4700

Universidade de Ribeirão Preto - Unidade Ribeirão Preto
UNAERP | Ribeirao Preto | SP | www.unaerp.br | vbonini@unaerp.br | (16) 3603-7000

Escola Superior de Tecnologia E Educação de Rio Claro
ESRC | Rio Claro | SP | www.asser.com.br | nap@asser.com.br | (19) 3523-2001
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Rio Claro
ANHANGUERA | Rio Claro | SP | www.anhanguera.com | karen.moriggi@anhanguera.com | (19) 3522-9700

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Santa
Bárbara do Oeste
ANHANGUERA | Santa Bárbara do Oeste | SP | www.anhanguera.com | frederico.lemes@anhanguera.com |
(19) 3512-0500

Escola Superior de Administração e Gestão Strong - Unidade
Santo André
ESAGS | Santo André | SP | esags.edu.br | esags@esags.edu.br | (11) 4433-6161

Universidade Estácio de Sá - Unidade Santo André
ESTÁCIO | Santo André | SP | portal.estacio.br | fernanda.fernando@estacio.br | (11) 4932-2010

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Santo
André
ANHANGUERA | Santo André | SP | www.anhanguera.com | fernanda.grigoleto@anhanguera.com |
(11) 4991-9807

Centro Universitário São Judas Tadeu - Unidade Santos
UNIMONTE | Santos | SP | www.unimonte.br | reitoria@usjt.br | (13) 3228-2100

Escola Superior de Administração e Gestão Strong - Unidade Baixada
Santista
ESAGS | Santos | SP | www.esags.edu.br | esagsbs@esags.edu.br | (13) 2127-0003

Universidade Metropolitana de Santos
UNIMES | Santos | SP | portal.unimes.br | reitoria@unimes.br | (13) 3228-3400

Universidade Santa Cecília
UNISANTA | Santos | SP | www.unisanta.br | elizabeth@unisanta.br | (13) 3202-7100
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade São
Bernardo do Campo
ANHANGUERA | São Bernardo do Campo | SP | www.anhanguera.com | ana.cintra@anhanguera.com |
(11) 4362-9054

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Jardim
do Mar
ANHANGUERA | São Bernardo do Campo | SP | www.anhanguera.com | prof.lucianan@anhanguera.com |
(11) 2823-1012

Faculdade de São Bernardo do Campo
FASB | São Bernardo do Campo | SP | www.fasb.com.br | secretaria@fasb.com.br | (11) 4123-1469

Universidade Norte do Paraná - Unidade São Bernardo do Campo I
UNOPAR | São Bernardo do Campo | SP | www.unopar.br | unopar121@unoparead.com.br | (11) 4121-5793

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
MAUA | São Caetano do Sul | SP | maua.br | ceun@maua.br | (11) 4239-3022

Faculdade de Tecnologia - Unidade São Caetano do Sul
FATEC | São Caetano do Sul | SP | fatecsaocaetano.edu.br | diretoria.saocaetano@fatec.sp.gov.br |
(11) 4232-9552

Centro Universitário Central Paulista
UNICEP | São Carlos | SP | www.unicep.edu.br | projetoeg@unicep.com.br | (16) 3362-2111

Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos
UNIFEOB | São João Da Boa Vista | SP | www.unifeob.edu.br | luciana.junqueira@unifeob.edu.br |
(19) 3634-3238

Centro Universitário do Norte Paulista
UNORP | São José do Rio Preto | SP | unorp.br | reitoria@unorp.br | (17) 3203-2500
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União das Faculdades dos Grandes Lagos - Unilago
UNILAGO | São José do Rio Preto | SP | www.unilago.com.br | unilago@unilago.com.br | (17) 3354-6000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jardim Satélite
UNOPAR | São José dos Campos | SP | www.unopar.br | unopar122@unoparead.com.br | (12) 98131-1542

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade São José
dos Campos
ANHANGUERA | São José dos Campos | SP | www.anhanguera.com | camila.medina@anhanguera.com |
(12) 3512-1300

Faculdade de São José dos Campos
BILAC | São José dos Campos | SP | www.bilac.com.br | evandro.rodolfo@csa.edu.br | (12) 3797-7000

Faculdade de Tecnologia - Unidade São José dos Campos
FATEC | São José dos Campos | SP | fatecsjc-prd.azurewebsites.net | secretaria.sjc@fatec.sp.gov.br |
(12) 3905-2423

Universidade do Vale do Paraíba
UNIVAP | São José dos Campos | SP | www.univap.br | mirela@univap.br | (12) 3947-1086

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Santana
ANHANGUERA | São Paulo | SP | www.anhanguera.com | tatiana.freis@anhanguera.com | (11) 2972-9000

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Siqueira
Bueno
ANHANGUERA | São Paulo | SP | www.anhanguera.com | jose.sallum@anhanguera.com | (11) 3133-7900

Centro Universitário Alvares Penteado
FECAP | São Paulo | SP | www.fecap.br | relacionamento@fecap.br | (11) 3272-2316
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Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Belenzinho
ANHANGUERA | São Paulo | SP | www.anhanguera.com | dennis.pereira@anhanguera.com | (11) 3133-7900

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Vila
Mariana
ANHANGUERA | São Paulo | SP | www.anhanguera.com | elizete.soares@anhanguera.com | (11) 5085-9000

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
BELAS ARTES | São Paulo | SP | belasartes.br | extensao@belasartes.br | (11) 5576-5703

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
FMU | São Paulo | SP | www.fmu.br | reitoria@fmu.br | (11) 3346-6200

Universidade Estácio de Sá - Unidade Vila Sofia
ESTÁCIO | São Paulo | SP | portal.estacio.br | livia.monteiro@estacio.br | (11) 3139-3303

Universidade Estácio de Sá - Unidade Santo Amaro
ESTÁCIO | São Paulo | SP | portal.estacio.br | juliana.primi@estacio.br | (11) 3052-7845

Universidade Estácio de Sá - Unidade Vila dos Remédios
ESTÁCIO | São Paulo | SP | portal.estacio.br | olavo.junior@estacio.br | (11) 4831-9698

Centro Universitário Santanna
UNISANTANNA | São Paulo | SP | www.santanna.br | proppex@unisantanna.br | (11) 2175-8000

Centro Universitário São Camilo
SÃO CAMILO | São Paulo | SP | saocamilo-sp.br | reitoria@saocamilo-sp.br | (11) 3465-2603

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Jurubatuba
FACSENAC | São Paulo | SP | www.sp.senac.br | reitoria@sp.senac.br | (11) 5682-7683
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Escola Superior de Propaganda e Marketing - São Paulo
ESPM | São Paulo | SP | www.espm.br | fred@espm.br | (11) 5085-6672

Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade
UNIDRUMMOND | Sao Paulo | SP | drummond.com.br | drummond@drummond.com.br | (11) 2942-1488

Faculdade de Tecnologia - Unidade Jardim São Luiz
FATEC | São Paulo | SP | www.fateczonasul.edu.br | f137ads@cps.sp.gov.br | (11) 5851-5829

Faculdade de Tecnologia - Unidade Brás
FATEC | São Paulo | SP | www.fatecsp.br | tmoccia.sp@ftc.edu.br | (11) 3630-4800

Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de
São Paulo
HOTEC | São Paulo | SP | www.hotec.com.br | hotec@hotec.com.br | (11) 3224-0800

Faculdade de Tecnologia Inaci - Unidade Praça Pedro Lessa
FINACI | São Paulo | SP | www.inaci.com.br | claudia@inaci.com.br | (11) 3326-0238

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Brás
SENAISP | São Paulo | SP | www.sp.senai.br | faleconosco@sesisenaisp.org.br | (11) 3312-3544

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
FIPECAFI | São Paulo | SP | www.fipecafi.org | george.sales@fipecafi.org | (11) 2184-2039

Faculdade IBMEC - Unidade São Paulo
IBMEC | São Paulo | SP | www.ibmec.br | marketing@damasio.edu.br | (11) 3164-6633

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas - Unidade São Paulo
IPEMED | São Paulo | SP | www.ipemed.com.br | ouvidoria@ipemed.com.br | (31) 4009-4850
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Faculdade Método de São Paulo
FAMESP | São Paulo | SP | www.famesp.com.br | famesp@famesp.com.br | (11) 5074-1010

Faculdade Paulista de Artes
FPA | São Paulo | SP | fpa.art.br | marketing@fpa.art.br | (11) 3287-4455

Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior
FAPPES | São Paulo | SP | fappes.edu.br | secretaria@fappes.edu.br | (11) 3111-1300

Faculdade Sumaré
ISES | Sao Paulo | SP | www.sumare.edu.br | facsumare@ises.com.br | (11) 3067-7985

Faculdade São Paulo - Unidade Vila Olímpia
WYDEN | São Paulo | SP | www.wyden.com.br | kenneth.almeida@ibmec.edu.br | (11) 3164-6633

Faculdades Integradas Campos Salles
FICS | Sao Paulo | SP | www.cs.edu.br | cs@cs.edu.br | (11) 3649-7000

Faculdades Integradas Rio Branco
FRB | Sao Paulo | SP | www.riobrancofac.edu.br | diretoriageral@riobrancofac.edu.br | (11) 3879-3128

Faculdades Oswaldo Cruz
FOC | São Paulo | SP | www.oswaldocruz.br | atendimento@oswaldocruz.br | (11) 3824-3660

Centro Universitário - Fiam-faam
UNIFIAMFAAM | São Paulo | SP | portal.fiamfaam.br | rsocial@fmu.br | (11) 3346-6204

Fundação Armando Alvares Penteado
FAAP | São Paulo | SP | www.faap.br | faapsocial@faap.br | (11) 3662-7000
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Istituto Europeo di Design
IED | São Paulo | SP | ied.edu.br | info@ied.edu.br | (11) 3660-8000

Universidade Anhembi Morumbi - Unidade São José dos Campos
ANHEMBI | São Paulo | SP | www.anhembi.br | rsocial@anhembi.br | (11) 3847-3235

Universidade Cidade de São Paulo
UNICID | São Paulo | SP | www.unicid.edu.br | maria.saldanha@unicid.edu.br | (11) 97195-3768

Universidade Cruzeiro do Sul - Unidade São Miguel Paulista
UCS | São Paulo | SP | www.cruzeirodosul.edu.br | educacaocorporativa@cruzeirodosul.edu.br |
(11) 2037-5758

Universidade de Santo Amaro
UNISA | São Paulo | SP | www.unisa.br | institucional@unisa.br | (11) 2141-8550

Universidade Ibirapuera
UNIB | São Paulo | SP | www.ibirapuera.edu.br | reitoria@ibirapuera.edu.br | (11) 5694-7940

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque
FACCSR | São Roque | SP | www.facsaoroque.br | fac@facsaoroque.br | (11) 4719-9300

Faculdade de Tecnologia - Unidade São Sebastião
FATEC | São Sebastião | SP | fatecsaosebastiao.edu.br | f189dir@cps.sp.gov.br | (12) 3892-3015

Faculdade de Tecnologia de São Vicente
FATEF | Sao Vicente | SP | fortecdigital.com.br | fatef@fortec.edu.br | (13) 99625-1347

União Brasileira Educacional
UNIBR | São Vicente | SP | www.unibr.com.br | unibr@unibr.com.br | (13) 3569-8200
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Instituto de Ensino e Pesquisa - Unidade Vila Olimpia
INSPER | São Paulo | SP | www.insper.edu.br | savi@insper.edu.br | (11) 4504-2300

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade
Sertãozinho
ANHANGUERA | Sertãozinho | SP | www.anhanguera.com | rosemary.merli@anhanguera.com |
(16) 3946-3400

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Sorocaba
ANHANGUERA | Sorocaba | SP | www.anhanguera.com | luis.cadioli@anhanguera.com | (15) 3031-9300

Faculdade de Engenharia de Sorocaba
FACENS | Sorocaba | SP | www.unifacens.edu.br | facens@facens.br | (15) 3238-1188

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Sumaré
ANHANGUERA | Sumaré | SP | www.anhanguera.com | marco.torres@anhanguera.com | (19) 3045-2700

Faculdade Network - Unidade Sumaré
NWK | Sumaré | SP | www.nwk.edu.br | diretoriageral@nwk.edu.br | (19) 3873-2828

Faculdade Piaget
FACPIAGET | Suzano | SP | www.facpiaget.com.br | contato@facpiaget.com.br | (11) 4746-7090

Universidade Norte do Paraná - Unidade Suzano
UNOPAR | Suzano | SP | www.unopar.br | unopar132@unoparead.com.br | (11) 98301-7622

Faculdade Capital Federal - Taboão da Serra
FECAF | Taboão Da Serra | SP | fecaf.com.br | contato@fecaf.com.br | (11) 4788-8777

Faculdade de Tecnologia - Unidade Taquaritinga
FATEC | Taquaritinga | SP | www.fatectq.edu.br | luciana.ferrarezi@fatectq.edu.br | (16) 3252-5250
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Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior Dr. Aristides de
Carvalho Schlobach
ITES | Taquaritinga | SP | www.ites.com.br | diretoria@ites.com.br | (16) 3253-8200

Faculdade de Tecnologia - Unidade Tatuí
FATEC | Tatuí | SP | www.fatectatui.edu.br | contato.tatui@fatec.sp.gov.br | (15) 3205-7780

Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara
FAESB | Tatuí | SP | www.faesb.com.br | academica@faesb.edu.br | (15) 3259-3838

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Taubaté
ANHANGUERA | Taubaté | SP | www.anhanguera.com | responsabilidadesocial@kroton.com.br |
(12) 3625-4900

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Parque
Senhor do Bonfim
ANHANGUERA | Taubaté | SP | www.anhanguera.com | fabiana.cazali@anhanguera.com | (12) 3634-4100

Faculdade Dehoniana
DEHONIANA | Taubaté | SP | www.dehoniana.edu.br | dehoniana@uol.com.br | (12) 3625-8080

Universidade Norte do Paraná - Unidade Taubaté
UNOPAR | Taubaté | SP | www.unopar.br | unopar138@unoparead.com.br | (12) 3621-4292
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PARANÁ
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Jardim Botânico
FACSENAI | Curitiba | PR | www.senaipr.org.br | faculdade.curitiba@pr.senai.br | (41) 3271-7588

Centro de Ensino Superior de Apucarana
CESUAP | Apucarana | PR | www.cesuap.edu.br | fap@fap.com.br | (43) 3033-8900

Universidade Norte do Paraná - Unidade Arapongas II
UNOPAR | Arapongas | PR | www.unopar.br | unopar303@unoparead.com.br | (43) 3172-7589

Universidade Norte do Paraná - Unidade Arapongas I
UNOPAR | Arapongas | PR | www.unopar.br | unopar@unopar.br | (43) 3172-7585

Faculdade Nacional de Educação E Ensino Superior do Paraná
FANEESP | Araucária | PR | www.faneesp.edu.br | direcao@faneesp.edu.br | (41) 3552-1300

Universidade Norte do Paraná - Unidade Bandeirantes
UNOPAR | Bandeirantes | PR | www.unopar.br | diomar.mazzutti@unopar.br | (43) 3542-6035

Faculdade Catuai
CATUAÍ | Cambe | PR | www.faculdadecatuai.com.br | secretaria@faculdadecatuai.com.br | (43) 3174-5454

Centro Universitário Integrado
INTEGRADO | Campo Mourão | PR | www.grupointegrado.br | pracademica@grupointegrado.br |
(44) 3518-2500

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
FAG | Cascavel | PR | www.fag.edu.br | fag@fag.edu.br | (45) 3321-3900
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União Educacional de Cascavel
UNIVEL | Cascavel | PR | www.univel.br | direcao@univel.br | (45) 3036-3636

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cascavel
UNOPAR | Cascavel | PR | www.unopar.br | anderson.stefanutto@kroton.com.br | (45) 99881-4740

Faculdade Educacional de Colombo
FAEC | Colombo | PR | www.faecpr.edu.br | direcao@faecpr.edu.br | (41) 3621-0505

Faculdade Educacional Cristo Rei - Unidade Cornélio Procópio
FACCREI | Cornélio Procópio | PR | www.faccrei.edu.br | diretoria@faccrei.edu.br | (43) 3524-3301

Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco
DOM BOSCO | Cornélio Procópio | PR | www.facdombosco.edu.br | faculdadedombosco@bol.com.br |
(43) 3523-6872

Faculdade Educacional Cristo Rei - Unidade Cornélio Procópio II
FACCREI | Cornélio Procópio | PR | www.faccrei.edu.br | diretoria@faccrei.edu.br | (43) 3524-3301

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cornélio Procópio I
UNOPAR | Cornélio Procópio | PR | www.unopar.br | unopar158@unoparead.com.br | (43) 3401-6000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cornélio Procópio II
UNOPAR | Cornélio Procópio | PR | www.unopar.br | unopar161@unoparead.com.br | (43) 3523-1523

Centro Universitário Autônomo do Brasil
UNIBRASIL | Curitiba | PR | www.unibrasil.com.br | pesquisaextensao@unibrasil.com.br | (41) 3361-4200

Centro Universitário Curitiba
UNICURITIBA | Curitiba | PR | www.unicuritiba.edu.br | reitoria@unicuritiba.edu.br | (41) 3213-8700
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Faculdade Cetep de Tecnologia
CETEP | Curitiba | PR | www.cetepensino.com.br | cassiano@cetepensino.com.br | (41) 3362-1705

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Accioly Filho
FACSENAI | Curitiba | PR | www.senaipr.org.br | faculdade.cic@pr.senai.br | (41) 3271-7114

Faculdade Dom Bosco
FDB | Curitiba | PR | www.dombosco.com.br | faculdadedombosco@sebsa.com.br | (41) 3213-5200

Universidade Estácio de Sá - Unidade Curitiba
ESTÁCIO | Curitiba | PR | portal.estacio.br | patricia.bellucci@estacio.br | (41) 3592-2709

Faculdade Hererro
FATEC | Curitiba | PR | www.herrero.com.br | coordenacao@herrero.com.br | (41) 3016-1930

Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba
SANTA CRUZ | Curitiba | PR | santacruz.br | responsabilidadesocial@santacruz.br | (41) 3052-4900

Instituto de Ensino Superior Anchieta
ANCHIETA | Curitiba | PR | www.faculdadeanchieta.edu.br | anchieta@faculdadeanchieta.edu.br |
(41) 3069-4040

Centro Universitário Internacional - Unidade Curitiba
UNINTER | Curitiba | PR | www.uninter.com | financeiro@uninter.com | (41) 3232-6269

Universidade Tuiuti do Paraná
TUITTI | Curitiba | PR | www.utp.edu.br | prohumana@utp.br | (41) 3331-7700

Centro de Ensino Superior de Foz de Iguaçu - Unidade Avenida Paraná
CESUFOZ | Foz do Iguaçu | PR | www.cesufoz.edu.br | direcao@cesufoz.br | (45) 3520-1727
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Centro Universitário Dinâmica das Cataratas
UDC | Foz do Iguaçu | PR | www.udc.edu.br | jdomareski@udc.edu.br | (45) 3028-3232

Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Centro
UDC | Foz do Iguaçu | PR | www.udc.edu.br | udc@udc.edu.br | (45) 3523-6900

Centro de Ensino Superior de Foz de Iguaçu - Unidade Jardim Central
FAFIG | Foz do Iguaçu | PR | www.cesufoz.edu.br | direcao@cesufoz.br | (45) 3520-1727

Centro Universitário Campo Real
UNICAMPO | Guarapuava | PR | www.camporeal.edu.br | prof_rosicler@camporeal.edu.br |
(42) 3621-5200

Faculdade Guairacá
FAG | Guarapuava | PR | www.faculdadeguairaca.edu.br | guairaca@faculdadeguairaca.com.br |
(42) 3622-2000

Faculdade Guarapuava
FG | Guarapuava | PR | www.faculdadesguarapuava.br | diretoriageral@unigua.edu.br | (42) 3621-7000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ibaiti
UNOPAR | Ibaiti | PR | www.unopar.br | unopar62s@unoparead.com.br | (43) 3546-2521

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí
UNIVALE | Ivaipora | PR | www.univale.com.br | diretoria@univale.com.br | (43) 3472-1414

Instituto Adventista Paranaense
IAP | Ivatuba | PR | www.iap.org.br | sec.faculdade@gmail.com | (44) 3236-8000

Faculdade Educacional da Lapa
FAEL | Lapa | PR | fael.edu.br | secretariageral@fael.edu.br | (41) 3235-6650

IES participantes - Sul

241

Atopp Brasil Faculdade de Negócios
ATOPP | Londrina | PR | atoppbrasil.edu.br | coordenacao.faculdade@atopp.com.br | (43) 3029-0070

Centro Universitário Filadélfia de Londrina - Unidade Juscelino
Kubitscheck
UNIFIL | Londrina | PR | www.unifil.br | contato@filadelfia.br | (43) 3375-7474

Faculdade de Tecnologia - Unidade Londrina
SENAI | Londrina | PR | faculdadesdaindustria.org.br | faculdade.londrina@sistemafie.ortg.br | (43) 3294-5109

Faculdade Pitágoras - Unidade Londrina
PITÁGORAS | Londrina | PR | www.faculdadepitagoras.com.br | leilaz@pitagoras.com.br | (43) 3373-7333

Instituto de Ensino Superior de Londrina
INESUL | Londrina | PR | www.inesul.edu.br | direcaogeral@inesul.edu.br | (43) 3379-2000

Centro Universitário Filadélfia de Londrina - Unidade Centro Alagoas
UNIFIL | Londrina | PR | www.unifil.br | assistentesocial@filadelfia.br | (43) 3375-7381

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cabo de Santo Agostinho
UNOPAR | Londrina | PR | www.unopar.br | unopar1490@unoparead.com.br | (81) 3521-1409

Universidade Norte do Paraná - Unidade Londrina II
UNOPAR | Londrina | PR | www.unopar.br | unopar332@unoparead.com.br | (43) 3326-7700

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jardim Piza
UNOPAR | Londrina | PR | www.unopar.br | priscila.nery@kroton.com.br | (43) 3371-7809

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jardim Helena
UNOPAR | Londrina | PR | www.unopar.br | flavia.frutos@unopar.br | (43) 2105-3813
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Centro Universitário Cesumar
UNICESUMAR | Maringá | PR | www.unicesumar.edu.br | wilsonf@cesumar.br | (44) 3027-6360

Centro Universitário Metropolitano de Maringá
UNIFAMMA | Maringá | PR | www.unifamma.edu.br | unifamma@unifamma.edu.br | (44) 2101-5550

Faculdade Cidade Verde
UNIFCV | Maringá | PR | www.unifcv.edu.br | fcv@fcv.edu.br | (44) 3028-4416

Faculdade Maringá
FM | Maringá | PR | www.faculdadesmaringa.br | faculdadesmaringa@faculdadesmaringa.br |
(44) 3027-1100

Faculdade Educacional de Medianeira
UDC | Medianeira | PR | www.udc.edu.br | udcmedianeira@udc.edu.br | (45) 3264-3050

Faculdade de Pato Branco
FADEP | Pato Branco | PR | www.fadep.br | fadep@fadep.br | (46) 3220-3000

Faculdades do Centro do Paraná
UCP | Pitanga | PR | ucpparana.edu.br | direcao@ucpparana.edu.br | (42) 3646-5555

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ponta Grossa
UNOPAR | Ponta Grossa | PR | www.unopar.br | unopar.pontagrossa@kroton.com.br | (42) 3220-9999

Centro Universitário Santa Amélia
UNISECAL | Ponta Grossa | PR | www.secal.edu.br | isaura@secal.edu.br | (42) 3220-6700

Faculdades Integradas dos Campos Gerais
CESCAGE | Ponta Grossa | PR | www.cescage.com.br | extensao@cescage.com.br | (42) 3219-8000
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Santo Antônio da Platina
UNOPAR | Santo Antônio da Platina | PR | www.unopar.br | unopar1624@unoparead.com.br | (43) 3534-7399

Centro Universitário Fae - Unidade São José dos Pinhais
FAE | São José dos Pinhais | PR | www.fae.edu | andrea.serafim@fae.edu | (41) 2117-9800

Universidade Norte do Paraná - Unidade São Jose dos Pinhais I
UNOPAR | São José dos Pinhais | PR | www.unopar.br | unopar0881@unoparead.com.br | (41) 3556-4518

Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu
FAESI | São Miguel do Iguacu | PR | www.faesi.com.br | uniguacu@uniguacu.com.br | (45) 3565-3181

Faculdade de Telêmaco Borba
FATEB | Telêmaco Borba | PR | www.fatebtb.edu.br | relacionamento@fatebtb.edu.br | (42) 3271-8000

Universidade de Terra Boa
UNITERRA | Terra Boa | PR | terrafaculdade.com.br | coordenacaofaculdadeterra@gmail.com | (44) 3641-3753

Universidade Norte do Paraná - Unidade Toledo
UNOPAR | Toledo | PR | www.unopar.br | unopar143@unoparead.com.br | (45) 3378-5706

Universidade Norte do Paraná - Unidade Umuarama
UNOPAR | Umuarama | PR | www.colglobal.com.br | unopar0791@unoparead.com.br | (44) 3621-4700

Universidade Paranaense
UNIPAR | Umuarama | PR | www.unipar.br | degeu@unipar.br | (44) 3621-2821
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RIO GRANDE DO SUL
Universidade da Região da Campanha
URCAMP | Bagé | RS | www.urcamp.edu.br | proippex@urcamp.tche.br | (53) 3242-8244

Centro Universitário da Serra Gaúcha - Unidade Bento Gonçalves
FSG | Bento Gonçalves | RS | www.fsg.br | fsgresponde@fsg.edu.br | (54) 3055-4135

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Cachoeira do Sul
ULBRA | Cachoeira do Sul | RS | www.ulbra.br | pesquisacds@ulbra.br | (51) 99836-5322

Faculdade Inedi - Cesuca
CESUCA | Cachoeirinha | RS | www.cesuca.edu.br | faleconosco@cesuca.edu.br | (51) 3396-1000

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Canoas
ULBRA | Canoas | RS | www.ulbra.br | secretaria.stm@ulbra.br | (51) 3477-9103

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Carazinho
ULBRA | Carazinho | RS | www.ulbra.br | secretaria.stm@ulbra.br | (54) 3329-1111

Centro Universitário da Serra Gaúcha - Unidade Caxias do Sul
FSG | Caxias do Sul | RS | www.fsg.br | fsg@fsg.br | (54) 2101-6000

Faculdade Fátima
FF | Caxias do Sul | RS | faculdadefatima.com.br | marcia.fonseca@fatimaeducacao.com.br | (54) 3535-7300

Faculdade Murialdo
FAMUR | Caxias do Sul | RS | www.faculdademurialdo.com.br | imprensa.cxs@murialdo.com.br | (54) 3039-0245
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Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade São José
ULBRA | Canoas | RS | www.ulbra.br | coordpesextead@ulbra.br | (51) 3477-4000

Universidade de Cruz Alta
UNICRUZ | Cruz Alta | RS | www.unicruz.edu.br | pias@unicruz.edu.br | (55) 3321-1500

Universidade Norte do Paraná - Unidade Erechim
UNOPAR | Erechim | RS | www.unopar.br | unopar50@unoparead.com.br | (54) 3522-0094

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Unidade Erechim
URI | Erechim | RS | www.uri.com.br | miriambdr@uri.com.br | (54) 3520-9001

Universidade Norte do Paraná - Unidade Frederico Westphalen
UNOPAR | Frederico Westphalen | RS | www.unopar.br | unopar323s@unoparead.com.br | (55) 3744-3372

Universidade Norte do Paraná - Unidade Londrina
UNOPAR | Gramado | RS | www.unopar.br | adm.unopar@uniderh.com.br | (54) 3286-4799

Faculdade de Tecnologia de Gravataí
FAQI | Gravataí | RS | qi.edu.br | faleconosco@qi.edu.br | (51) 3042-0000

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Gravataí
ULBRA | Gravataí | RS | www.ulbra.br | extensao.grav@ulbra.br | (51) 3431-7677

Universidade Norte do Paraná - Unidade Guaporé
UNOPAR | Guaporé | RS | www.unopar.br | unopar3315@unoparead.com.br | (54) 3443-1485

Universidade Norte do Paraná - Unidade Ijuí
UNOPAR | Ijuí | RS | www.unopar.br | unopar66@unoparead.com.br | (55) 3332-6770

Universidade Norte do Paraná - Unidade Jaguarão
UNOPAR | Jaguarão | RS | www.unopar.br | unopar1393@unoparead.com.br | (53) 3261-1007
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Lajeado
UNOPAR | Lajeado | RS | www.unopar.br | direcao@unoparlajeado.com.br | (51) 3709-3145

Faculdade da Associação Brasiliense de Educação
FABE | Marau | RS | www.fabemarau.edu.br | elise.setti@fabemarau.edu.br | (54) 3342-8301

Faculdade de Tecnologia - Unidade Novo Hamburgo
FTEC | Novo Hamburgo | RS | www.ftec.com.br | rejanesilva@ftec.com.br | (51) 3014-9713

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Novo
Hamburgo
ANHANGUERA | Novo Hamburgo | RS | www.anhanguera.com | rs.novo_hamburgo.23038@aeduead.com.br |
(51) 3036-2020

Universidade Feevale
FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | www.feevale.br | projetosproppex@feevale.br | (51) 3586-9047

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Passo Fundo
ANHANGUERA | Passo Fundo | RS | www.anhanguera.com | robson.formigheri@anhanguera.com |
(54) 3046-8001

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Pelotas
ANHANGUERA | Pelotas | RS | www.anhanguera.com | betania.damati@anhanguera.com | (53) 3026-4850

Centro Universitário Fadergs
FADERGS | Porto Alegre | RS | www.fadergs.edu.br | fadergs@fadergs.edu.br | (51) 3251-1111

Centro Universitário Ritter dos Reis
UNIRITTER | Porto Alegre | RS | www.uniritter.edu.br | extensao@uniritter.edu.br | (51) 3210-8440

Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público
FMP | Porto Alegre | RS | www.fmp.com.br | registro.academico@fmp.com.br | (51) 3027-6550
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Porto Alegre
FACSENAI | Porto Alegre | RS | www.senairs.org.br | faculdadesenai@senairs.org.br | (51) 3904-2600

Faculdade de Tecnologia - Unidade Porto Alegre
FTEC | Porto Alegre | RS | www.ftec.com.br | michellesantos@acad.ftec.com.br | (51) 3014-9700

Universidade Estácio de Sá - Unidade Centro Histórico
ESTÁCIO | Porto Alegre | RS | portal.estacio.br | alexandre.bittencourt@estacio.br | (51) 3214-1111

Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios - Unidade Porto Alegre
IBGEN | Porto Alegre | RS | www.ibgen.com.br | michellesantos@acad.ftec.com.br | (51) 3014-9705

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Porto Alegre
FACSENAC | Porto Alegre | RS | www.senacrs.com.br | fspoagestaodaqualidade@senacrs.com.br |
(51) 3022-9415

Faculdade Sistema de Ensino Gaúcho
FASEG | Porto Alegre | RS | www.estudeseg.com.br | faseg@estudeseg.com.br | (51) 3084-2420

Faculdades Monteiro Lobato
FATO | Porto Alegre | RS | www.fato.edu.br | fato@monteirolobato.com.br | (51) 3287-8000

Instituição Educacional São Judas Tadeu de Porto Alegre
SJT | Porto Alegre | RS | www.saojudastadeu.com.br | graciela@saojudastadeu.edu.br | (51) 3340-7888

Faculdade Antonio Meneghetti
AMF | Restinga Seca | RS | www.faculdadeam.edu.br | adm@faculdadeam.edu.br | (55) 3289-1141

Faculdade de Direito de Santa Maria
FADISMA | Santa Maria | RS | www.fadisma.com.br | comunicacao@fadisma.com.br | (55) 3220-2500
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Faculdade Integrada de Santa Maria
FISMA | Santa Maria | RS | www.fisma.edu.br | direcao@fisma.com.br | (55) 3025-9701

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Santa Maria
ULBRA | Santa Maria | RS | www.ulbra.br | direcao.santamaria@ulbra.br | (55) 3214-2333

Universidade Norte do Paraná - Unidade Santiago
UNOPAR | Santiago | RS | www.unopar.br | unopar362@unoparead.com.br | (55) 3251-1359

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Santo
Angelo
ANHANGUERA | Santo Angelo | RS | www.anhanguera.com | gestor.7154@aeduead.com.br | (55) 3314-0788

Universidade Norte do Paraná - Unidade Santo Ângelo
UNOPAR | Santo Ângelo | RS | www.unopar.br | unopar1519@unoparead.com.br | (55) 3314-0788

Instituto Luterano de Ensino Superior - Unidade Torres
ULBRA | Torres | RS | www.ulbra.br | longo@ulbra.br | (51) 3626-2000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Três de Maio
UNOPAR | Três de Maio | RS | www.unopar.br | unopar145s@unoparead.com.br | (55) 3535-2630

Universidade Norte do Paraná - Unidade Tupanciretã
UNOPAR | Tupanciretã | RS | www.unopar.br | unopar147@unoparead.com.br | (55) 3272-2038

Universidade Norte do Paraná - Unidade Uruguaiana
UNOPAR | Uruguaiana | RS | www.unopar.br | unopar151@unoparead.com.br | (55) 3411-9410

Universidade Norte do Paraná - Unidade Veranópolis
UNOPAR | Veranópolis | RS | www.unopar.br | unopar152@unoparead.com.br | (54) 3441-5750
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SANTA CATARINA
Universidade Norte do Paraná - Unidade Araranguá
UNOPAR | Araranguá | SC | www.unopar.br | unopar0878@unoparead.com.br | (48) 3522-0636

Faculdade Avantis
UNIAVAN | Balneário Camboriu | SC | www.avantis.edu.br | avantis@avantis.edu.br | (47) 3363-0631

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Blumenau
FACSENAC | Blumenau | SC | www.sc.senac.br | lucelia.lopes@sc.senac.br | (47) 3035-9999

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Victor
Konder
SENAI | Blumenau | SC | www.sc.senai.br/blumenau | luciana.testoni@edu.sc.senai.br | (47) 3321-9671

Faculdade Metropolitana de Blumenau
FAMEBLU | Blumenau | SC | www.uniasselvi.com.br | ary.oliveira@uniasselvi.com.br | (47) 3301-9000

Centro Universitário de Brusque
UNIFEBE | Brusque | SC | www.unifebe.edu.br | reitoria@unifebe.edu.br | (47) 3211-7000

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
UNIARP | Caçador | SC | www.uniarp.edu.br | daiane@uniarp.edu.br | (49) 3561-6200

Universidade Norte do Paraná - Unidade Caçador
UNOPAR | Caçador | SC | www.unopar.br | unopar33@unoparead.com.br | (49) 3567-2941

Universidade Norte do Paraná - Unidade Campos Novos
UNOPAR | Campos Novos | SC | www.unopar.br | unopar311@unoparead.com.br | (49) 3544-2064
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Faculdade Capivari
FUCAP | Capivari de Baixo | SC | www.fucap.edu.br | emillie@fucap.edu.br | (48) 3623-6000

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Chapecó
FACSENAC | Chapecó | SC | www.sc.senac.br | chapeco@sc.senac.br | (49) 3361-5001

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Parque das
Palmeiras
SENAI | Chapecoó | SC | www.sc.senai.br | chapeco@senai-sc.ind.br | (49) 3321-7300

Universidade Norte do Paraná - Unidade Chapecó
UNOPAR | Chapecó | SC | www.unopar.br | unopar34@unoparead.com.br | (49) 3322-7000

Universidade Norte do Paraná - Unidade Cemap
UNOPAR | Concórdia | SC | www.cemap.com.br | pedagogico@cemap.com.br | (49) 3444-6400

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Criciúma
FACSENAC | Criciúma | SC | www.sc.senac.br | mariana@sc.senac.br | (48) 3437-9801

Faculdade Satc
SATC | Criciúma | SC | www.satc.edu.br | claudia.pizzetti@satc.edu.br | (48) 3431-7548

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade
Florianópolis
SENAI | Florianópolis | SC | www.sc.senai.br | ctai@ctai.senai.br | (48) 3239-5800

Universidade Estácio de Sá - Unidade Florianópolis
ESTÁCIO | Florianópolis | SC | portal.estacio.br | nonie.ribeiro@estacio.br | (48) 3202-6000

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Prainha
FACSENAC | Florianópolis | SC | www.sc.senac.br | florianopolis@sc.senac.br | (48) 3229-3209
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Universidade Norte do Paraná - Unidade Fraiburgo
UNOPAR | Fraiburgo | SC | www.unopar.br | unopar56@unoparead.com.br | (49) 3246-0287

Faculdade Metropolitana - Unidade Guaramirim
FAMEG | Guaramirim | SC | www.uniasselvi.com.br | sonia.holler@uniasselvi.com.br | (47) 3373-9800

Centro Universitário Leonardo da Vinci
UNIASSELVI | Indaial | SC | www.uniasselvi.com.br | elisabeth.tafner@uniasselvi.com.br | (47) 3381-9000

Centro de Estudos Universitas Lucius Annaeus Seneca - Unidade
Itapema
UNILAS | Itapema | SC | www.unilas.com.br | gestor.1060404@aeduead.com.br | (47) 3363-2823

Centro Universitário Fai
UCEFF | Itapiranga | SC | www.uceff.edu.br | reitoria.itapiranga@uceff.edu.br | (49) 3678-8700

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Jaraguá do Sul
ANHANGUERA | Jaraguá do Sul | SC | www.anhanguera.com | karin.ramos@anhanguera.com | (47) 2107-4700

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Jaraguá do Sul
FATEC | Jaraguá do Sul | SC | www.sc.senai.br | jaragua@senai-sc.ind.br | (47) 3372-9515

Universidade Estácio de Sá - Unidade Jaraguá do Sul
ESTÁCIO | Jaraguá do Sul | SC | portal.estacio.br | rosalvo.neto@estacio.br | (47) 3210-0110

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Jaraguá do Sul
FACSENAC | Jaraguá do Sul | SC | www.sc.senac.br | jaraguadosul@sc.senac.br | (47) 3275-8400

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade Joinville
ANHANGUERA | Joinville | SC | www.anhanguera.com | daniela.stamm@anhanguera.com | (47) 3027-8888
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Faculdade Cenecista de Joinville
FCJ | Joinville | SC | www.fcj.com.br | 0137.ouvidoria@cnec.br | (47) 3431-0900

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Unidade Joinville
SENAI | Joinville | SC | www.sc.senai.br | joinville@sc.senai.br | (47) 3441-7703

Faculdade Guilherme Guimbala
FGG | Joinville | SC | www.ace.br | des@aceadm.com.br | (47) 30264-0000

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Lages
FACSENAC | Lages | SC | www.sc.senac.br | cleveonei@sc.senac.br | (49) 3223-3855

Universidade Norte do Paraná - Unidade Maravilha
UNOPAR | Maravilha | SC | www.unopar.br | unopar96@unoparead.com.br | (49) 3664-0535

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Palhoça
FACSENAC | Palhoça | SC | www.sc.senac.br | francinesc@sc.senac.br | (48) 3341-9124

Universidade Norte do Paraná - Unidade Quilombo
UNOPAR | Quilombo | SC | www.unopar.br | unopar114@unoparead.com.br | (49) 3346-3773

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Brusque
FACSENAC | Santa Catarina | SC | www.sc.senac.br | anacris@sc.senac.br | (47) 3351-2626

Universidade Norte do Paraná - Unidade São Carlos
UNOPAR | São Carlos | SC | www.unopar.br | unopar363s@unoparead.com.br | (49) 3325-4940

Universidade Estácio de Sá - Unidade Barreiros
ESTÁCIO | São José | SC | portal.estacio.br | vinicius.vanelli@estacio.br | (48) 3381-8067

IES participantes - Sul

253

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia - Unidade São José
ANHANGUERA | São José | SC | www.anhanguera.com | fernanda.jardim@anhanguera.com | (48) 39549-7000

Universidade Norte do Paraná - Unidade São Lourenço do Oeste
UNOPAR | São Lourenço do Oeste | SC | www.unopar.br | unopar364@unoparead.com.br | (49) 3344-3543

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade São Miguel
do Oeste
FACSENAC | São Miguel do Oeste | SC | www.sc.senac.br | saomigueldooeste@sc.senac.br | (49) 3621-0055

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Unidade Tubarão
FATEC | Tubarão | SC | www.sc.senac.br | tubarao@sc.senac.br | (48) 3632-5414

Universidade Norte do Paraná - Unidade Xaxim
UNOPAR | Xaxim | SC | www.unopar.br | unopar157@unoparead.com.br | (49) 3353-6097
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