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Apresentação
A produção científica na área de Responsabilidade Social demonstra de forma inequívoca a sua importância nas instituições de ensino superior (IES). Pari passu com
um movimento mundial cada vez mais intenso, as atividades de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas pelas IES visam conscientizar o homem e os setores organizados da sociedade sobre o lugar que ocupam no espaço e no tempo e sobre o
papel que desempenham na busca de um mundo solidário, responsável e generoso
para a atual e as futuras gerações.
Consciente da importância de atuar nessa área, a Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) incentiva reflexões teóricas que possam embasar as práticas acadêmicas, com a colaboração de professores e pesquisadores do Brasil e do exterior, e realiza campanhas que têm como propósito dar
visibilidade ao trabalho que as IES particulares desenvolvem na área de responsabilidade social.
Nesse contexto, nasceu o Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular,
que registrou em oito campanhas consecutivas o envolvimento anual de aproximadamente 180 mil professores, alunos, técnicos e voluntários, tendo beneficiado
milhares de pessoas com cerca de 8,5 milhões de atendimentos desde a primeira
edição, em 2005.
E, como consequência natural do processo, foi criada e consolidada a revista
Responsabilidade Social cuja 6ª edição ora apresentada contou com o competente apoio de Adolfo Ignacio Calderón Flores, professor do Programa de Mestrado em
Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e consultor da ABMES
desde 2005. Além de assinar o artigo de abertura, no qual faz um breve balanço da
produção científica em questão, Calderón colaborou na escolha dos demais trabalhos que abordam os seguintes aspectos no âmbito da responsabilidade social: o discurso das lideranças do setor educacional brasileiro; os desafios da maioria silenciosa
(democratização e inclusão); a construção de um espaço de conhecimento conjunto
ibero-americano e a cultura da responsabilidade social na Anhanguera Educacional.
Informações detalhadas sobre o Dia e suas respectivas campanhas – balanço estatístico e IES participantes – e o regulamento do Concurso Silvio Tendler de Vídeos
sobre Responsabilidade Social complementam a edição, emoldurada por um primoroso projeto gráfico.
Com determinação, coragem e crença nas possibilidades de transformação do país
pela educação, a ABMES assume, de forma conjunta com o seu quadro de associados, o compromisso de dar continuidade às reflexões e aos debates sobre a responsabilidade social das IES.

Brasília, 6 de agosto de 2013.

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente
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Responsabilidade Social
da Educação Superior:
breve balanço da produção científica
brasileira (1990-2009)1
ADOLFO IGNACIO CALDERÓN2
CLEBER FERNANDO GOMES3

A responsabilidade Social da Educação Superior (RSES) é objeto de estudo do
presente artigo, o mesmo que apresenta um breve balanço da produção cientifica brasileira, identificando as teses de doutorado e as dissertações de mestrado
defendidas no Brasil a respeito da questão da RSES. Em termos metodológicos, é
um estudo bibliográfico, do tipo do Estado da Arte. Como parte do mapeamento, é
traçada a linha do tempo da produção científica, identificando as áreas de conhecimento em que os estudos estão inseridos, as regiões do país onde a produção
científica está concentrada e as principais tendências da produção científica.

Teses de doutorado e dissertações de mestrado
Para identificar o número de teses de doutorado e dissertações de mestrado produzidas no Brasil, que constam no Banco de Teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi realizada uma busca no
referido Banco utilizando a palavra chave “responsabilidade social universitária”,
bem como um cruzamento da palavra-chave: “responsabilidade social”, com cada
uma das seguintes palavras: “educação superior, ensino superior, IES, Instituições
de Educação Superior e Instituições de Ensino Superior”.
Num primeiro levantamento localizaram-se 382 teses. Foram descartados 245
estudos a partir da leitura dos títulos, totalizando 137. Posteriormente, analisaram-se cada um dos resumos das 137 teses e descartaram-se 107, pois não
eram compatíveis com a proposta da pesquisa sobre responsabilidade social da
educação superior e/ou porque eram títulos que não apresentavam coerência
com a temática abordada. Ao descartar 107 teses, restaram 29, que serviram de
base para realizar o presente estudo, e que abordam explicitamente a questão
da responsabilidade social da educação superior.
1

Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa “Responsabilidade Social da Educação
Superior: levantamento, análise e avaliação do conhecimento acadêmico produzido no Brasil
(2000-2010)”, realizada no âmbito do Programa de Mestrado em Educação da PUC-Campinas
com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq/Pibic), discutidos no II Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad
de la Educación Superior (RIAICES), Canoas, 2012.

2

Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com Pós-doutorado em Ciências da Educação na Universidade de Coimbra, docente e pesquisador
do Programa de Mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
adolfo.ignacio@puc-campinas.edu.br

3

Graduando em Ciências Sociais e pesquisador em nível de iniciação cientíﬁca da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), membro do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas
em Educação” do Programa de Mestrado em Educação da referida Universidade, bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq). clebergom@hotmail.com
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No gráfico 1, o leitor poderá identificar o que neste trabalho denomina-se linha do
tempo da produção científica em questão, isto é, a distribuição dos estudos a partir
do ano em que foram defendidos. Nota-se que foram localizadas teses/dissertações a partir do ano de 2001. Após esse ano há uma linha variável, mostrando trabalhos defendidos com essa temática até o ano de 2009. Convém destacar que não
se encontrou nenhuma tese/dissertação defendida especificamente sobre a questão da RSES ao longo da década de noventa. Registra-se ainda, que no Banco de
Teses da Capes encontram-se localizadas as teses/dissertações a partir de 1990.
No entanto, só foram encontrados estudos a partir de 2001.

Gráﬁco 1 − Ano de defesa das teses e/ou dissertações produzidas sobre a
temática da Responsabilidade Social da Educação Superior

Fonte: o autor

O gráfico 1 permite visualizar que poucos anos antes da aprovação do SINAES,
tinham sido defendidos dois estudos abordando a temática da RSES (Fragoso,
2001; Tanaka, 2003). Também se pode observar que, em 2004, ano da criação do
SINAES, foram defendidas mais duas pesquisas (Wrasse, 2004; Petrelli, 2004).
Analisando esses quatro estudos pode-se afirmar que se trata de pesquisas
que não estão emolduradas dentro do marco teórico-referencial que sustenta o
SINAES. São estudos que permitem compreender a polarização existente no referencial teórico da época, início da década passada, no qual se constatava, por um
lado, a vinculação da responsabilidade social da universidade como reflexo das
discussões sobre a responsabilidade social empresarial, voltada para a gestão
universitária, em voga na época (WRASSE, 2004; TANAKA, 2003), e por outro, a
vinculação da responsabilidade social da universidade com as discussões referentes à função social da universidade, no contexto das três atividades universitárias (ensino, pesquisa e extensão), com evidente opção pelos programas de
cunho social (PETRELLI, 2004; FRAGOSO, 2001).

Áreas de conhecimento e regiões do paÍs
No Banco de Teses da CAPES, todos os estudos cadastrados são classificados a
partir de diversos indicadores, sendo um deles a área do conhecimento. A tabela 1 permite constatar que a temática RSES constitui-se uma área essencialmente
multidisciplinar.
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O que inicialmente para um olhar leigo seria uma temática exclusiva do campo da
Educação, a pesquisa demonstra que existem muitas áreas do conhecimento que
também se debruçam na compreensão da temática em questão.
Contrariamente ao que se pode imaginar, o maior volume de estudos foi defendido
na área da Administração, 35%, e não da Educação, que teve 29% das teses/dissertações defendidas.

Tabela 1 − Teses e/ou dissertações defendidas no Brasil em Programas de PósGraduação Stricto Sensu sobre a temática Responsabilidade Social da Educação
Superior (1990-2009). Distribuição por áreas de concentração.
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

NÚMERO DE
TESES / DISSERTAÇÕES

%

Administração

10

35

Educação

08

29

Multidisciplinar

03

11

Ciências da saúde

02

7

Ciências sociais aplicadas

01

3

Engenharia

01

3

Direito

01

3

Interdisciplinaridade

01

3

Ciências contábeis

01

3

Políticas públicas

01

3

TOTAL

29

100

Fonte: o autor

A tabela 1 ainda permite visualizar que os estudos restantes estão distribuídos em
diversas áreas do conhecimento, englobando 11% em Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, que a CAPES denomina como área “multidisciplinar”, 25% das teses/
dissertações restantes foram distribuídas entre as ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, engenharias, direito, ciências contábeis, políticas públicas e outra
área denominada pela CAPES como interdisciplinar.
Convém registrar que na área de Administração se enquadram os estudos de
Tanaka (2003), Wrasee (2004), Petrelli (2004), Vieira (2006), Águia (2007), Stadler
(2007), Felden (2007), Abreu (2009), Galvão (2009) e Silva (2009). Na área da
Educação enquadram-se os trabalhos de Fragoso (2001), Silva (2007), Vesce Neto
(2007), Silva (2008), Cordeiro (2009), Oliveira (2009), Pinto (2009) e Souza (2009).
Dentro da chamada área multidisciplinar, os estudos de Cruz (2008), Miranda
(2008) e Ribeiro (2008). Na área das ciências da saúde, os trabalhos de Silva Júnior
(2008) e Malafaia (2009). Existem seis áreas nas quais foi defendida uma única
tese: Ciências Sociais Aplicadas (Lohn, 2009), Engenharia (Machado Júnior, 2009),
Direito (Santos, 2006), Interdisciplinaridade (Reis, 2007), Ciências Contábeis,
(Gomes, 2005) e Políticas Públicas (Barros, 2009).
Outro dado relevante sobre a temática da RSES foi observado na tabela 2, que mostra as teses/dissertações defendidas no Brasil, entre 1990 e 2009, sobre a RSES,
distribuídas por regiões. Nela consta a região nordeste como predominante, com
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41% das teses/dissertações. Seguida pelas regiões sul e sudeste, com 31% e 28%
do total de estudos produzidos no Brasil, respectivamente. Não foram defendidas
teses/dissertações nas regiões norte e centro-oeste.
A partir desses dados, visualiza-se uma realidade que contrasta com os dados oficiais da CAPES (BRASIL, 2011), que apontam a região sudeste do país como a maior
produtora de conhecimentos científicos do Brasil, com 48%, ficando a região nordeste em terceiro lugar, com 19%.
Porém, essa predominância da região nordeste em contraste com a região sudeste,
diz respeito somente à temática da RSES. Assim, nesse caso específico, contata-se
uma realidade sui generis, na qual a região sudeste aparece em terceiro lugar na
produção de teses/dissertações, quando se refere à temática da RSES.

Tabela 2 − Teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas no
Brasil sobre a Responsabilidade Social da Educação Superior (1990-2009).
Distribuição por regiões.

REGIÃO

Nordeste

Sul

ESTADO

NÚMERO DE
TESES E/OU
DISSERTAÇÕES POR
IES E ESTADO

Fundação Visconde de Cairu

Ceará

Universidade Federal do Ceará

01

Universidade de Fortaleza

02

Pernambuco

Fundação Universidade de Pernambuco

01

Paraná

Pontifícia Universidade Católica do PR

01

Universidade Federal do Paraná

01

Universidade Tuiuti do Paraná

01

Universidade Federal de Santa Catarina

02

Universidade Regional de Blumenau

01

Universidade do Vale do Itajaí

01

Rio Grande

Universidade Regional do Noroeste

01

do Sul

do Estado do Rio Grande do Sul

São Paulo

TOTAL
POR
REGIÃO

%

12

41

09

31

08

28

08

Bahia

Santa Catarina

Sudeste

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Pontifícia Universidade Católica do RS

01

Faculdade de Ciências Medicas

01

da Sta. Casa de São Paulo

Rio de Janeiro

Pontifícia Universidade

01

Católica de Campinas

01

Pontifícia Universidade

01

Católica de São Paulo

01

Universidade Metodista de Piracicaba

01

Universidade Nove de Julho

01

Universidade de São Paulo

01

Universidade Federal Fluminense
Universidade Estácio de Sá
TOTAL

Fonte: o autor
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29

100

Conforme a tabela 2, observa-se que o maior número de trabalhos realizados na
região nordeste se concentra no estado da Bahia, onde predominam os trabalhos
realizados na Fundação Visconde de Cairu, especificamente no mestrado profissional em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, responsável por oito
dissertações (REIS, 2007; CRUZ, 2008; RIBEIRO, 2008; OLIVEIRA, 2009; MALAFAIA,
2009; SOUZA, 2009; MIRANDA, 2008; CORDEIRO, 2009).
Em seguida, observa-se que universidades dos estados vizinhos também desenvolveram pesquisas sobre a temática ora estudada. No estado do Ceará foram
produzidas três dissertações, duas na Universidade de Fortaleza (VIEIRA, 2006;
ABREU, 2009) e uma na Universidade Federal do Ceará (BARROS, 2009). No estado de Pernambuco, defendeu-se uma dissertação, na Fundação Universidade de
Pernambuco (SILVA, 2009).
Com um total de 31%, a região Sul do país ficou em segundo lugar como responsável
por produzir trabalhos na área da RSES. Percebe-se que as teses produzidas nessa região encontram-se fragmentadas entre os estados do Paraná (VESCE NETO,
2007; SANTOS, 2006; SIVA, 2008), Santa Catarina (PETRELLI, 2004; LOHN, 2009;
WRASSE, 2004; STADLER, 2007) e Rio Grande do Sul (FELDEN, 2007; PINTO, 2009).
Ao todo foram produzidos nove dissertações distribuídas em oito universidades.
Em relação à região sudeste, constata-se que foram defendidas 8 teses/dissertações, distribuídas homogeneamente em 8 IES, duas no Rio de Janeiro (FRAGOSO,
2001; ÁGUIA, 2007) e seis em São Paulo (SILVA, 2008; SILVA, 2007; GOMES, 2005;
MACHADO JÚNIOR, 2009; GALVÃO, 2009; TANAKA, 2003).

Considerações ﬁnais
A pesquisa realizada permite concluir que, no Brasil, a RSES é uma temática em
ascendência e que tem gerado a preocupação teórica dos pesquisadores a partir
da aprovação e implantação do SINAES.
Por meio do levantamento realizado de teses de doutorado e dissertações de mestrado, que constam no Banco de Teses da CAPES, a partir de 1990, constatou-se que
esta temática não foi alvo de estudos e pesquisas na década de noventa. Somente
foram localizados dois estudos antes da aprovação do SINAES, em 2001 e 2003, os
mesmos que já sinalizavam as duas abordagens principais que giram em torno da
questão da RSES, isto é, a RSES no campo da gestão universitária reflexo da gestão
empresarial e a RSES no campo da Ética, da função social da universidade.
Estas duas abordagens acabam se fortalecendo ao constatar que a RSES é uma
temática essencialmente multidisciplinar. As teses/dissertações foram defendidas
em duas áreas prioritárias, nos programas de pós-graduação em Administração e
nos programas de Educação, com um percentual maior na primeira área.
Esse dado pode explicar o fato de que 59% das teses/dissertações estavam focadas no eixo temático “a RSES e os mecanismos de gestão universitária”, seguida
por preocupações teóricas a respeito da Responsabilidade Social como valor de
cidadania na formação dos estudantes de diversos cursos em nível de graduação,
com 24%, e o estudo dos aspectos teóricos da responsabilidade social no contexto
da trajetória histórica da educação superior, com 17%.

13
Responsabilidade Social Nº 6

Um dado que chama a atenção na análise global das teses/dissertações é o fato de
que 72% dos estudos foram realizados em IES privadas, cuja qualidade é referendada pelo Ministério da Educação. Esse dado permite constatar a importância do
setor privado na produção do conhecimento científico sobre a temática da RSES.
Uma hipótese que pode ser elaborada, a partir da leitura dos dados expostos neste
artigo, é a estreita vinculação que pode ser estabelecida entre a necessidade em
termos de eficiência de gestão das IES, num cenário de concorrência no mercado
educacional com a predominância de teses/dissertações no âmbito dos cursos de
pós-graduação na área da Administração e o fato de terem estudos realizados principalmente em IES do setor privado.
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Responsabilidade Social das Instituições
de Ensino Superior:
o discurso das lideranças do setor
educacional brasileiro
MARCIA REGINA C. ALVARES ROSETTO4
REGINA LÚCIA GIFFONI LUZ DE BRITO5

Introdução
O interesse em pesquisar o tema Responsabilidade Social das IES deve-se a influências de fatores de minha vida pessoal e profissional. O surgimento da Lei n°
10.861, de 14 de abril de 2004 – a Lei do SINAES6 – foi concomitante com o desenvolvimento de atividades como docente em uma faculdade privada na cidade
de Chapecó (SC), onde resido. A referida lei surgia com a finalidade de avaliar a
Educação Superior, visando à melhoria da qualidade da educação brasileira.
A faculdade onde ministrava aulas começava a se inteirar sobre essa lei, realizava debates sobre o tema, mas parecia-me que todas as faculdades e universidades da região não conseguiam chegar a um denominador comum que
explicitasse os parâmetros dessa nova legislação e sua relação com as responsabilidades das Instituições de Ensino Superior em geral e, em especial,
com a Responsabilidade Social das IES. Interessei-me, portanto, em pesquisar o que caracterizava a “Responsabilidade Social da Instituição de Ensino
Superior”, defendida pela lei em seu artigo 3°, inciso III – “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”.
Qual o significado do conceito de Responsabilidade Social para as principais lideranças representantes da Educação Superior Brasileira? Essa inquietação se transformou em uma tese de doutorado desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), intitulada “Instituições de Ensino Superior e Responsabilidade
Social: Um Estudo sobre as Representações de Lideranças da Educação Superior
Brasileira”, sob a orientação da Professora Dra. Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito,
coautora deste artigo.
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Os passos para a realização da pesquisa
O principal objetivo dessa pesquisa era tentar descrever como as principais lideranças que representam a Educação Superior Brasileira compreendem o conceito
de Responsabilidade Social das IES e se esse conceito, supunha-se por ausência de
precisão em termos conceituais na legislação do SINAES, poderia estar causando
uma confusão teórico-conceitual e prática para as instituições, desencadeando
imediata relação com a implantação de projetos sociais à semelhança da tendência
predominante no mundo empresarial.
Os estudos de Serge Moscovici e Denise Jodelet balizaram a referida pesquisa.
A Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (1961) propunha tornar as Ciências Sociais mais adequadas ao mundo moderno. O que mais
chama a atenção nessa teoria é a afirmação dele de que não se pode pensar a
existência humana sem a concepção do contexto social. Assim, as representações sociais abrangem a sociedade como um todo e desvelam a visão de mundo
de uma determinada época ou momento da história. Traduzem-se nas concepções das classes dominantes dentro da história de uma sociedade.
Estudos sobre as representações sociais também foram desenvolvidos por outros
autores como Jodelet (2001). A autora afirma que a representação social é o ponto
convergente entre o psicológico e o social. Ainda referenciando a autora, as representações sociais podem ser compreendidas a partir das experiências do indivíduo,
dos conhecimentos que ele possui, das informações e modelos de pensamentos
que lhes são transmitidos cotidianamente, por meio da tradição, da educação e da
comunicação social.
Desta feita, sublinha-se o que se destacaria como um dos objetivos desse estudo: compreender, por meio da “linguagem” das lideranças da Educação Superior
Brasileira, qual o significado do conceito de Responsabilidade Social da Instituição
de Ensino Superior atualmente, difundido pela Lei do SINAES, respeitando e analisando as palavras, os sentimentos, as experiências vividas e o papel de liderança
que cada sujeito pesquisado representa nesse contexto histórico do qual faz parte.
Os dados, para realização dessa pesquisa, foram coletados por meio de entrevista reflexiva, observação e questionário aos sujeitos pesquisados, provocadores de
depoimentos em análise.
A escolha dos sujeitos pesquisados7 justificou-se pelo interesse em analisar
as percepções e concepções das lideranças da Educação Superior Brasileira

7

O foco principal da pesquisa era privilegiar apenas lideranças representantes de universidades
brasileiras. Assim, foram entrevistadas as seguintes: Presidentes de Associações: Associação
Nacional dos Centros Universitários (ANACEU), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), de Conselhos: Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB),
de Fóruns: Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das IES Brasileiras (FOPROP),
Fórum de Extensão das IES Particulares (FOREXP), Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias (FOREXT), Fórum de Pró-Reitores de Graduação
das Universidades Brasileiras (FORGRAD) e de Sindicatos: Sindicato Nacional dos Docentes das
IES (ANDES), representantes da educação superior brasileira como também reitores, vice-reitores, pró-reitores de graduação de universidades públicas e privadas do Brasil: Universidade
Federal da Fronteira Sul – SC (UFFS), Universidade Federal do Maranhão – MA (UFMA), Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR (UEPG), Universidade do Estado de Santa Catarina – SC
(UDESC), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP (PUCSP), Universidade Paulista –
SP (UNIP), Universidade Anhanguera – MS (UNIDERP) e um representante do Instituto ETHOS
de Empresas e Responsabilidade Social.
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que, se compreende, são idealizadoras de debates e discussões em torno do
tema Responsabilidade Social das IES, e são representantes, diante do poder
público, dos professores, dos alunos, da comunidade acadêmica e da sociedade civil para exigir, sugerir, esclarecer sobre a definição desse conceito,
contribuindo com a elaboração e implementação de políticas públicas para o
Ensino Superior.

O foco da pesquisa
Há muitas pesquisas realizadas acerca do surgimento da universidade no país.
Sabe-se que a Universidade não pode ser analisada como algo distante da sociedade onde está inserida e da qual faz parte; ela está arraigada a um contexto: histórico, social, econômico, cultural e político.
De acordo com CAMPOS (apud ORSO, 2007, p. 44), no Brasil, em 1920, ainda não
havia sido criada nenhuma universidade no país, somente existiam escolas superiores, entretanto, “na América do Norte já existiam 76 e na América do Sul mais 26,
totalizando 102 universidades”.
Em 1930, segundo CUNHA (2007, p. 207), no início do Governo de Getúlio Vargas,
apenas três universidades existiam no Brasil. Eram elas: “a do Rio de Janeiro, criada
em 1920; a de Minas Gerais, criada em 1927; e a Escola de Engenharia de Porto
Alegre, criada em 1896, esta sem o nome de universidade, mas progressivamente
diferenciada em suas atividades acadêmicas”.
Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 19992002) muitas medidas foram tomadas com intuito de promover a ampliação do
acesso ao ensino superior brasileiro, tendo como consequência disso a expansão
acelerada desse setor.
As políticas públicas elaboradas nesse período voltadas à educação superior foram fundamentadas sobre quatro pilares: avaliação institucional, autonomia das
universidades (que teria interferência no modelo de gestão das IES), financiamento e modelo de ensino superior (MINTO, 2006).
Em 14 de abril de 2004, é sancionada a Lei n° 10.861, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, com o objetivo de regular
e avaliar a qualidade das Instituições de Ensino Superior no país.
Segundo DURHAM (2005, p. 59), antes da implantação da lei, compreendia-se que
a Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior estava atrelada a
três funções para as quais foram criadas. Primeira função, e a principal de todas,
de acordo com a autora, é o ensino que é exigido de qualquer instituição. A segunda, que somente é exigida às universidades, se refere à pesquisa. E a terceira
função, que decorre das anteriores, se refere à extensão, que tem como objetivo
principal divulgar o conhecimento e as competências que as instituições possuem
e produzem para a sociedade, “por meio de cursos livres, projetos de investigação
em parceria com órgãos públicos ou empresas privadas, acesso público a bens
culturais como museus e bibliotecas e prestação de serviços associados às atividades regulares de ensino e pesquisa”.
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Conforme Pimenta e Anastasiou (2008), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9.394 8 , de 20 de dezembro de 1996, admite uma variedade de tipos de instituições de ensino superior: a) Universidade; b) Centro Universitário;
c) Faculdades Integradas; e d) Institutos ou Escolas Superiores. Somente a universidade se caracteriza por autonomia didática, administrativa e financeira e
por desenvolver ensino, pesquisa e extensão.
A LDB especifica que ensino, pesquisa e extensão devem ocorrer de forma indissociável e são aplicadas apenas às universidades. A dúvida posta em questão refere-se a que, se o conceito de Responsabilidade Social das IES está atrelado ao ensino,
pesquisa e extensão, então, subtende-se que as demais IES não são obrigadas a
desenvolver nenhuma atividade que possa ser considerada de Responsabilidade
Social. Mas, a Lei do SINAES afirma que uma das dez dimensões a que as IES serão avaliadas refere-se à Responsabilidade Social nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, focando-se como um dos indicadores a responsabilidade social
da extensão. Pode-se analisar esse contexto levantando-se outro questionamento:
será que a lei é clara ao definir o que significa “Responsabilidade Social da IES”?
Ou ainda, por ausência de inteligibilidade na lei e na definição do conceito de
Responsabilidade Social, as IES estão confundindo ações comunitárias de caráter
assistencialista, filantrópico ou visando ao marketing institucional com projeto de
pesquisa extensionista, de caráter educativo e científico, desenvolvidos de maneira
interdisciplinar entre os vários departamentos? Estão envolvendo os alunos, professores, coordenadores, representantes da comunidade e do poder público para
avaliar sua realidade local, proporcionando condições para transformá-la, por meio
do acesso ao conhecimento desenvolvido pela IES, sem perder de vista o contexto
político-socioeconômico do país do qual faz parte?

A pesquisa realizada
Quando as lideranças pesquisadas foram questionadas sobre sua compreensão a
respeito do conceito de Responsabilidade Social das IES, suas respostas poderiam
ter sido divididas em quatro categorias distintas: a) Gestão – aqueles que percebem
a universidade como um todo; b) Responsabilidade Social Corporativa – aqueles que
vinculam visão corporativa a Responsabilidade Social da IES; c) Extensão – aqueles
que visualizam este conceito atrelado a indissociabilidade do ensino, pesquisa e
extensão; d) Político – aqueles que apresentam um discurso uniforme e afirmam
que a lei é clara ao definir o conceito (ROSETTO, 2011).
A autora (Idem, Ibidem) afirma que um dos sujeitos pesquisados destacou que o referido conceito está atrelado ao processo de gestão da Universidade, baseando-se
na análise de competitividade estabelecida no Ensino Superior Brasileiro, a partir
da implementação da Lei do SINAES.
Ainda destacando a compreensão do conceito de Responsabilidade Social das IES
para as lideranças da educação superior, Rosetto (2011) destaca que um dos sujeitos pesquisados se posicionou afirmando que a Responsabilidade Social das IES
envolve uma relação mais ampla entre alunos, professores, funcionários e fornecedores, buscando sustentabilidade na universidade e se preocupando com o meio
ambiente de forma mais abrangente. De acordo com a autora, esta compreensão se
assemelha à definição do conceito de Responsabilidade Social Corporativa.
8

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 14 de Julho de 2011.
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A pesquisa destaca que esse conceito de Responsabilidade Social das IES está
arraigado no contexto empresarial, onde teve seu início. A compreensão de uma
liderança estabelece que o conceito de Responsabilidade Social no Ensino
Superior surgiu com o intuito de comprometer a universidade com o desenvolvimento local e regional, criando o que ele denominou de “liame entre a academia e o desenvolvimento local e regional”. Diante disso, coube aos projetos de
extensão sentirem-se responsabilizados a cumprir o que havia sido determinado pela lei. Ainda referenciando as declarações dessa liderança, ele afirma que
“a Responsabilidade Social se confunde com a Extensão, Ação Comunitária e a
Filantropia realizada por meio de projetos sociais”.
O conceito de Responsabilidade Social das IES para outra liderança pode ser compreendido no âmbito pedagógico e administrativo, desenvolvendo ações, projetos
e programas que tenham como objetivo unir a graduação à pesquisa e à extensão
universitária e respeitar princípios éticos, legais e financeiros, assumindo compromisso com a educação e com o mercado como um todo. Outra liderança declarou
que a Responsabilidade Social das IES está atrelada à prestação de serviços da universidade para com a comunidade e a sociedade.
Em relação à percepção do conceito de Responsabilidade Social das IES se caracterizar como sendo uma prática que envolve a graduação, a pesquisa e a extensão
indissociavelmente, Rosetto (2011) aponta um questionamento em relação a essa
afirmação: como classificar, então, as IES que não se caracterizam como universidade e que, portanto, não são, na forma da lei, responsáveis por desenvolver pesquisa e extensão, e que estão vinculadas ao mesmo processo avaliativo aplicado
pelo poder público? Tudo leva a crer que há um equívoco nessa relação.
As Instituições de Ensino Superior (IES), e não apenas as universidades, serão
analisadas em dez dimensões avaliativas do SINAES, e uma delas refere-se a
seu papel de Responsabilidade Social. Isso, portanto, significa que o conceito de
Responsabilidade Social ultrapassa os limites do ensino, pesquisa e extensão e
não apenas se caracteriza como uma prática da universidade e sim de todas as
Instituições de Ensino Superior.
O SINAES é positivo, de acordo com uma liderança pesquisada, porém ainda não
define com clareza qual é o papel do Estado, qual é o papel das entidades privadas
e qual é o papel do Terceiro Setor. Ela afirma que muitos projetos de extensão estão
apresentando características assistencialistas, características de filantropia, sendo
isso interessante ao Estado, que se exime de uma responsabilidade ou de um papel
que deveria desempenhar. De acordo com Rosetto (2011), os projetos de extensão
das IES e suas práticas acadêmicas necessitam ser distintas das ações assistencialistas que são desenvolvidas por instituições filantrópicas, entidades assistencialistas e Organizações Não Governamentais (ONGs).
Segundo outra das lideranças pesquisadas, o conceito de Responsabilidade Social
das IES ainda não está bem estabelecido e “ainda menos homogêneo no âmbito das
IES”. A pesquisa revelou que ainda existe um entendimento limitado por boa parte
das IES brasileiras sobre o conceito, enfatizando que isso poderia decorrer do processo de avaliação atual. Há ainda hoje, mesmo após seis anos da implementação
da lei, um problema conceitual com a questão da Responsabilidade Social das IES,
muito ainda arraigado ao contexto empresarial.
Um aspecto positivo do SINAES merece ser enfatizado: ele é abrangente, envolvendo várias etapas de avaliação, contudo, proporcionou às IES uma oportunidade
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única de se perceberem no cenário nacional. Uma liderança destaca que as universidades estavam historicamente habituadas a se isolar em seus próprios muros
e a imposição dessa lei (porque toda lei tem um caráter impositivo para manter a
ordem e/ou o desenvolvimento), abriu as portas das IES, possibilitando que se avaliassem como instituição social que são, refletissem sobre seu papel na sociedade
e que não se considerassem tão autossuficientes a ponto de não cometer equívocos. Com certeza, essa lei pode apresentar alguns aspectos que devam ser revistos,
mas a possibilidade de se rever proporcionado às IES é de extrema relevância para
a definição da função social da universidade e de todas as Instituições de Ensino
Superior neste país.
Rosetto (2011) destaca uma declaração de um dos sujeitos pesquisados, que afirma
que a tendência da compreensão e aplicação desse conceito, de Responsabilidade
Social da IES, depende do modelo de gestão da universidade naquele determinado
momento. A Responsabilidade Social da IES pode ter o objetivo de transformar a
sociedade e a comunidade, como pode apresentar características assistencialistas, como pode também fazer algumas ações para firmar a marca da instituição.
Segundo o pesquisado, quanto mais a pesquisa for sedimentada ao ensino de qualidade, quanto mais se tenha a qualificação do corpo docente e condições concretas
de realização, mais se estará contribuindo para esta Responsabilidade Social, na
medida em que se formam pessoas críticas, pessoas conscientes, pessoas inovadoras, pessoas com valores éticos, pessoas que estão sendo formadas para mudar o
mundo, não para perpetuar esta sociedade injusta. Ainda enfatiza que depende da
forma da gestão, do projeto da universidade como um todo. Esse posicionamento
deixa transparecer a amplitude e a abrangência do conceito que não se pode definir a partir de visões simplórias ou imediatistas ou de tendências mercantis.
A definição de tal conceito, de acordo com a autora (Idem, Ibidem), apresenta uma
amplitude reflexiva, com características subjetivas, que expressa uma qualidade
abstrata e depende exclusivamente da dimensão da visão, percepção, vivência daquele que está gerindo a IES naquele momento e representando as mais diversas
organizações que reproduzem a imagem da educação superior brasileira.
Este é um tema que não se encerra aqui. Ainda há muito o que ser discutido, debatido, dimensionado e construído no que se refere ao conceito de Responsabilidade
Social das IES.
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Responsabilidade Social Universitária:
desafios da maioria silenciosa
NAZIH YOUSSEF FRANCISS9
LEANDRO BASSINI10

RESUMO: As faculdades privadas de ensino superior possuem grandes desafios a serem
enfrentados: o de conciliar estratégias de manutenção/consolidação de sua posição no
cenário educacional e, ao mesmo tempo, participar do processo de democratização do
ensino superior de forma significativa e relevante, incorporando práticas e concepções
de acolhimento e integração de alunos por meio de concepção de educação voltada à democracia. A dimensão Responsabilidade Social, nesse sentido, funde-se à essência de sua
missão, pois sua existência depende do reconhecimento social local e de seu papel como
polo dinâmico de fomento, inovação no tocante a ideias e a práticas sociais inclusivas.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social Universitária; Acolhimento e Integração;
Educação para a Democracia; Qualidade do Ensino.

O ensino superior brasileiro contemporâneo possui, diante de si, desafios enormes
a serem superados para a ampliação de seu processo de democratização. Talvez o
maior deles seja pensar e criar mecanismos de incorporação de alunos, a princípio
excluídos do mundo universitário, coadunados com a ampliação do investimento na
estrutura física, humana, pedagógica e tecnológica, em um contexto de extrema
competição, com grandes conglomerados econômicos nacionais e estrangeiros realizando fusões e incorporações com uma ferocidade desconhecida nesse nível de
ensino (MELLO, 2009).
Apesar de as políticas públicas de financiamento dos estudos no ensino superior
contemplarem as instituições privadas, por considerá-las parceiras indispensáveis
de ampliação da oferta de vagas, ainda há certa demonização da relação públicas
/privadas. As primeiras expressariam a qualidade e a excelência, enquanto as últimas representariam uma saída à falta de vagas no ensino superior público e sujeitas à sede dos capitalistas do setor, negligentes quanto à qualidade, mas atentos ao
lucro (HEYMANN & ALBERTI, 2002).
Sem entrar nessa discussão, pois não é o foco deste trabalho, é inegável a importância e a contribuição do setor privado na consolidação da expansão do ensino
superior. Do total de 2.378 instituições, 2.100 são instituições privadas, sendo 89
universidades, 119 centros universitários e 1.892 faculdades (Inep/MEC, 2010).
Apesar do aumento de instituições públicas nos últimos anos (BARREYRO, 2008), é
inegável a responsabilidade do setor privado na concretização das metas de democratização do acesso ao ensino superior. Vale lembrar que as instituições privadas
são reguladas pelos mecanismos institucionais do Ministério da Educação, que instituiu padrões de qualidade os quais, muitas vezes, não se sustentam diante da realidade, como por exemplo, a escassez de professores com titulação nas diferentes
regiões do país (BARREYRO, 2008).
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Outro dado significativo para essa análise é que das 1.892 faculdades privadas do
país, 1.244 instituições encontram-se no interior, caracterizando-se por sua identificação com o local e assumindo posição, na maioria das vezes, como instituição
que fornece referência de valores, conceitos, inovações e, também, como dinamizadora do desenvolvimento local e regional.
Essas instituições de ensino superior constituem-se, algumas vezes, em dínamo da comunidade local, fundamentalmente por ações de difusão de conhecimento, vinculadas a áreas com alguma expertise institucional, ou ainda, a
iniciativas de pesquisa de temas ou problemas locais explorados por programas de iniciação científica. Quanto maior a identificação da instituição com
a comunidade e com os problemas locais, maior é seu movimento para a realização de práticas de extensão e de pesquisa, mesmo que estas dimensões
não constituam, em si, o cerne da função das instituições de ensino superior
caracterizadas como faculdades.
Um dos pontos nevrálgicos de suas ações, e que para muitos se constitui em
diferencial competitivo e estratégico para o mercado, é a atuação responsável diante da comunidade na qual está inserida – a Responsabilidade Social
Universitária (RSU).
Mais do que mera dimensão do instrumento de avaliação concebido pelo Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, instituído pela Lei no 10.861 de
14 de abril de 2004, a Responsabilidade Social das instituições privadas de ensino,
principalmente aquelas localizadas em áreas afastadas dos grandes centros ou em
sua periferia, lhe confere sua essência – a sua relação com o lugar e com sua gente,
o papel de âncora do desenvolvimento e referencial de competência técnica-profissional e de lastro intelectual.
A singularidade conquistada pelas faculdades forja-se na qualificação de profissionais e na perspectiva de direcionamento para o desenvolvimento local,
visto que contam com corpo de profissionais capazes de realizar essa leitura e
propor relações adequadas à realidade. Esse papel de articulação está inscrito
na própria missão da instituição que, além de objetivos científicos e pedagógicos, abriga a valoração de princípios éticos, morais e políticos (a oportunidade de vivenciar práticas cidadãs). Lohn (2011) considera a busca da missão da
Instituição de Ensino Superior como o cumprimento de sua Responsabilidade
Social. Em síntese, esta afirmação é verdadeira, contudo, muito estreita para
abarcar todo o seu sentido.
A dimensão Responsabilidade Social encontra-se amalgamada na própria história das faculdades privadas, pois trabalha questões impulsoras da comunidade local por meio de sete ações ou práticas institucionais: 1) fomento de
ações empreendedoras; 2) estímulo ao diálogo entre diferentes sujeitos e atores sociais; 3) acolhimento e integração da população que, até recentemente,
pleiteava o ingresso no ensino superior; 4) criação de polos de inovação e de
formação continuada de trabalhadores especializados; 5) vivência de ações
de cidadania; 6) vivência do processo educativo em perspectiva humanizadora; e 7) criação de espaços de empregabilidade.
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O agir responsavelmente, nesse caso, compõe a identidade da instituição, pois ela
não se realiza e não se constitui apenas como cumprimento de sua função legal, ela é
lançada pela própria comunidade local, que reconhece seu papel para novas tarefas.

1- O fomento de ações empreendedoras
A expansão das vagas no ensino superior, a melhor distribuição de renda no país e
as políticas públicas de financiamento para ingresso e permanência no ensino superior trouxeram novo público, ávido por oportunidades, porém com defasagens
em sua trajetória educacional e cultural. A lógica dos diferentes processos seletivos tem se alterado, buscando avaliar competências necessárias ao contexto contemporâneo, mas não se restringindo a instrumentos de avaliação mnemônicos.
Esse fato traz a obrigação da instituição acolhedora em promover a construção
de habilidades e competências primordiais ao sucesso no ensino superior, além
de incentivar a ampliação do capital cultural individual e coletivo (SANTOS, 2001).
Não há dúvida que o movimento de crescimento do ensino superior, com o ingresso de populações antes excluídas, provoca discussões que remontam a um
mesmo fenômeno, observado nos anos 70 em relação à ampliação das vagas no
ensino médio, o qual preconizava que a popularização do ensino redundaria em
queda de qualidade.
O dilema para muitos continua como a necessidade de optar pela
‘massificação’ ou pela manutenção do ‘elitismo’. Invoca-se receios de
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que ocorra no terceiro grau o que ocorre nos níveis fundamentais e a
expressão ‘massificação’ tem um forte sentido pejorativo. Embora a
Universidade seja beneficiada com a amostragem de alunos mais representativa da população, para muitos custa reconhecer essa vantagem
(KRASILCHIK, 2008, p.16).

O reconhecimento dessa vantagem não é fácil, tampouco é simples a introjeção
de que é necessário alterar profundamente as concepções de ensino, as metodologias e a relação Professor-Aluno-Instituição. Uma amostra dessa dificuldade é o
alto índice de evasão de alunos ingressantes no ensino superior, logo no primeiro
ano do curso. Dentre os motivos apontados para a desistência está a dificuldade
do diálogo e as metodologias de ensino que tendem a excluir alunos com menor
capital cultural e dificuldades em sua trajetória escolar.
O Censo Inep/MEC 2010 revela como é dramática essa realidade, mostrando
o número total de matriculados e o número de egressos: no Brasil houve, pelo
Censo, 5.449.120 matrículas, sendo 3.987.424 em instituições privadas. As faculdades das capitais foram responsáveis por 1.722.956 matrículas e as faculdades localizadas no interior por 980.438 dessas. Porém, os números ganham
cores negativas quando se analisa o número de concluintes: pelo mesmo censo,
829.286 alunos concluíram o curso superior no Brasil e desses, 650.876 finalizaram seus cursos em instituições privadas, sendo 259.946 em faculdades, das
quais 158.785 no interior do país.
Não é possível apontar apenas um fator para a evasão nessas proporções, o fato
é que o ensino superior deve realizar uma renovação completa da forma como
recebe e compreende os alunos que aí chegam. Evidentemente, o ingresso desses
alunos se faz estimulado pelo paradigma que hoje é corrente de que as chances
de sucesso profissional e de oportunidades aumentam, exponencialmente, quanto maior for a qualificação.
Nesse sentido e, finalmente, a raiz da argumentação deste primeiro ponto da dimensão Responsabilidade Social das faculdades privadas, sobretudo localizadas
no interior, é estimular essa qualificação e desenvolver o espírito empreendedor,
tornar palpável o sonho de maior preparo e trabalhar as de competências para ter
sucesso em um empreendimento ou em uma função profissional.
Por analogia e transposição, esse papel assemelha-se à experiência de
Muhammad Yunus, indiano, prêmio Nobel de economia em 2006, com a prática
do microcrédito (YUNUS, 2000). A experiência de Yunus consistiu em criar um
banco para concessão de crédito a pessoas que não conseguiam qualquer tipo de
empréstimo, em função de sua situação social e econômica, sem qualquer lastro
de segurança. O microcrédito era suficiente para o autoemprego e para o início
de pequenos empreendimentos, fato que alterava significativamente a vida das
pessoas e de toda a comunidade, e o mais surpreendente, com o retorno do capital emprestado.
As faculdades privadas, silenciosamente, realizam tarefa semelhante. Acolhem
as pessoas excluídas de uma trajetória educacional ideal, ampliam suas potencialidades pela construção de habilidades e competências para a sua inserção
em um mercado de trabalho e remuneração, dificilmente alcançados em outras circunstâncias e, em consequência, imprimem dinamismo à comunidade
local e regional.
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2- O estímulo ao diálogo entre diferentes sujeitos e atores sociais
Em movimento contrário à padronização de materiais didáticos do ensino superior,
à adoção de metodologias passivas de ensino e à instituição de turmas numerosas,
principalmente, nos períodos iniciais dos cursos, as faculdades privadas podem incentivar o diálogo como recurso de socialização, acolhimento e ensino.
Quando se afirma que a missão da instituição é auxiliar na construção e consolidação de uma sociedade democrática, baseada em princípios e ações cidadãs (PARO,
2007), deve-se ter em mente que a política e a democracia se constroem na prática
social, ou seja, espaços de decisões e interações devem existir na própria prática
cotidiana da instituição, seja na organização de diretórios estudantis, na participação em órgãos colegiados ou em sala de aula, cotidianamente, no exercício de ouvir
e ser ouvido.
Paulo Freire (1987) afirmava que os homens não aprendem sozinhos, educam-se mutuamente em comunhão, mediatizados pelo mundo. Além dessa perspectiva colaborativa do conhecimento e da prática do diálogo, há outro aspecto: as
faculdades privadas conseguem, em seus eventos de extensão e em atividades
práticas em sala de aula trazer, com frequência, membros da comunidade local
para relatar experiências e propor desafios diante de constrições pelas quais
estejam passando. A instituição se torna fórum local para discussão de diferentes setores da sociedade e de escuta de ideias baseadas em paradigmas hegemônicos e contra-hegemônicos.
Os fóruns, organizados pelas instituições de ensino, acabam sendo aguardados
pela sociedade e ganham status municipal (local), orientando algumas vezes, políticas públicas e linhas de ação do comércio local; subsidiando discussões sobre
melhorias no sistema público de ensino fundamental/médio; enfim, lançando as
bases e organizando as mudanças que a comunidade projeta.
O diálogo no âmbito interno proporciona a vivência de práticas sociais lastreadas
pela democracia e, no âmbito externo, possibilita o encontro de grupos e atores
sociais responsáveis pela constante inovação/manutenção das bases econômicas,
políticas e culturais do local.

3- Acolhimento e integração da população que até recentemente pleiteava
o ingresso no ensino superior
Vitor Paro (2007) discute o conceito de qualidade de ensino e aponta que a definição imprecisa dos objetivos da escola é responsável pela grande divergência
sobre a qualidade do ensino. Para esse autor, o objetivo primordial da escola é a
educação para a democracia. Os instrumentos tradicionais de avaliação e os novos instrumentos de avaliação nacionais e internacionais são inadequados para
se saber o quanto se caminhou para atingir objetivos imateriais como valores,
ética, posturas.
[...]Na falta de um conceito mais fundamentado de qualidade do ensino, o
que acaba prevalecendo é aquele que reforça uma concepção tradicional e
conservadora da educação, cuja qualidade é considerada passível de ser
medida pela quantidade de informações exibida pelos sujeitos
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presumivelmente educados. Essa concepção não apenas predomina nas
estatísticas apresentadas pelos organismos governamentais, que se
propagam por toda a mídia e acabam pautando os assuntos da imprensa
[...] mas se faz presente também em muitos estudos acadêmicos sobre
políticas públicas em educação (PARO, 2007, p.20).

Dessa forma, normalmente as avaliações diagnósticas e os próprios instrumentos de avaliação do processo seletivo desqualificam boa parte dos alunos ingressantes, os denunciando como herdeiros de um sistema escolar agonizante.
O fracasso escolar está anunciado. Não se consegue avaliar valores, ética, solidariedade, capacidade de respeitar e entender as diferenças, ou seja, posturas
fundamentais na constituição de um profissional competente, crítico e preocupado como o usufruto dos bens sociais e culturais historicamente construídos
(PARO, 2007).
Uma das mais importantes facetas de responsabilidade social das faculdades
deveria ser compreender esse processo de exclusão e propor formas alternativas do que muitas instituições chamam de nivelamento, recuperação e reciclagem (nomenclatura e espírito que, de imediato, classifica o aluno ingressante
como desqualificado, sem capital cultural suficiente para seguir no estudo do
ensino superior).
Algumas experiências bem-sucedidas, como da UNISUZ – Faculdade Unida de
Suzano, SP, apontam para uma mudança paradigmática no tocante à recepção do
aluno ingressante e à perspectiva de incluí-los no sistema sem desqualificá-lo em
qualquer sentido. Após análise da produção dos alunos ingressantes pelos instrumentos de avaliação utilizados no processo seletivo, é realizado um convite aos
alunos com maiores dificuldades para participarem de grupo de estudos de constituição heterogênea (com alunos de diferentes períodos e cursos) e multidisciplinar, dedicado a estudar temática de relevância local e com possibilidade de gerar
subtemas mais próximos à área de interesse de cada curso. O convívio dos alunos
e professores e o cumprimento de tarefas de diferentes graus de complexidade
permitem o desenvolvimento do grupo em todos os aspectos: cognitivo, cultural,
emocional e ético.
Aprender é necessariamente uma forma de praticar o conhecimento, é
apropriar-se de seus processos específicos. O fundamental no conhecimento não é a sua condição de produto, mas o seu processo. Com efeito, o
saber é resultante de uma construção histórica, realizada por um sujeito
coletivo. Daí a importância da pesquisa, entendida como processo de
construção dos objetos do conhecimento e a relevância que a ciência assume em nossa sociedade (SEVERINO, 2008 p. 20).

Dessa forma, o que se consegue é o acolhimento de pessoas com histórico de deficiências de aprendizagem de forma inclusiva e significativa, pois, de imediato,
tornam-se estudantes do ensino superior capazes de realizar pesquisa, entender
problemas, propor soluções e não o contrário, como deficiências quase irrecuperáveis e propensas a um novo fracasso escolar. Além disso, essa experiência possibilita a integração de alunos de diferentes turmas, cursos, professores, perspectivas
profissionais e concepções metodológicas.
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4- Polo de inovação e de formação continuada de trabalhadores especializados
As facetas da dimensão Responsabilidade Social são intercomunicantes nas instituições de ensino. As faculdades isoladas, notadamente as localizadas no interior
e nas regiões metropolitanas, são constantemente chamadas a refletir sobre um
grande tema, considerado novo, moderno ou inovador nas áreas de sua expertise.
O campo da educação (as licenciaturas) convive com essas questões corriqueiramente. Os docentes do ensino superior de uma localidade contribuem com as discussões das Diretorias e Secretarias de Ensino sobre avaliação, disciplina/indisciplina dos alunos, participação popular, violência nas escolas, metodologias ativas
de aprendizagem, entre outros assuntos. As faculdades isoladas representam a voz
da academia e da ciência em suas comunidades, constituindo-se em referencial de
posicionamento crítico e neutro.
Também são chamadas para treinar e capacitar colaboradores de empresas da região, cumprindo papel primordial de desenvolver programas de formação continuada, seja sob demanda ou elaborados à luz do que elas mesmas enxergam como
adequado ou necessário para um momento específico.
É nesse ponto que a própria instituição se reinventa, pois consegue conceber outras formas de relacionamento com o público, oferecendo novas modalidades de
cursos (extensão, aprofundamento e especialização) com formatos e abordagens
totalmente diferenciadas.
É evidente que esse movimento possui uma dupla natureza, que não são excludentes, tampouco menores: de um lado a instituição não pode ficar alheia às novas
tecnologias e aos novos formatos de cursos e produtos que contemporaneamente
se desejam, e de outro, esse relacionamento proporciona oportunidades de diversificar seu financiamento, fato que lhe garante crescimento ou sobrevivência.

5- Vivência de ações de cidadania
Normalmente, o aspecto mais ressaltado no tocante à Responsabilidade Social é
o assistencialismo, que muitas instituições confundem com vivências de cidadania
(LOHN, 2011). O assistencialismo vincula-se a ações voltadas a grupos reconhecidos como incapazes de prover suas necessidades básicas ou com limitações profundas para a execução de tarefas que garantam a sobrevivência do grupo. A grande mudança é quando a comunidade universitária inicia uma série de ações que
colocam em pauta o desenvolvimento de relações democráticas na sociedade, nas
quais são necessárias ações de inclusão que não se esgotam em um momento, pelo
contrário, mostram-se permanentes. Outro aspecto que envolve ações de cidadania é o sentimento de desejar alterar condições de vida para o viver bem, porém
não se trata [...] de advogar [...] um poder de determinar a transformação
social, ou mesmo uma absurda exclusividade no oferecimento de valores,
conhecimentos e capacidades com relação à convivência social e política,
visto que o saber sobre a política e a democracia se constrói, em última
instância, na própria prática social[...] (PARO, 2007, p.23).
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Uma das formas mais eficientes de se mobilizar o conhecimento conquistado ao
longo do ensino superior seria propor soluções a problemas sociais verdadeiros,
orientar grupos para a retomada de processos de inclusão social e oportunizar
discussões com diferentes atores na superação de situações de marginalização e
desqualificação.

6- Vivência do processo educativo em perspectiva humanizadora
Pierre Bourdieu (1989) procura desvendar os mecanismos sutis que estabelecem
clara atribuição de poderes e, portanto, dominação de um grupo. Utiliza-se do conceito de capital cultural, que em síntese, promoveria o sucesso e o fracasso dos
estudantes em seu processo de escolarização/educação.
[...]vê-se nas oportunidades de acesso ao ensino superior o resultado
de uma seleção direta ou indireta que, ao longo da escolaridade, pesa
com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais. Um
jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de entrar na
Universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes
mais que um filho de operário, e suas chances são, ainda, duas vezes
superiores àquelas de um jovem da camada média [...](BOURDIEU,
1989, p.5)

A herança cultural, os estímulos e as experiências obtidas ao longo do processo
educativo no espaço familiar e fora dele são essenciais para o posicionamento do
sujeito nos círculos de poder. A instituição escolar nos seus diferentes níveis, ao
invés de promover a libertação do indivíduo desse destino manifesto, agiria como
mais um mecanismo de diferenciação e afirmação do poder de um grupo (ou grupos sociais) sobre outros.
Acreditamos que a vivência de práticas educativas que resgatam o diálogo e
privilegiam os métodos ativos de aprendizagem proporcionem aos alunos, além
dos mecanismos de integração à política de pesquisa e extensão, o autorreconhecimento, adotando a mesma perspectiva de Paro (2007), como sujeito social
e como construtor de uma realidade melhor, o que significa, lutar para que a
maioria da população consiga usufruir dos bens culturais e sociais historicamente construídos.
A Responsabilidade Social, aqui presente, vincula-se à noção das faculdades privadas como polos de debate, diálogo e promotora de ações culturais. Muitas instituições com essas características constituem-se no único núcleo de produção e
socialização da cultura com organização de exposições, composição de grupos de
canto coral, teatro, debates abertos à comunidade, etc.
A produção e vivência cultural também se expressam ao acolher produções da comunidade em seus diferentes eventos, legitimando um conhecimento e um saber
que promove os sujeitos envolvidos a um patamar de relevância e sensação de pertencimento àquele meio, um sentimento de que todos podem dar continuidade aos
estudos no ensino superior.
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7- Criação de espaços de empregabilidade
Na caracterização das instituições privadas como referencial cultural, ético, de
competência profissional há, em grande parte, uma procura da sociedade e dos
seus setores produtivos por profissionais aptos a assumirem postos de trabalho
na localidade, exercendo direta ou indiretamente funções de liderança diante do
quadro de qualificação profissional da região. Nesse sentido, mais uma faceta de
Responsabilidade Social das pequenas instituições de ensino é revelada: constituir-se como um centro de oportunidades aos estudantes do primeiro emprego, ou
ainda, assumir uma nova posição no mercado de trabalho.
O núcleo de estágios das faculdades assume dupla função: acompanhar, orientar
e avaliar as atividades de estágio curricular e, inevitavelmente, reunir informações
sobre vagas de estágios não curriculares nas empresas da região.
Há uma relação direta entre essa faceta de Responsabilidade Social e a questão
do polo dinâmico de oportunidades e a questão da economia local. À medida que a
competência profissional, técnica e humana é reconhecida localmente, a busca por
profissionais formados pelas instituições é algo natural e muito considerada por
aqueles que vivem a instituição e por aqueles que admiram a instituição - a inserção no mercado de trabalho em condições de provocar mudanças na esfera pessoal é um dos aspectos mais relevantes da Responsabilidade Social Universitária.
Finalizando o presente artigo, convém mencionar que a Responsabilidade Social
Universitária atualmente perpassa todas as ações das instituições privadas de ensino superior, principalmente as localizadas no interior ou nas franjas das grandes
cidades, pois é o que lhes assegura sua própria sobrevivência diante do cenário
extremamente competitivo. Não que elas entendam a Responsabilidade Social
como um diferencial competitivo de mercado, mas porque esse diferencial já se
amalgamou em sua própria definição, pois é o que lhe confere identidade e reconhecimento diante de diferentes grupos sociais locais.
O fundamento para essa incorporação de sentido é a abertura do diálogo, a aceitação das diferenças, a criação de mecanismos de acolhimento e integração nas
atividades-síntese do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão.
Enxergamos dois movimentos que podem acarretar profundas alterações no ensino superior, os quais não são excludentes, tampouco incompatíveis. O primeiro
consiste na adoção de um fazer didático-pedagógico baseado nas ferramentas
de tecnologia e informação, associado a materiais e programas didáticos, racionalizados por um modelo de gestão norteada para obtenção de resultados claros, que contemplem a excelência diante dos instrumentos de avaliação institucionalizados pelo poder público e encampados pela sociedade como parâmetro
de qualidade do ensino. O outro movimento mostra-se atento aos mesmos parâmetros de qualidade do ensino, porém com um fazer didático-pedagógico fundamentado no diálogo e em metodologias ativas de aprendizagem, que possuem na
prática social seu maior campo de inspiração e exercício, regadas a um modelo
de gestão que não abre mão de resultados, não os puramente quantitativos, mas
aqueles vinculados à transformação pessoal e coletiva, nas dimensões cognitiva,
política, moral e ética.
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Entendemos que a contribuição das faculdades privadas de pequeno porte à dimensão Responsabilidade Social é extremamente importante, pois se vincula umbilicalmente à própria identidade e à identidade da comunidade na qual está inserida. Embora não componha nenhum modelo clássico de tipologia tradicionalmente
vista como responsabilidade social e nem mesmo um novo modelo, mostra-se incontestavelmente como paradigma institucional, ou seja, a garantia de existência e
sobrevivência da instituição é constituir-se e entender-se como um elemento fundamental da prática social das comunidades locais.
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Responsabilidade Social Universitária:
um olhar da realidade ibero-americana
MANUEL MARTÍ VILAR11; ISABEL CRISTINA PUERTA LOPERA12; RICARDO GAETE QUEZADA13;
JUAN JOSÉ MARTÍ NOGUERA14

RESUMEN: Se presenta en el artículo un repaso al desarrollo y comprensión de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en países iberoamericanos, contemplando
políticas internacionales hacia la construcción de un espacio de conocimiento conjunto
en Iberoamérica. El artículo ofrece una perspectiva y enlaces a las principales experiencias, señalando las diferencias existentes en cuanto a la conceptualización de la RSU en el
contexto americano y peninsular. Unido a la conceptualización, han aparecido diferentes
formas de evaluación, sin llegar al desarrollo de un estándar común iberoamericano, lo
cual sería de interés para avanzar en un marco común de educación superior.

La responsabilidad Social Universitaria
En Iberoamérica la Responsabilidad Social en y desde las Universidades (RSU), ha
experimentado una gran inquietud desde finales del S. XX, consolidándose en experiencias y redes entre universidades durante la primera década del S. XXI. Es un
tema de central interés en las cumbres de educación superior iberoamericanas, en
las cuales se aboga por la creación de un Espacio Iberoamericano de Conocimiento15,
que además sea socialmente responsable16.
Contemplada en el marco de las directrices de la UNESCO en Educación Superior
(Calderón, Pedro, Vargas, 2011), la Responsabilidad Social constituye un área transversal en la misión de las universidades de formación e investigación, así como también en calidad de estructura organizacional. En lo referente a formar estudiantes
socialmente responsables, es una cuestión que refleja diferentes estudios realizados sobre el perfil de profesional que debe aportar la educación superior, tal como
señala el informe “Definición y Selección de Competencias” (DeSeCo)17 elaborado
por la OECD, y el informe financiado por la Unión Europea “Tunning18”, orientado
a la mejora de la calidad en universidades de Europa y América Latina. En ambos
informes se señalan una serie de competencias entre las cuales están presentes características ligadas a mantener una actitud y comportamiento de responsabilidad
en el papel a desarrollar como profesionales en la sociedad.
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De igual modo, en el documento elaborado por el grupo de RS del Ministerio de
Trabajo español “La Responsabilidad Social de las Empresas, RSE, el Desarrollo
Sostenible y el Sistema de Educación y Formación”19, se considera necesario
“incorporar al sistema de educación y formación en todos sus niveles y
etapas los principios y valores del desarrollo sostenible y la responsabilidad, con el objetivo general de que todas las personas puedan desarrollar
un modo de pensar abierto y libre, y adquirir los valores, conocimientos y
capacidades que les permitan encontrar las soluciones a los problemas
que les afectan”.

Pese a estos informes que resaltan la importancia de la RSU, no existe un código
o referente de común aceptación a nivel internacional, por ello la comprensión del
significado de ser socialmente responsable como institución universitaria tiene diferente interpretación si se trata en España / Portugal o en Latinoamérica / Brasil,
e incluso de forma atomizada dependiendo de la universidad.
La RSU en Iberoamérica necesita asentar un marco común, que permita orientar
las políticas concretas que emprenden las Instituciones de Educación Superior
(IES) de cada país en solitario o en red. Durante la próxima década será un campo
en crecimiento, mientras que diferentes programas de cooperación entre países
iberoamericanos (espacio América Latina Caribe - Unión Europea)20, progresan en
fortalecer un marco de políticas educativas, e indicadores conjuntos como son los
programas Alfa Puentes21, Cesar22o el Infoaces.23
En este artículo se realiza una presentación de algunas de las diferentes iniciativas, para en
la conclusión argumentar las bases de un marco común para el espacio iberoamericano.

Introducción a la RSU en Ibero-américa
La principal influencia acerca de la conceptualización de la RS en Universidades
de la región Latinoamericana vino dada por la acción del Banco Interamericano de
Desarrollo desde una sección de Ética, actualmente desaparecida. Dicha experiencia presentó la RSU como la gestión de impactos de la Universidad, que merced a
una buena difusión mediante seminarios, internet y redes de universidades como la
“Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina”
(AUSJAL)24, se ha convertido en un modelo de referencia para la comprensión e interpretación que puede revisarse en el libro “Responsabilidad Social Universitaria:
Manual de primeros pasos25” (Vallaeys, de la Cruz y Sasia, 2009). Este enfoque parte de que la RSU representa más que las funciones de extensión universitaria, o voluntariado, aconsejando una evaluación general del efecto de la universidad como
institución en sí misma y de su efecto en sociedad.
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Entre las experiencias iniciales en RSU cabe resaltar la experiencia de universidades en
Chile, “Universidad Construye País”, producto de un programa financiado por la Fundación
Avina, y mantenido en cargo a programas financiados por el gobierno. Dicha experiencia
generó documentos relevantes como “Una manera de ser Universidad26” que presenta varios instrumentos y una concepción de cómo debería enfocarse la RSU como proyecto
de país. Actualmente este programa continúa con mayor producción individual en cada
universidad de forma conjunta dado que ha sido muy dependiente de tener financiación;
en cambio, AUSJAL como red universitaria es la que presenta una mayor solidez en cuanto
a reflexión colectiva y diseño de herramientas para la evaluación de la RSU.
Diferentes trabajos realizados en universidades de países como Colombia, México,
Venezuela o Perú permiten observar una progresión en el estudio de la RSU y articulación de las universidades con su entorno social. Sobre todo en Latinoamérica, bajo
la denominación de Aprendizaje y Servicio, enfocado como prácticas de estudiantes
en comunidades desfavorecidas, se vincula la RSU a un servicio que presta la universidad a la sociedad con implicaciones en la sensibilización de estudiantes en relación
a la importancia de la formación universitaria para propiciar el desarrollo social.
A nivel de trabajo por país, en el caso concreto de Colombia, bajo el liderazgo de la
Pontificia Universidad Javeriana, se creó el Observatorio de Responsabilidad Social
Universitaria (ORSU)27, que apoya una pluralidad complementaria de enfoques en el
abordaje y comprensión de la RSU, uniendo tanto experiencias en desarrollar sistemas de evaluación28 de las IES como organización, así como desde la medición de impactos en sociedad y la acción / proyección social. Ello puede verse en la revista de la
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)29 en su número 21 del 201130, donde
varios artículos permiten conocer esta diversidad en cómo entender y trabajar la RSU.
En Brasil, se puede ver en las acciones de la Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior - ABMES31, como el programa “Trote Responsável32”, para la integración de nuevos estudiantes, y el “Dia da responsabilidade social33”, que incluye múltiples
actividades en las cuales prima el objetivo de integrar diferentes acciones sociales e
intercambiar actividades de extensión desarrolladas a lo largo del año. Supone a nivel
iberoamericano la mayor experiencia colaborativa entre universidades sobre RSU.
En Perú, cabría señalar la importancia concedida a la responsabilidad social de
modo que algunas universidades han creado una dirección académica especial
para su gestión como es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú34 y la
Universidad Peruana Cayetano Heredia35; mientras que en Venezuela a formalización de memorias de RSU como la que ha presentado la Universidad Metropolitana 36.
26
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En el ámbito peninsular, España y Portugal, la Unión Europea marca las directrices hacia una economía del conocimiento en el horizonte del 202037, que condiciona a las universidades hacia un modelo de centros que adecuen su función hacia
una sociedad más empresarial, emprendedora e innovadora. En el caso español la
Estrategia Universidad 201538 (EU2015) inserta en el programa de campus de excelencia39, resalta la RS como misión de la universidad en sus relaciones con el medio
social y medioambiental, asumiendo como sostenibilidad también la obligación de
generar fondos económicos para mantenerse.
La EU 2015 identifica a la RS y el desarrollo sostenible dentro de la denominada
“Tercera Misión de las universidades” junto con la transferencia de conocimiento
y tecnología, que además considera a la docencia y a la investigación como parte
de la triple misión de la universidad española del siglo XXI. A partir de los planteamientos de la EU 2015 es posible identificar seis áreas de actuación para aplicar
transversalmente la responsabilidad social al quehacer universitario en su conjunto
(Rubiralta y Barañano, 2010; Gaete, 2011):
• Información, sensibilización y orientación acerca de la RS y el desarrollo sostenible, en el contexto de la cultura universitaria caracterizada
por el diálogo, la participación y la pluralidad de las miradas sobre
dichas temáticas;
• Incorporación de la RS y el desarrollo sostenible en la misión formativa
de las universidades, en sus distintas modalidades y tipos de formación;
• Promoción de la investigación respecto de las distintas formas de aplicación de la RS en la universidad, las empresas y otras instituciones;
• Consideración de la RS en las actividades de transferencia e innovación
desarrolladas por el sistema universitario español, con el propósito de
retornar a la sociedad los aportes realizados a las universidades;
• Compromiso tanto con los entornos locales próximos a cada universidad, así como de cooperación al desarrollo de comunidades y territorios geográficamente más distantes;
• Incorporación a la gestión interna de cada universidad de los principios
y criterios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, más allá de
la simple existencia de una unidad organizativa que se encargue de
dichas temáticas.
La identificación de estas áreas permite vincular a la RS con cada una de las misiones
universitarias, así como con su gestión interna, favoreciendo el desarrollo del comportamiento socialmente responsable de las universidades diferente al de las empresas. A corto plazo, el desafío de las universidades españolas es formular y desarrollar un proyecto institucional de RSU que cuente con la aprobación del Consejo de
Gobierno y el Consejo Social de cada institución, dentro del horizonte temporal de la
EU 2015, que incorpore cada una de las áreas de actuación señaladas, y que además
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logre un consenso tanto dentro de cada comunidad universitaria como respecto de
las necesidades que las diferentes partes interesadas plantean a cada universidad.
La implantación del modelo de RS en las universidades españolas muestra un avance
parcial según los resultados de la investigación de González et al (2010), con algún tipo
de actividad relacionada con la RS, como postgrados relacionados directa o indirectamente con dicha temática, elaboración de memorias de sostenibilidad, apoyo a grupos
de voluntariado, cooperación al desarrollo o medio ambiente, entre otras acciones. Este
enfoque puede revisarse en la publicación “Responsabilidad Social Universitaria”40.
Desde otra perspectiva, más centrada en el efecto de la educación en el desarrollo de
la RS en estudiantes, ha dado lugar a dos tesis doctorales (DE LA CALLE, 2009; MARTÍ,
2011), analizando cómo el paso por la universidad incide en ser socialmente responsables. A nivel de trabajo iberoamericano, el Grupo de Estudios en RSU41, constituido
por la Unidad de Investigación “Pensamiento e Interacción Social” de la Universidad de
Valencia, ha realizado aportaciones acerca de la influencia de la educación en valores y
empatía en la formación de profesionales responsables con la sociedad (MARTI-VILAR,
ALMERICH, CIFUENTES, GRIMALDO, MARTÍ, MERINO & PUERTA., 2011) y la propuesta
denominada Neuro-responsabilidad (MARTI, MARTÍ-VILAR & PUERTA, 2011).

Evaluación de la RSU
En las IES se han generado diferentes instrumentos para evaluar su RSU, siendo una
labor directamente relacionada con la conceptualización que realiza cada universidad
o red de universidades. Supone una dificultad la poca comunicación y trabajo colaborativo que se está dando al respecto entre universidades de un mismo país, y por ende
son muy pocas las experiencias realizadas en varios países exceptuando la red AUSJAL.
En el caso español la opción preferente está siendo la aplicación de herramientas
propias del sector empresarial42, de modo que limitan la acción a la aplicación de un
triple balance social–ambiental y económico sin adentrarse en un estudio en profundidad del efecto de la universidad en formar profesionales socialmente responsables. Algunas universidades que han aplicado estudios para conocer el grado de percepción de la RSU en personal docente y de investigación, personal administrativo y
estudiantes, aunque dichos estudios mayormente se realizan en una ocasión y no son
incorporados como herramienta de evaluación sino parte de proyectos financiados.
Semejante proceso al ocurrido en España se constató en Brasil, a principios de la
primera década del S. XXI, cuando se analizó en algunas universidades cuáles promovían valores de RS necesarias para el mundo empresarial, utilizando las mismas
herramientas de gestión y evaluación de RS aplicadas a empresas. Destaca en ese
escenario el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, como principal
promotor de acciones de responsabilidad social en el medio empresarial y la vinculación de algunas universidades privadas (Calderón, 2005).
En general, las universidades del continente americano han mostrado mayor preocupación ante la desigualdad socio-económica en la sociedad, lo cual ha valido el prestar mayor atención a la formación humana como misión de la RS. Sin embargo pese
40

http://www.netbiblo.com/content/r32872/?v=editorial

41

http://www.uv.es/rsu/

42

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4687/RESPONSABILIDAD%20SOCIAL.
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a la existencia de diferentes propuestas de evaluación, no es frecuente en la mayoría
de universidades la aplicación sistematizada de un instrumento pues aun el término
de responsabilidad social es fuente de discusión entre diferentes áreas de conocimiento y la no existencia de una política al efecto genera una falta de referentes.
Queda la expectativa de saber si va a llegar a consolidarse un instrumento que permita saber qué valores y competencias en responsabilidad social aporta la formación a estudiantes, por lo que representa de demanda formulada por la UNESCO,
y dado que parece interesante el conocer el perfil de estudiantes para mejorar la
competitividad de las universidades en base a unos valores a favor del bien común.

Apuntes para un marco Ibero-americano de RSU
En todo caso, es un requisito urgente el plasmar en un espacio interactivo, basado
en la tecnología de la información y la comunicación, la ingente labor que realizan
diferentes universidades en materia de RSU, tal como resalta la vicerrectora de extensión de la Universidad de Paraná, Dra. Mendes França (2011), pues es necesario
que transmitan y dialoguen con la sociedad.
Apuntando este comentario, se puede señalar que no existe habitualmente un fluido diálogo institucional entre IES salvo ante la existencia de proyectos financiados, son raras las excepciones en las que voluntariamente el sector de la educación
superior trabaja en conjunto en pro de un beneficio social sin la existencia de financiación para proyectos. En el proceso de creación de campus de excelencia en
Europa, la obligación de trabajar conjuntamente universidades viene precedida de
un ajuste presupuestario que es el que motiva a avanzar hacia sinergias colectivas.

Los avances de las universidades españolas en rendición de cuentas a la sociedad
En virtud de lo señalado anteriormente, quizá una característica que distingue al
proceso de instalación de la RSU en el sistema universitario español se encuentre
relacionada con los esfuerzos por rendir cuentas a la sociedad, principalmente a
través de la elaboración de memorias de responsabilidad social.
El formato de rendición de cuentas del GRI (social, económico y medioambiental)
se ha extendido hacia el resto de universidades españolas que han desarrollado
posteriormente sus memorias de RSU. Sin embargo, debido a que el formato GRI
fue originalmente desarrollado para las empresas, resulta interesante destacar
los esfuerzos y propuestas para adaptar o diseñar formatos de memorias de RSU
para rendir cuentas más acordes con el quehacer universitario, como por ejemplo
el diseño propuesto por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Andaluzas43 (González et al, 2010; Larrán & López, 2010).
En este sentido, parece necesario seguir avanzando hacia formatos de memorias de
RSU que permitan a las universidades no solo rendir cuentas de manera genérica sobre el quehacer docente e investigador que realizan, habitualmente estructuradas en el
formato del GRI44, encaminándose hacia modelos de accountability que incluyan también otros aspectos relacionados con el concepto de responsabilidad social universitaria,
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44

https://www.globalreporting.org/

como por ejemplo las perspectivas ética - valórica y de transformación social con las
cuales también es posible asociar al modelo de RSU (Gaete, 2011; Martí-Vilar et al, 2011).
En conclusión, reforzar la idea del gran avance alcanzado en esta primera década del
S.XXI y la importancia de establecer mayor interacción entre universidades para avanzar
en conjunto hacia un espacio iberoamericano de conocimiento socialmente responsable.
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A trajetória da Responsabilidade Social
na Anhanguera Educacional
MARIA ELISA EHRHARDT CARBONARI1

RESUMO: O texto apresenta a proposta de criação da Anhanguera Educacional, que enfatizou sua missão, crenças e valores como o marco da responsabilidade social, estando presente desde o início o ideal de inclusão com ascensão social. Contém os resultados das ações
da instituição com destaque para os 1,5 milhão de atendimentos que vêm beneficiando as
comunidades do entorno e contempla também o 8º Relatório de Responsabilidade Social
consolidado pelas realizações e pelos esforços de todos os setores.

Introdução

Nos idos de 1994, o professor Antonio Carbonari idealizou a criação de uma instituição – a Anhanguera Educacional – que contemplasse a base da pirâmide educacional representada pelas classes "C" e "D", com a missão de promover um ensino
eficiente e de qualidade, capaz de formar profissionais competentes, éticos e aptos
a desenvolver projetos de vida como cidadãos conscientes de seus direitos, deveres
e responsabilidades.
Essa missão institucional permeia tudo que é preciso para promover a inclusão e a
ascensão social de indivíduos das classes menos favorecidas, por meio da melhoria
da qualidade de vida, do acesso a oportunidades de emprego e a bens que representam as aspirações de todos. Nesse sentido, a Anhanguera Educacional nasce de
um ideal social com o objetivo de proporcionar ao jovem trabalhador condições de
realizar o seu projeto de vida.
As crenças e os valores básicos para que o ensino pudesse se transformar em realidade podem ser traduzidas nas seguintes diretrizes:
• Aprendizagem eficaz e útil;
• Professores atualizados e qualificados;
• Aprendizagem com embasamento teórico e prático constantemente
fomentado e implementado;
• Estudo que abranja a parte prática e a ética visando formar um cidadão
consciente dos seus deveres e direitos;
• Alunos corresponsáveis pelo aprendizado eficiente e eficaz;
• Responsabilidade social voltada para a inclusão social e a promoção da
igualdade de direitos e oportunidades com vistas à ascensão dos indivíduos da sociedade globalizada;
• E, por fim, respeito à promoção e à defesa dos direitos humanos, da
qualidade de vida e do meio ambiente como deveres da instituição de
ensino superior (IES) e de seus educandos.
1
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Presidente do Comitê de Responsabilidade Social – Anhanguera Educacional

A Anhanguera, ao permanecer fortemente alicerçada nessas crenças e valores,
consolidou-se como uma instituição genuinamente social. Sua trajetória, marcada
por ações sociais, projetos de extensão comunitária e, principalmente, pelos 1,5 milhão de atendimentos à população em diferentes áreas, certifica o compromisso da
instituição com o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os envolvidos no
processo educacional.
Tal é esse compromisso, que ao longo de sua trajetória de sustentabilidade, a Anhanguera vem elaborando pelo 8º ano consecutivo o Relatório de
Responsabilidade Social nos moldes do Global Reporting Initiative (GRI). Além
disso, criou o Instituto de Ação Social e Extensão Comunitária (Iasec), órgão
responsável pela gestão dos programas de extensão comunitária que garante a interação entre professores, estudantes e comunidades do entorno das
unidades da instituição. Recentemente, em 2012, instituiu também o Comitê
de Responsabilidade Social, cuja competência é supervisionar e incentivar as
ações sociais na IES, permeado pelos princípios de inclusão e promoção da
igualdade. O Comitê é formado por reitores, diretores, professores, alunos e
representantes dos setores jurídico, financeiro e de marketing, com reuniões
bimensais para traçar o planejamento estratégico das atividades sociais, apreciar e aprovar novos projetos.
Resultados das Ações de Responsabilidade Social

Além de obter como resultado principal das ações de responsabilidade social
um número muito expressivo de atendimentos, não se pode deixar de mencionar
outros benefícios que contribuem para consolidar a cultura da responsabilidade
social da Anhanguera Educacional dentre os quais:
• A disciplina Responsabilidade Social e Meio Ambiente (RSMA), matéria
obrigatória e parte do núcleo comum dos currículos dos cursos;
• A edição do livro texto da disciplina RSMA, parte integrante do
Programa do Livro Texto (PLT), atingindo a tiragem de 110.000 exemplares com o título Sustentabilidade na Prática: fundamentos, experiências e habilidades (2011);
• A edição do livro Sustentabilidade, responsabilidade social e meio
ambiente. Editora Saraiva 2012. Edição atualizada 2012;
• 1º lugar na categoria Responsabilidade Social (2011) pelo terceiro ano
consecutivo na Revista Isto É Dinheiro;
• 1ª Empresa de Serviços Educacionais a participar do IES Bovespa 2011;
• Programa Ambiental iniciado em 2010 e auditado pela
PricewaterhouseCoopers (PwC) – abrange o Sistema de Gestão
Integrado (SGI) da Anhanguera e segue as normas ISO 14001 e
OHSAS 18001 que estabelecem os padrões e os procedimentos das
atividades operacionais e acadêmicas da Instituição. O Programa
foi o grande responsável para a obtenção do ISE Bovespa, condição fundamental para atingir esse patamar de qualidade.

43
Responsabilidade Social Nº 6

O reconhecimento dessas ações proporcionou a participação da instituição em
eventos internacionais como convidados para expor o modelo Anhanguera, dentre
os quais se destacam:
• Harvard Business School Boston – Social Enterprise Conference –
Innovation and Collaboration in Emerging Market Education – Fevereiro
2010;
• International Finance Corporation – IFC Washington – Inclusive
Business Solution: Expanding and Acess at the Bases of Pyramid Abril
2010;
• Universidade de Stanford, California – Global Education Conference –
Impacto da tecnologia da inovação e da globalização no ensino – junho
2011.

Relatório de Responsabilidade Social no ano de 2012 - Aprender para construir
o projeto de vida do aluno
O Relatório de Responsabilidade Social 2012 menciona em sua apresentação que
a educação é uma arte que envolve os processos de ensinar e aprender, dentro
de uma rica relação de troca em que o professor e o aluno estão constantemente
aprendendo e evoluindo.
A Anhanguera, ao longo de seus 18 anos de trajetória, já colaborou com a educação de
milhares de pessoas que, a partir do que aprenderam, puderam construir uma carreira profissional, buscar seus objetivos e principalmente realizar o seu projeto de vida.
A verdade é que a Anhanguera não só ensinou e formou muita gente como também
adquiriu muito conhecimento com esse processo. Aprendeu que estudar não é fácil,
mas que todo esforço tem sua recompensa; que para crescer é preciso desenvolver
valores e que ensinar é acima de tudo criar possibilidades para que o aluno se realize como pessoa e como profissional.
O Relatório 2012, em sua 8ª edição anual, contempla os principais acontecimentos
da Anhanguera Educacional nas dimensões econômica, social e ambiental no período de janeiro a dezembro de 2012, tendo como base as diretrizes do GRI.
Demonstra que o ano de 2012 foi marcado por grandes desafios operacionais e pelo
desenvolvimento de um forte trabalho para integrar todas as unidades recém-adquiridas em diferentes regiões geográficas e de diferentes tamanhos, como o objetivo de garantir que todas incorporassem o modelo acadêmico, o modelo de gestão
e principalmente a cultura da Anhanguera, permeada pela governança corporativa.
Para tanto, a Anhanguera investiu em tecnologia com foco em criar novos processos e aprimorar os já existentes. Como reflexo desse crescimento a instituição teve
um número recorde de inscritos nos vestibulares – mais de 209 mil novos alunos,
20% superior ao ano anterior.
Os resultados desse esforço podem ser constatados na leitura do Relatório,
hoje consolidado como um dos documentos oficiais da Instituição, editado em
português e inglês.
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Ao finalizar, é preciso registrar que os resultados aqui expostos evidenciam o trabalho e o esforço de uma equipe de profissionais constituída por dirigentes, professores, alunos e funcionários, juntamente com a comunidade, todos envolvidos ao
processo de inserção responsável de cada unidade educacional da Anhanguera no
seu contexto regional e à vinculação do ensino às necessidades sociais, culturais e
econômicas da área de abrangência da instituição.
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Participe do “Dia”
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Dia da Responsabilidade Social
do Ensino Superior Particular

Trabalhar por um futuro melhor para nossa sociedade é responsabilidade de todos.
Quando se busca essa meta em grupo, os resultados são ainda melhores. Isso não
seria diferente para as mais de mil instituições de ensino superior (IES) particulares que participaram da campanha nacional do Dia da Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular desde sua primeira edição, realizada em 29 de outubro
de 2005. Em alguns estados, instituições públicas também aderiram à campanha
em parceria com a iniciativa privada.
De portas abertas para a comunidade, a campanha computou milhões de atendimentos à população em diversas áreas, como consultoria jurídica, orientação profissional
e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas para todas as idades em oito edições (2005 – 2012).
Promovido anualmente pela ABMES, o Dia da Responsabilidade Social quebrou
grandes recordes, ano após ano. As últimas edições foram realizadas no último
sábado de setembro, tornando-se compromisso marcado no calendário acadêmico. O ponto alto do projeto já movimentou cerca de 500 mil pessoas em todo país,
entre professores, alunos, técnicos e voluntários, em um dia de solidariedade.
O “Dia” representa uma oportunidade ímpar para que as IES possam mostrar que
as ações inovadoras contribuem para revitalizar o ensino, a pesquisa e a extensão;
permitir o debate de temas voltados ao ensino superior: ética, reformas do ensino, cidadania dentre outros; desenvolver trabalhos interdisciplinares e parcerias com instituições congêneres, empresas, ONGs e outras; fortalecer parcerias
entre as IES e a sociedade; conferir maior visibilidade ao setor e permitir trocas
de experiências; além de unir forças e mostrar a pujança do setor particular.
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Objetivos
Organizar, anualmente, num só dia, em cada uma das IES e/ou em
espaços definidos por elas, uma mostra de suas ações. As instituições devem expor projetos sociais e promover atividades nas áreas
de ensino, pesquisa e extensão.
Especificamente pretende
• Abrir espaços para as IES mostrarem as ações de responsabilidade social;
• Permitir o debate de temas voltados ao ensino superior, como
ética, reformas do ensino, cidadania e outras questões
relacionadas;
• Unir forças e mostrar a pujança do setor particular;
• Fortalecer parcerias entre as IES e a sociedade;
• Conferir maior visibilidade ao setor;
• Permitir trocas de experiências.

Porque participar

Redes sociais

Esta é uma oportunidade ímpar para as IES mostrarem
que as ações inovadoras contribuem para: revitalizar o
ensino, a pesquisa e a extensão; consolidar práticas de
gestão; desenvolver trabalhos interdisciplinares; além
de parcerias com instituições congêneres e empresas,
dentre outras.

De forma prática e dinâmica, as instituições podem divulgar a programação dos eventos a serem realizados
e trocar experiência de modo a agregar novas ideias à
campanha. Além disso, as redes sociais envolvem ainda
mais os alunos e amplificam os resultados alcançados.

Caminhada do Ensino Responsável
A ABMES indica que as IES que participam do “Dia” incluam na programação a Caminhada do
Ensino Responsável. A atividade é um instrumento valioso de mobilização e conscientização da
comunidade interna e externa para as ações na área da responsabilidade social. O fato de ser realizada fora do campus provoca mais impacto e chama a atenção da mídia e de um número ainda
maior de pessoas.
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Selo Instituição Socialmente Responsável
O compromisso dessas instituições em promover o conhecimento aliado aos valores humanos garante a certificação da ABMES com o Selo Instituição Socialmente
Responsável – conferido apenas às IES que comprovadamente aplicaram ações de
engajamento social.
Para a ABMES, um dos principais objetivos da campanha é alcançado todos os anos,
uma vez que oferece mais força e visibilidade às iniciativas realizadas pelo ensino
superior particular, estimulando ainda a realização de novos projetos sociais nas IES.

Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre
Responsabilidade Social das IES
Criado em 2007 e destinado a premiar os trabalhos das IES que participam do “Dia”,
o concurso possui as seguintes categorias: Documentário; Cobertura Jornalística;
Vídeo Institucional e Videoclipe. É a oportunidade que a sua instituição tem de mostrar em imagens e som as atividades de caráter social que vem realizando no dia a dia.

Revista Responsabilidade Social
A ABMES criou a revista visando divulgar para todo o País informações sobre as atividades realizadas pelas IES no Dia.
Ela é constituída de artigos escritos por pessoas de renome e especialistas na área, dados estatísticos, fotos e a lista das instituições
participantes.
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Participe do “Dia”
Como participar?
Para aderir à campanha do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é muito simples! Basta
cadastrar no site do projeto (www.dia.abmes.org.br) as atividades socialmente responsáveis que sua IES realiza ao longo do ano e a programação do grande evento, previsto para o dia 21 de setembro.
A partir do registro da primeira atividade, sua instituição já estará inserida na campanha. Os dados incluídos
no sistema ficam disponíveis para visualização no site, sendo possível a todos o acesso a mais informações sobre as IES, às atividades que serão realizadas durante o evento, fotos, depoimentos e outros dados referentes
ao Dia da Responsabilidade Social promovido pela instituição. Esses dados também podem ser editados pela
instituição a qualquer momento.
É importante ressaltar que a adesão só é confirmada com a comprovação da realização do evento, fato que
confere à IES o Selo Instituição Socialmente Responsável.

Informações de login e senha
As instituições que já participaram dos anos anteriores da campanha e possuem
cadastro no banco de dados do “Dia” receberão automaticamente no e-mail registrado o login e senha de acesso enviados pela ABMES.
Caso a IES não receba por e-mail os procedimentos para a realização do cadastro,
o responsável deve entrar em contato com a assessoria da ABMES.
E quem nunca participou também pode aderir a esse grande projeto! Basta enviar
um e-mail para dia@abmes.org.br ou imprensa@abmes.org.br para solicitar a
inclusão de sua IES e receber login e senha.

Custos
Não há custo algum para aderir ao Dia da Responsabilidade Social. A instituição arcará apenas com os
custos operacionais para promoção e realização das
atividades.

Local do evento
O local para realização das atividades do “Dia” é de livre escolha e quem é a própria instituição, de acordo
com seu público e com o tipo de evento a ser promovido. Praças, parques, shoppings, feiras e outros pontos
de referência da cidade, além do próprio campus da
IES, costumam ser os locais mais utilizados. Caso as
atividades sejam realizadas ao ar livre, aconselha-se
verificar a previsão do tempo para o dia.

52
Responsabilidade Social Nº 6

Atividades
O objetivo da campanha é que as instituições promovam em um só dia uma mostra
dos projetos e ações socialmente responsáveis que são desenvolvidos ao longo do
ano. As atividades são, portanto, definidas pela instituição de acordo com o contexto em que está inserida. A única regra é que as atividades sejam gratuitas e com
foco na responsabilidade social.
É importante também que o evento seja associado à Campanha do Dia 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 ensino superior socialmente responsável. Os materiais deverão ser
confeccionados pelas próprias IES, sendo permitida a utilização dos layouts e das
peças propostas pela ABMES.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES:

• apresentação de projetos acadêmicos de graduação, pesquisa e
extensão por meio de palestras, workshops e exposições;
• atendimentos à comunidade nas áreas de saúde, jurídica, humanas, exatas, entre outras.
• testes de projetos pilotos da instituição;
• atividades culturais recreativas para todas as idades

Página da sua instituição
No site do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular (www.dia.abmes.org.br), cada instituição contará com um
espaço para divulgação de suas ações referentes à campanha. Para
tanto, é necessário atualizar os dados da instituição, tais como: telefone, endereço, site, e-mails etc.
Este procedimento será realizado pelas próprias IES participantes,
que serão responsáveis pelo conteúdo das informações, bem como
pela manutenção do seu espaço, inserindo relatos, fotos, materiais
de divulgação, notícias da mídia, dentre outros dados relevantes.
Este espaço de divulgação da IES poderá ser visualizado por todos
os visitantes. A atualização é fundamental para que sua instituição
tenha mais visibilidade e a sociedade comprove que sua IES é socialmente responsável.

Dúvidas?
A ABMES está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer mais informações sobre a campanha.
Telefone: (61) 3322-3252
E-mail: dia@abmes.org.br; suporte@
abmes.org.br; imprensa@abmes.org.br
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Caminhada do Ensino
Responsável
Oportunidade para a instituição mobilizar a
comunidade e dar mais visibilidade às suas ações
A Caminhada do Ensino Responsável foi uma iniciativa
adotada por algumas IES em edições anteriores e é uma
atividade incentivada pela ABMES. Além de ser uma
prática saudável e que promove a interação da comunidade, a caminhada confere mais visibilidade ao evento.
A atividade também pode ser utilizada como um instrumento valioso de conscientização da comunidade
interna e externa da instituição para a importância
das ações de responsabilidade social. O fato de ser realizada fora do campus confere um impacto maior na
população e na mídia, promovendo maior envolvimento da sociedade na campanha.
Organizada de forma correta, com a autorização e o
apoio dos órgãos competentes, a caminhada possibilidade ainda a participação de formadores de opinião,
como políticos, personalidades e representantes de
segmentos da sociedade. Podem ser confeccionadas
camisetas, banners, faixas e cartazes que reafirmem
a proposta do evento.

Ensino
Responsável
no Twitter
twitter.com/abmes_ies
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Selo Instituição Socialmente
Responsável
Oportunidade para a instituição de ensino mostrar que é comprometida
com o seu papel perante a sociedade
Imagine poder divulgar a todos que sua instituição de ensino superior é uma organização socialmente responsável. Imagine poder estampar em suas publicações, site,
folders, informativos e outras peças de divulgação que sua IES é comprometida e
faz a diferença na educação superior.
Isso tudo pode ser possível através do Selo Instituição Socialmente Responsável, conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) com
o objetivo de certificar que a IES participou da campanha do Dia da Responsabilidade
Social e está verdadeiramente engajada com o ensino responsável.
Para receber o selo, a instituição deve aderir à campanha e realizar uma mostra das
atividades no dia definido pela ABMES. O selo tem validade de um ano, ou seja, um ciclo
da campanha. A certificação será renovada com a participação nas edições seguintes.

2010/2011

Como receber o Selo?
1–
2–
3–
4–
SELOS DAS CAMPANHAS
ANTERIORES

Cadastre-se no site www.dia.abmes.org.br;
Defina as atividades sociais que sua instituição realizará no “Dia”;
Promova as ações e colete os dados estatísticos do evento;
Retorne ao cadastro para fazer um breve relatório do que foi feito no Dia da
Responsabilidade Social.

Cumprindo estas etapas, a instituição estará apta para receber o Selo, que será
enviado pela ABMES, e poderá utilizá-lo em seus materiais de divulgação.
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Passo-a-Passo
Antes
da realização do “Dia”
Acessar a área restrita do site e cadastrar as seguintes informações:
1 – Coordenador da campanha na IES
• Nome
• E-mail
• Telefone para contato
O coordenador é a pessoa de contato
com a ABMES para o envio de informações e esclarecimentos que se fizerem
necessários.
2 – Atualização das informações cadastrais da instituição
• Nome da IES
• Endereço
• Telefone
• Logomarca
• Breve texto apresentando a IES
para a comunidade
3 – Estatísticas de custos
• Quanto a IES investe nas ações de
responsabilidade social ao longo
do ano
• Quanto a IES investiu na realização
do “Dia”

ATENÇÃO!

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.

4 – Cadastro das atividades
• Nome da atividade
• Cursos envolvidos
• Local de realização da atividade
• Áreas de conhecimento envolvidas
• Frequência da realização da atividade
pela instituição
• Atividades realizadas durante
o ano
• Atividades realizadas exclusivamente durante o Dia da
Responsabilidade Social
• Atividades realizadas durante
o ano e também no Dia da
Responsabilidade Social

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

O login e a senha são enviados aos coordenadores da campanha na instituição. Caso não
tenha recebido ou tenha havido alteração do responsável pelo cadastro, a instituição deve
entrar em contato, por e-mail, para solicitar novos dados de acesso.
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Durante
a realização do “Dia”
1 – Fazer o registro fotográfico do evento, de preferência com a
cobertura de todas as atividades, com boa resolução;
2 – Fazer os registros necessários para participação no Concurso
Silvio Tendler de Vídeos;
3 – Reunir depoimentos dos participantes do evento. Lembre-se
que é importante identificar o nome e a ocupação de cada
depoente;
4 – Recolher dados estatísticos, como a quantidade de professores, alunos e técnicos envolvidos, número de atendimentos
realizados e de visitantes;
5 – Aproveitar o “Dia” para a integração e diversão da comunidade interna e externa da IES.

Após
a realização do “Dia”
1 – Verificar se todas as atividades realizadas foram registradas corretamente e incluir as que ainda não constarem no cadastro;
2 – Atualizar as estimativas de custos (as informações serão utilizadas
apenas para gerar dados estatísticos);
3 – Cadastrar os depoimentos (selecionar os mais relevantes);
4 – Cadastrar as fotos;
5 – Informar os números relativos às atividades realizadas (quantidade
de profissionais envolvidos e de atendimentos realizados*);
6 – Fazer uma avaliação da campanha (a ser preenchida pela própria
instituição);
7 – Preencher corretamente as informações para ter direito a receber o
Selo Instituição Socialmente Responsável.
* É necessário diferenciar a quantidade de visitantes do número de
atendimentos.
Exemplo: João participou de oito atividades/atendimentos durante o “Dia”
- quantidade de atendimentos realizados: 08
- quantidade de visitantes: 01
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FAQ
Respostas às perguntas
mais frequentes
Como aderir à campanha?
Para participar da campanha do Dia, é necessário
que a instituição faça o cadastro das atividades que
serão realizadas no evento, previsto para o dia 21 de
setembro. O preenchimento do cadastro é efetuado
por meio de um login e senha, repassadas para as IES
pela ABMES.
As instituições que já participaram de anos anteriores
receberão essas informações em breve automaticamente (enviado para o e-mail atualizado no sistema
na campanha anterior). As IES que desejam aderir ao
"Dia" pela primeira vez precisam entrar em contato
com a ABMES para gerar login e senha.
Não recebi o nome de usuário e senha para entrar no
sistema. Como faço para obtê-los?
Entre em contato com a ABMES por telefone (61) 33223252 ou e-mail dia@abmes.org.br e solicite os dados
para acesso ao sistema.
Qual é o prazo para o cadastramento da instituição?
A instituição pode cadastrar as atividades até a véspera do Dia da Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular. Somente com o registro prévio
fica caracterizada a adesão da IES à campanha. As atividades poderão ser posteriormente ajustadas conforme a realização do evento.
Onde será realizado o Dia da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular?
O local de realização do evento é definido pela própria
instituição participante. Praças, parques, shoppings,
feiras e outros pontos de referência da cidade, além
do campus da IES costumam ser os locais mais utilizados. Cada instituição promove seu próprio evento simultaneamente às demais faculdades, universidades
e centros universitários em todo país.
Como deﬁnir as atividades?
O objetivo da campanha é que as IES promovam em
um só dia uma mostra dos projetos e ações socialmente responsáveis que são desenvolvidos ao longo.
As atividades são portanto definidas pela instituição
de acordo com o contexto em que está inserida. Em
geral, são realizadas exposições dos projetos acadêmicos, atendimentos à população e eventos culturais,
esportivos e de lazer para todas as idades. A única regra é que as atividades sejam gratuitas e com foco na
responsabilidade social.
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As atividades deverão ser cadastradas de uma
única vez?
Não. Você pode preencher algumas atividades ao iniciar o preenchimento do cadastro e posteriormente
acrescentar outras ações. Mas lembre-se de ao final
da campanha informar todas as atividades realizadas
para que sua instituição tenha o cadastro completo
tanto no site quanto nas estatísticas do evento, divulgadas na Revista Responsabilidade Social.
As informações postadas no site poderão ser
alteradas posteriormente?
Os dados cadastrados poderão ser alterados, incluídos ou mesmo excluídos pelo coordenador da campanha de acordo com a necessidade, tanto antes, quanto
após o evento. É de inteira responsabilidade da instituição a veracidade das informações prestadas.
Como obter o Selo Instituição Socialmente Responsável?
Logo após o evento, retorne ao site da campanha
(www.dia.abmes.org.br) e cadastre as informações
do pós "Dia", tais como a quantidade de professores,
alunos e técnicos envolvidos; quantidade de atendimentos e custo médio para a realização da campanha. O Selo será concedido apenas para as IES que
preencherem as informações do pós "Dia" e será encaminhado para o e-mail cadastrado pelo coordenador da campanha na IES.
Instituições não associadas à ABMES poderão participar da campanha?
Todas as instituições de ensino superior são bem-vindas e poderão participar do Dia da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular, sendo elas associadas ou não à ABMES, inclusive as públicas.
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 após a realização do "Dia" e devem ser feitas pelo site da campanha,
acessando o sistema com o nome de usuário e senha
da IES. Entre no link e faça o pré-cadastro. Em seguida, envie uma cópia em mídia de DVD para a sede da
ABMES. Mais informações e o regulamento completo
podem ser acessados no site da campanha.

Concurso Silvio Tendler
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES

O Concurso Silvio Tendler de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES é uma oportunidade para as instituições participantes do Dia da
Responsabilidade do Ensino Superior Particular
divulgarem por meio de imagem e som as ações
de caráter social que executam no dia a dia, bem
como as atividades realizadas no grande evento
da campanha.
Promovida pela ABMES desde 2007, a premiação seleciona os melhores vídeos inscritos nas
seguintes categorias: Cobertura Jornalística; Documentário; Vídeo Institucional e Videoclipe.
O vencedor de cada categoria é premiado com a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O regulamento do concurso prevê ainda a entrega de
menção honrosa.
Além de participar do concurso, com a produção
dos vídeos as IES têm a possibilidade de divulgarem ainda mais as ações promovidas. O concurso
ainda estimula a interação entre corpo docente
e discente e maior envolvimento dos alunos nos
projetos desenvolvidos.

R$ 2.000,00

para o vencedor
de cada categoria

VII Concurso Silvio Tendler
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES
CATEGORIAS:

TEMPO LIMITE PARA OS VÍDEOS:

- Documentário
- Cobertura Jornalística
- Vídeo Institucional
- Vídeoclipe

Os vídeos não podem ultrapassar 05 (cinco) minutos,
salvo os inscritos na categoria Cobertura Jornalística,
que devem ter, no máximo, 03 (três) minutos de
duração.

PREMIAÇÃO:

INSCRIÇÕES:

R$ 2.000 (dois mil reais) para cada categoria.
A critério da comissão julgadora, poderão ser concedidas menções honrosas.

As inscrições devem ser feitas de 22 de setembro de
2013 a 31 de janeiro de 2014, por meio do site da campanha. É necessário também o envio de uma cópia do
vídeo pelos Correios.

www.dia.abmes.org.br

REGULAMENTO

CAPÍTULO II
Das Categorias

CAPÍTULO I
Dos Objetivos

Art. 2º O Concurso abrange 4 (quatro) categorias,
assim definidas:

Art. 1º O VII Concurso Sílvio Tendler de Vídeos sobre
Responsabilidade Social das IES tem como objetivo
promover e incentivar a criação de vídeos relativos às
ações de responsabilidade social das instituições de
ensino superior (IES) e ao desenvolvimento da campanha do “Dia da Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular”, previsto para o dia 21 de setembro de 2013, em todo o país.

I – Documentário: Apresentação de determinado acontecimento ou fato, mostrando a realidade de maneira mais
ampla e pela sua extensão interpretativa. Os vídeos para
essa categoria 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, o ensino responsável
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na IES e/ou a Campanha do “Dia da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular 2013”.
II – Cobertura jornalística: Registro direto dos fatos com
a utilização de offs (textos), sonoras (entrevistas) e passagem do repórter. Os vídeos podem apresentar - por
meio de palavras, imagens e sons - os números, estatísticas e dados do evento; informações sobre os projetos;
depoimentos dos participantes (da instituição e/ou da comunidade) e outros elementos das atividades realizadas
no “Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Particular 2013” 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 seu trabalho e demonstre a concepção e prática da
responsabilidade social nesse âmbito. Apresente sua
IES e mostre como ela 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, em detrimento da produção em si, tendo em vista que o objetivo final não é
valorizar o trabalho de profissionais externos, e sim da
própria instituição.
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 do Dia da
Responsabilidade Social”, além de olhar diferente sobre o tema “Responsabilidade Social”.

Art. 3º A duração dos vídeos não pode ultrapassar
05 (cinco) minutos, salvo os inscritos na categoria
Cobertura Jornalística, que devem ter, no máximo, 03
(três) minutos de duração. O tempo mínimo de duração dos vídeos fica a critério da equipe de produção,
devendo estar adequado ao foco da mensagem a ser
transmitida.
Parágrafo único – O não cumprimento do limite de
tempo estabelecido implicará em perda de pontos na
ocasião do julgamento, podendo acarretar até mesmo
na desclassificação do vídeo.
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 estarão concorrendo.
CAPÍTULO III

Das Inscrições
Art. 5º As inscrições são gratuitas.
Art. 6º As inscrições se restringem às instituições de
ensino superior participantes da campanha do “Dia da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular
2013”.
Art. 7º As inscrições serão aceitas no período de 22 de
setembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, por meio
do site da campanha – www.dia.abmes.org.br. É necessário também o envio de uma cópia do vídeo pelos
Correios, observado o prazo final das inscrições, de
acordo com as disposições do Capítulo IV.
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Parágrafo único – Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo, sendo que, para a verificação, será
observada a data de postagem do material nos Correios.
Art. 8º Cada instituição poderá concorrer com quantos
vídeos e em quantas categorias desejar.
Art. 9º Serão aceitas as produções audiovisuais captadas por todo tipo de tecnologia, desde que o produto
final esteja no formato do YouTube – Resolução recomendada: 1080p ou 720p.
Art. 10 Os vídeos devem conter, obrigatoriamente, os créditos com os nomes e as funções realizadas por cada componente da equipe de filmagem e produção do projeto.

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES)
SCS Qd. 7 Bl. “A” Sala 526 – Ed. Torre do Pátio Brasil
Shopping – Brasília/DF – CEP: 70.307-901
Art. 14 As mídias com as produções, selecionadas ou
não, serão armazenadas pela ABMES por até 03 (três)
meses após a divulgação dos vencedores, podendo ser
requeridas de volta pela instituição.
Art. 15 Os vídeos, depois de auditados, serão incorporados à página da ABMES no YouTube onde será atribuído um novo endereço para cada um.
CAPÍTULO V

Art. 11 Se constatada pela Comissão Julgadora qualquer tentativa de fraude, adulteração ou plágio, o material estará automaticamente desclassificado.

CAPÍTULO IV
Do Envio dos vídeos
Art. 12 Os vídeos deverão ser adicionados para uma
conta do YouTube, sem restrições de acesso. O endereço (URL) deverá ser informado na ficha de inscrição.
Parágrafo único – Inscrições sem o envio de material
conforme o previsto neste edital serão desconsideradas para a classificação.
Art. 13 Uma cópia do vídeo deverá ser enviada em
mídia de DVD ou CD pelo correio (com aviso de recebimento) ou então entregue pessoalmente no endereço abaixo:
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Da Comissão Julgadora

Art. 16 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
da premiação uma determinada categoria no caso de
as propostas concorrentes não atenderem aos critérios estabelecidos neste edital.
Art. 17 A Comissão Julgadora será composta por pelo
menos 03 (três) membros de reconhecido conhecimento na área audiovisual: cineastas, produtores,
publicitários, jornalistas ou outros.
Art. 18 As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e não serão suscetíveis de recursos ou impugnações.

Art. 19 Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora
pessoas que trabalhem nas IES participantes do
concurso.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VI

Art. 25 O Concurso terá 04 (quatro) premiados que
serão indicados pela Comissão Julgadora, observadas
as disposições do artigo 16, parágrafo único, deste
regulamento.

Dos critérios para avaliação
Art. 20 Serão consideradas para efeito de avaliação, a
qualidade e a criatividade relativas à narrativa, à linguagem e à estética dos vídeos. O que se busca é inovação
e ousadia referentes ao tema responsabilidade social.
Art. 21 É imprescindível que os vídeos abordem a cobertura da campanha do “Dia da Responsabilidade
Social do Ensino Superior Particular 2013” durante a
realização do evento pela IES ou o tema responsabilidade social como um todo.

Art.22 Os critérios de avaliação utilizados serão os
seguintes: Fotografia 10%; Som 10%; Edição 10%;
Linguagem 10%; Adequação à categoria inscrita 30%
e Narrativa (construção do vídeo) 30%.

Da Premiação

Art. 26 O vencedor de cada categoria receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Art. 27 A critério da Comissão Julgadora poderão ser conferidas menções honrosas, cabendo ao vencedor um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Art. 28 A ABMES reserva para si o direito de utilizar os
vídeos inscritos da forma que julgar conveniente.

Art. 29 Os casos omissos serão decididos pela
Comissão Julgadora, depois de ouvido o presidente da
ABMES.

CAPÍTULO VII
Brasília, 13 de maio de 2013.
Da Exibição
Art. 23 Os autores das propostas selecionadas devem
enviar autorização do dirigente da IES e dos realizadores para possível exibição.

Gabriel Mario Rodrigues
Presidente

Art. 24 Os vídeos selecionados poderão ser apresentados em eventos da ABMES promovido para tal finalidade e nos sites relacionados à campanha.
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VI Concurso Silvio Tendler
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES

Vencedores

2012

VI Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A UNIFEOB
Fundação de Ensino Octávio Bastos foi fundada em 1965 e está localizada em São João da Boa Vista, SP. Com 25 cursos de graduação e 11
de pós-graduação vem fazendo a diferença na formação no Ensino
Superior Regional. Tem na sua missão dentre vários princípios a valorização da ética e cidadania. Sempre preocupada com a sua inserção
social tem diversos projetos que interferem positivamente na vida
dos cidadãos de São João da Boa Vista e região.

Documentário
UNIFEOB
Instituição
Centro Universitário Fundação
de Ensino Octávio Bastos
Mantenedora
Fundação de Ensino Octávio Bastos

Título da Obra
UNIFEOB no Lar São Vicente de
Paulo - Responsabilidade Social 2012

Categoria
Documentário

SOBRE O VÍDEO
O vídeo foi gravado em um dia de atividades do curso de fisioterapia da UNIFEOB no Asilo São Vicente de Paulo, em São João da Boa
Vista. Neste dia, além das atividades terapêuticas que são realizadas
semanalmente, também realizamos uma festa com a participação
dos cursos de Enfermagem e Pedagogia da Instituição, onde foram
lembrados os direitos dos idosos a saúde, ao lazer e a inserção como
cidadãos. A participação dos alunos dos cursos da Instituição faz parte das atividades de estágio para o curso de Fisioterapia e atividades
complementares aos demais cursos.
AUTORES
Departamento de Relacionamento UNIFEOB
Gestora: Luciana Carvalho de Oliveira Junqueira
Jornalista: Thais D’Grande
Cinegrafista: Herinton Balarini e Vinicius Boaventura
DEPOIMENTO DO AUTOR
“Esse projeto já existe a mais de 10 anos e a Entidade envolvida sempre demonstrou que nossa atuação sempre muito importante para
o cotidiano do Asilo. Desta forma resolvemos este ano realizar o vídeo valorizando a atuação de professores e alunos como atividade
de formação profissional que estimula a responsabilidade social da
UNIFEOB” − Luciana Carvalho de Oliveira Junqueira
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=Znm94SiF-6k&feature=youtu.be

Duração
5’
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VI Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A UNIPAR
A Unipar iniciou suas atividades como faculdade em 1972, no interior
do Paraná. Reconhecida como universidade em 1993, hoje tem mais
de cem cursos de graduação e pós-graduação (especialização e mestrado), que congregam mais de quinze mil alunos, em dez Campus, localizados em Umuarama (sede), Toledo, Guaíra, Paranavaí, Cianorte,
Cascavel e Francisco Beltrão.
SOBRE O VÍDEO
Com título que parafraseia o slogan da Instituição – “Unipar, um espaço para o seu talento!” – o vídeo mostra as várias áreas atendidas pela Unipar no setor da Extensão e ressalta a preocupação da
Instituição em investir na ação social como um meio de integração e
troca de conhecimentos entre universitários e sociedade.

Institucional
UNIPAR
Instituição
Universidade Paranaense
Mantenedora
APEC – Associação Paranaense
de Ensino e Cultura
Título da Obra
Unipar, um espaço para
o talento de todos
Categoria
Institucional
Duração
5'

AUTORES
Realização: DEGCD (Diretoria Executiva de Gestão da Cultura e
Divulgação) – Professora Cláudia Elaine Garcia Custódio; Chefe
do DCSU (Departamento de Comunicação Social Universitária) –
Professora Terezinha de Fátima Aguiar
Roteiro: Jornalistas Graça Milanez e Marcela Lopez
Apresentação: Patrick Azevedo – estudante de Comunicação Social
Edição: Soni Ruzzene – estudante de Comunicação Social
Coordenação Técnica: Anderson Guimarães
DEPOIMENTO DOS AUTORES
“Esse vídeo nos deu a oportunidade de mostrar a essência das múltiplas intenções da Unipar, que segue abrindo caminhos para tanta
gente progredir na vida, fazendo, criando, gerando soluções para
problemas e carências, sempre pensando no presente e no futuro.
Esse concurso nos permitiu desenvolver um trabalho esmerado e,
com ele, projetar ainda mais a Unipar, o que acabou nos proporcionando uma imensa satisfação. Os idealizadores e organizadores estão de parabéns pela iniciativa digna de muitos elogios.” - Professora
Cláudia Elaine Garcia Custódio
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=BmHrbn6Szl0&feature=youtu.be
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VI Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ
A Anhanguera acredita que o relacionamento com as comunidades se materializa por meio de projetos e ações que proporcionam
aos alunos a oportunidade da prática educacional e do exercício
a cidadania.
SOBRE O VÍDEO
A reportagem intitulada “O Dia que Virou Semana e Fortaleceu a
Cidadania” mostra os eventos realizados no Dia do Ensino Responsável,
estendido para uma semana, idealizados pela mantenedora e multiplicados por suas unidades, bem como a repercussão destas ações na
comunidade em geral.

Cobertura jornalística
FAT Taubaté
Instituição
Faculdade Anhanguera de Taubaté
Mantenedora
Anhanguera Educacional S/A
Título da Obra
O dia que virou semana e
fortaleceu a cidadania

AUTORES
Reportagem: Luciana Corrêa
Imagens: Alan Pereira/Dinhemecler Ribeiro/Leonardo Bonelli
Edição de imagens: Fernando Dantas/Luciana Corrêa
Finalização: Fernando Dantas
Arte: Israel Maia - Sonorização: Luciano Andreotti
Realização: Núcleo de Produção Multimídia/Anhanguera Educacional
DEPOIMENTO DO AUTOR
“O registro e a divulgação do evento permitem agregar valor aos
projetos além de multiplicar e repercutir o efeito destas ações na
comunidade acadêmica”.
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=75uMciT_DDE

Categoria
Cobertura Jornalística
Duração
3'01"
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VI Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A FUMEC
A Universidade FUMEC tem consciência de sua responsabilidade social e, sem perder de vista a formação humanista e cidadã, mantém
seu compromisso com a educação superior de qualidade, como justificativa de seu funcionamento e sua existência. A instituição, que
2012 completou 47 anos, tem 15 mil alunos que frequentam seus
cursos de graduação, superiores de tecnologia, pós-graduação lato e
stricto sensu, além de cursos de extensão.

Videoclipe
FUMEC
Instituição
Universidade FUMEC
Mantenedora
Fundação Mineira de
Educação e Cultura
Título da Obra
Fumec em dia de sol
Categoria
Videoclipe
Duração
3'27"
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SOBRE O VÍDEO
O videoclipe teve como objetivo documentar uma das atividades desenvolvidas por alunos e professores da Universidade FUMEC no Dia
da Responsabilidade Social. A concepção do videoclipe teve como
diretriz principal as imagens dos atendimentos feitos alunos, professores e, principalmente, dos usuários.
AUTORES
Produção: Mariana de Sousa e Renata Willig
Imagens: Alexandre Rodrigues e Armando Alvarenga
Edição: Armando Alvarenga
Direção/Roteiro/ Finalização: Alexandre Salum Castro
DEPOIMENTO DO AUTOR
“A Campanha foi e é essencial, para dar aos alunos a oportunidade
de contribuir com sua área de conhecimento para uma ajuda efetiva
à comunidade. Além de ser uma introjeção dos valores sociais na formação, profissionalização e conscientização de sua responsabilidade social perante a sociedade. O incentivo para a criação do vídeo foi
documentar jornalisticamente esta Campanha para servir como um
exemplo de solidariedade a ser seguido.” - Alexandre Salum Castro
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=j-m1amvC7sM&feature=youtu.be

VI Concurso Silvio Tendler
Menção Honrosa

SOBRE A UNAMA
A UNAMA tem como missão: promover a educação para o desenvolvimento da Amazônia. Os seus princípios são: da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, Princípio da qualidade do fazer
educacional; Princípio da regionalidade; Princípio da comunicação
permanente, tornando transparente as suas ações e os resultados
acadêmicos daquilo que desenvolve. Entre universidade e sociedade
não pode haver distâncias.

Videoclipe
UNAMA
Instituição
Universidade da Amazônia
Mantenedora
UNESPA - União das Escolas
Superiores do Pará
Título da Obra
Responsabilidade Social:
Unama e a comunidade
Categoria
Videoclipe
Duração
4'58"

SOBRE O VÍDEO
Videoclipe sobre as ações de extensão da Universidade da Amazônia
- UNAMA em Belém. Este conjunto de ações aposta em resultados de
médio e longo prazo, que possibilitem dias melhores para as comunidades no entorno da universidade, sempre. Daí a escolha da canção
"Dias Melhores", do grupo Jota Quest, para compor com as imagens
da comunidade em ação.
AUTORES
Realização: Universidade da Amazônia / Curso de Comunicação Social /
TV Unama; Coordenação da TV Unama: Renata Ferreira; Coordenação de
Produção: Roberto Moreira; Direção e Produção do Vídeo: Felipe Cortez
Edição: Thiago Queiroz; Cinegrafista: Ismar Antonio; Apoio: Coordenação
dos Programas de Pesquisa e Extensão - Profª Andréa Pontes
DEPOIMENTO DO AUTOR
"Busquei registrar ações com a participação de jovens e adultos envolvidos com as atividades de extensão da Unama em dois eventos
distintos. A participação do pequeno Max expressa a integração
da família e da comunidade do entorno no ambiente universitário,
uma aposta da UNAMA em um desenvolvimento pleno de cidadania
para todos. A dinâmica de montagem do clipe adota uma estética
moderna e jovem, características que devem marcar a extensão universitária enquanto espaço prático de inovação e transformação da
sociedade, sendo o jovem ator fundamental deste processo." − Felipe
Cortez
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=mtjqZDZrTCQ&feature=youtu.be
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V Concurso Silvio Tendler
de Vídeos sobre Responsabilidade Social das IES

Vencedores

2011

V Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A FAV/ANHANGUERA
A Anhanguera Educacional é uma instituição de ensino superior moderna, constituída por docentes e gestores atualizados, que pretende oferecer aos estudantes uma nova opção de cursos superiores,
com QUALIDADE, e a PREÇOS ACESSÍVEIS. A responsabilidade social
na Anhanguera está relacionada ao processo de integração da instituição ao contexto regional e à vinculação do ensino e da pesquisa
dos alunos às necessidades sociais.

Institucional
FAV/Anhanguera
Instituição
Faculdades Anhanguera de Valinhos
Mantenedora
Anhanguera Educacional
Título da Obra
Responsabilidade Social no
Dia a Dia das Comunidades
Categoria
Institucional
Duração
4'46"

SOBRE O VÍDEO
O vídeo institucional reforça a cultura organizacional da Anhanguera
Educacional que é fortemente embasada nos preceitos da inclusão,
ascensão e responsabilidade social. Os resultados apresentados
demonstram a contribuição da instituição para o desenvolvimento
nacional por meio da transferência do conhecimento gerado pelos
impactos de suas ações sociais com base em atividades científicas,
técnicas e culturais.
AUTORES
Coordenadora e vice-presidente de Programas Institucionais:
Maria Elisa Ehrhardt Carbonari
Gibson Zucca da Silva (IASEC - Instituto de Ação Social)
Produção: Alberto Santana (NPM - Núcleo de Produção Multimídia)
DEPOIMENTO DOS AUTORES
“O compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento
das comunidades, além do ensino focado na prática, são prioridades
da Anhanguera Educacional. O vídeo institucional foi desenvolvido
para demonstrarmos que os projetos de responsabilidade social
agregam valor e qualidade ao projeto pedagógico da instituição, proporcionando aos alunos, colaboradores e parceiros a oportunidade
da prática educacional e do exercício da cidadania.”
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=qcw2qfIwTcc&feature=youtube
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V Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO
A Universidade Castelo Branco é referência em Educação na Zona
Oeste do Município do Rio de Janeiro. Há mais de 40 anos forma profissionais que, além de serem qualificados para o mercado de trabalho, são comprometidos com os princípios humanísticos, éticos e
de exercício da cidadania. É uma instituição que se preocupa com o
futuro da sociedade.

Reportagem
Castelo Branco
Instituição
Universidade Castelo Branco
Mantenedora
Centro Educacional de Realengo
Título da Obra
Ensino Superior Responsável 2011
– Uma ação para comunidade
Categoria
Reportagem Jornalística
Duração
2'15"
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SOBRE O VÍDEO
O vídeo é uma cobertura jornalística do evento chamado “Dia do
Ensino Superior Responsável”, promovido pela ABMES (Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), que ocorreu no dia
22 de setembro de 2011, das 9h às 15h. Procuramos mostrar a realidade através de entrevistas, imagens do evento e apuração com o
número de atendidos no dia.
AUTORES
Roteirista e produtora: Alana Saenen Costa Oliveira
Repórter cinematográfico e editor: Gabriel de Oliveira Vianna
Editor: Gustavo Alves
Editora: Nathália Cristina de Medeiros Manzano
Produtor: Rafael dos Santos Fontes
Repórter cinematográfico e editor: Teo Venerando dos Santos Nunes
Repórter: Viviane Araújo da Silva
DEPOIMENTO DO AUTOR
“O Dia do Ensino Superior Responsável é um exemplo para todos, inclusive para os jovens que estão iniciando sua carreira profissional,
com ingresso na universidade. O próprio evento em si nos motivou a
criar o vídeo, que retrata uma sociedade que precisa de constante
ajuda de cada um de nós.” − Alana Saenen Costa Oliveira
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=ETxwnYBo0lA

V Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A UNIFEOB
Situada em São João da Boa Vista, São Paulo a UNIFEOB possui mais
de 46 anos de tradição e neste período vem cumprindo seu papel
regional, cuja missão é: “educar gerações, atuar na comunidade com
responsabilidade social e influir no desenvolvimento regional, valorizando a ética, a cidadania, a liberdade e a participação”.
SOBRE O VÍDEO
A Equoterapia UNIFEOB é um programa dos cursos de Pedagogia,
Medicina Veterinária e Fisioterapia, que atende portadores de deficiências de São João da Boa Vista e região. O vídeo documentário
mostra o resultado de um trabalho de amor e dedicação que tem
como função melhorar a qualidade de vida das pessoas utilizando o
cavalo como parceiro.

Documentário
UNIFEOB
Instituição
Centro Universitário Fundação
de Ensino Octávio Bastos
Mantenedora
Fundação de Ensino Octávio Bastos
Título da Obra
Equoterapia – UNIFEOB no Dia
Da Responsabilidade Social

AUTORES
Entrevistas e roteiro: Thaís Araujo de Grande
Cinegrafista e fotografia: Vinicius Bonanome
Editor de imagens e finalização: Herinton Luis Balarini
Coordenação: Lúcia Sodré
Departamento de Relacionamento e Marketing UNIFEOB
DEPOIMENTO DO AUTOR
“A Campanha mobilizou alunos, professores e voluntários e uniu a comunidade em um grande evento ‘1º Encontro de Alunos e Praticantes
de Equoterapia’. O vídeo foi produzido com a intenção de divulgar o
importante trabalho da Equoterapia, que desde 2002 transforma a
vida de todos os envolvidos.”
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=jhKQg98MHyA&lr=1

Categoria
Documentário
Duração
5’
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V Concurso Silvio Tendler
Vídeo Vencedor

SOBRE A FUMEC
A Universidade FUMEC tem consciência de sua responsabilidade social e, sem perder de vista a formação humanista e cidadã, mantém
seu compromisso com a educação superior de qualidade, como justificativa de seu funcionamento e sua existência. A instituição, que
em 2010 completou 45 anos, possui cerca de 15 mil alunos que frequentam seus cursos de graduação, superiores de tecnologia, pós-graduação lato e stricto sensu, além de cursos de extensão.

Videoclipe
FUMEC
Instituição
Universidade FUMEC
Mantenedora
Fundação Mineira de
Educação e Cultura
Título da Obra
FUMEC no Parque
Categoria
Videoclipe
Duração
3'27"
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SOBRE O VÍDEO
O videoclipe teve como objetivo documentar as atividades desenvolvidas por alunos, professores e a comunidade no Dia da
Responsabilidade Social promovido pela Universidade FUMEC, procurando mostrar os atendimentos aos diversos segmentos da sociedade. A concepção do videoclipe teve como diretriz a captação das
imagens mais significativas dos atendimentos e dos eventos que estavam na programação.
AUTORES
Produção: Isabela Monteiro, Lucas Chaves Rage, Priscila Mendes
e Renata Willig
Imagens: Alexandre Rodrigues e Armando Alvarenga
Edição de Vídeo: Armando Alvarenga
Direção, roteiro e finalização: Alexandre Salum Castro
DEPOIMENTO DO AUTOR
“A campanha foi e é essencial para dar aos alunos a oportunidade de
contribuir com sua área de conhecimento para uma ajuda efetiva à
comunidade. Além de ser uma introjeção dos valores sociais na formação, profissionalização e conscientização de sua responsabilidade social perante a sociedade. O incentivo para a criação do vídeo foi
documentar jornalisticamente esta campanha para servir como um
exemplo de solidariedade a ser seguido.” − Alexandre Salum Castro
LINK ORIGINAL
http://www.youtube.com/watch?v=DpLYe3kgo-s

O patrono
Silvio Tendler é um renomado documentarista
brasileiro. É, antes de tudo, um humanista, que
já produziu cerca de 40 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens.
Seus trabalhos são resgates da memória brasileira e inspiram seus espectadores à reflexão
sobre os rumos do Brasil, da América Latina e
do mundo em desenvolvimento. Em 1981, criou
a Caliban Produções Cinematográficas, direcionada para biografias históricas de cunho social,
onde permanece como diretor e roteirista. Seus
documentários conquistaram inúmeras premiações e fizeram dele uma referência nacional no gênero.
Recebeu prêmios em festivais brasileiros como o de Brasília, Gramado, Rio, e
prêmios de instituições como o troféu Margarida de Prata, da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Entrou na Seleção Oficial do Festival de
Cannes com o filme “Glauber O Filme, Labirinto do Brasil” e participou de diversas mostras e festivais internacionais (Europa, América Latina, Estados Unidos
e Canadá) mostrando nosso cinema e nossa cultura no Brasil e no mundo.
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
Brasileiro em Paris”, com uma retrospectiva de seus filmes. Ainda neste ano,
foi condecorado com a Medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro, por relevantes serviços prestados à causa pública do Estado.
A trilogia “Jango”, “Os Anos JK” e “Tancredo, a travessia” retratam biografias
marcadas por um compromisso indissolúvel com a democracia e o futuro da
nação e do povo brasileiro.
Parte das pesquisas de seus filmes tem origem no volumoso acervo particular
de imagens, com mais de dez mil títulos sobre a História do Brasil e do mundo
dos últimos 50 anos.
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Balanço estatístico
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Números das 8 edições
das campanhas

1.260 Instituições participantes

8.5 milhões de atendimentos

Cerca de 180 mil professores,alunos e técnicos
envolvidos anualmente nas ações de responsabilidade
social do ensino superior particular

0
0
0
.
5

Média de 5 mil atividades por ano
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Total de atividades nas 8 edições
das campanhas
Total de atividades por região
Norte

Centro-oeste

3.774

4.386

Nordeste

Sul

7.940

7.381

Total de atividades por região e por ano
2005

155

507
490
587
510
469

2008
2009
2010
2011
2012

2005

19.439

603

2007

Norte

Sudeste

453

2006

175
375

2006

959

2007

Nordeste

2012

1.240
1.255
1.284
1.303
1.349

2005

1.234

2008
2009
2010
2011

1.457

2006

2.831
2.732

2007

Sudeste

2008

3.178

2009

2.745

2010

2.968

2011

2.294

2012

2005

196
418

2006

811
771

2007

Sul

2008

1.143
1.218
1.319

2009
2010
2011

1.505

2012

2005

263

2006

CentroOeste

439
725

2007
2008

463
673
695
617

2009
2010
2011
2012
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511

Atividades por categoria*

Multidisciplinar

1.842

Ciências Humanas

Ciências da Saúde

16.395

14.682

Ciências Biológicas

3.306

Ciências Sociais
Aplicadas

Ciências Agrárias

1.163

9.108

Engenharias

2.828
Ciências Exatas
e da Terra

3.939

Linguistica,
Letras e Artes

3.901

* Uma mesma atividade pode ter sido cadastrada
no sistema em mais de uma categoria

Principais atividades realizadas:
Aferição de pressão arterial
Apresentação de projetos acadêmicos
Apresentação de projetos sociais
Apresentações culturais
Arrecadação de donativos
Assistência jurídica
Atendimento à terceira idade
Atendimento fisioterápico
Atendimento odontológico
Atendimento pedagógico
Atividades de inclusão digital
Atividades recreativas
Avaliação nutricional
Bazar solidário
Cursos de informática
Doação de sangue
Educação ambientação
Eventos esportivos

Exposições de arte e cultura
Feiras de ciências
Ginástica laboral
Higiene bucal
Minicursos em diversas áreas de
conhecimento
Mostras de programas de alfabetização
Oﬁcinas de arte, dança música e literária
Orientação para obtenção de documentos
Orientação proﬁssional e vocacional
Palestras
Reciclagem
Seminários
Serviços de beleza
Teste de glicemia
Tipagem sanguínea
Vacinação
Workshops
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Números da edição
da campanha de 2012
511 Instituições participantes
6.128 atividades realizadas
8
4
2
.
10 res
sso

e
Prof

2
2
2
.
8 cos

7
2
8
.
3
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n
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80
7
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5
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Ate

s

o
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Atividades por categoria*
Ativ
Multidisciplinar

1.839
Ciências Humanas

2.344

Ciências da Saúde

1.870

Ciências Sociais
Aplicadas

1.368
Ciências Biológicas

387

Linguistica,
Letras e Artes

Ciências Agrárias

121

484

Engenharias

316

Ciências Exatas
e da Terra

480
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* Uma mesma atividade pode ter
sido cadastrada no sistema em
mais de uma categoria

Atividades por região
na edição de 2012

Atividades por região
Centro-oeste

Norte

511

469

Sul

Nordeste

1.505

1.349

Sudeste

Atividades por categoria e região

2.294

167

365

124

Multidisciplinar

740

443
220
143

Ciências da Saúde

425
679

403

Ciências Biológicas

31
16

55
175

110

Ciências Agrárias

Engenharias

21
18
9
38
35
20
20

Sul
Centro
Nordeste

63

Norte

85

Ciências Exatas
e da Terra

30

Linguistica, Letras
e Artes

28

Ciências Sociais
Aplicadas

128

Sudeste

84
67
200

99
39
55

234

128
154
63

202
407

180

Ciências Humanas

177

542
574
575

838
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Fotos do "Dia"
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IES participantes
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Região Norte
Participou do dia

1 vez
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2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes

6 vezes

7 vezes

8 vezes

Acre
Faculdade Meta
FAMETA | Rio Branco-AC
www.fameta.edu.br | ensino@fameta.edu.br | (68)3226-1501

Amapá
Faculdade de Macapá
FAMA | Macapá-AP
www.faculdadedemacapa.com.br | faculdadedemacapa@faculdadedemacapa.com.br | (96)2101-0431

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

Faculdade do Amapá
FAMAP | Macapá-AP
www.famap.edu.br | famap@famap.edu.br | (96)3198-0501

Faculdade Seama
SEAMA | Macapá-AP
www.seama.edu.br | seama@seama.edu.br | (96)2101-5151

Instituto de Ensino Superior do Amapá
IESAP | Macapá-AP
www.iesap.edu.br | moderno@iesap.edu.br | (96)3222-6400

Amazonas
Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas
CIESA | Manaus-AM
www.ciesa.br | reitor@ciesa.br | (92)3643-4200

Centro Universitário do Norte
UNINORTE | Manaus-AM
www.uninorte.com.br | extensao@uninorte.com.br | (92)3212-5000
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Centro Universitário Luterano de Manaus
CEULM/ULBRA | Manaus-AM
www.ulbra-mao.br | pos.manaus@ulbra.br | (92)3616-9800

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

Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas,
Sociais e Biotecnológicas
FBN | Manaus-AM
www.faculdadeboasnovas.edu.br | mariajose@faculdadeboasnovas.edu.br | (92)3237-2214

Faculdade do Amazonas
IAES | Manaus-AM
www.iaes.com.br | iaes@vivax.com.br | (92)3358-4606

Faculdade Fucapi
FUCAPI | Manaus-AM
http://portal.fucapi.br | rozana.gualberto@fucapi.br | (92)2127-3062

Faculdade Literatus
UNICEL | Manaus-AM
www.literatus.edu.br | direcao.ensino@literatus.edu.br | (92)3212-8900

Faculdade Martha Falcão
FMF | Manaus-AM
www.infs.com.br | secfmf@infs.com.br | (92)2121-0900

Faculdade Metropolitana de Manaus
FAMETRO | Manaus-AM
www.fametro.edu.br | diretora.academica@fametro.edu.br | (92)2101-1007

Faculdade Salesiana Dom Bosco
FSDB | Manaus-AM
www.fsdb.com.br | diretoria@fsdb.com.br | (92)6224-6906

Faculdade Táhirih
FACULDADE TÁHIRIH | Manaus-AM
www.adcam.org.br | adcam@adcam.org.br | (92)3249-9500

Instituto de Ensino Superior Materdei
IES MATERDEI | Manaus-AM
www.materdeionline.argo.com.br | materdei@argo.com.br | (92)2101-0800
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Instituto Superior em Ciências da Humanidade
FATEM | Manaus-AM
www.fatem-isch.com.br | fateol@bol.com.br | (92)3221-2256

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

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

Centro Universitário Luterano de Santarém
CEULS/ULBRA | Santarém-PA
www.ceuls.edu.br | ceulssantarem@ulbra.br | (93)3524-1055

Escola Superior da Amazônia
ESAMAZ | Belém-PA
www.esamaz.com | l.reinaldo@uol.com.br | (91)3222-1317

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

Faculdade da Amazônia
FAAM | Ananindeua-PA
www.faculdadedaamazonia.com.br | marketing@faculdadedaamazonia.com.br | (91)3255-2236

Faculdade de Belém
FABEL | Belém-PA
www.fabelnet.com.br | fabel@fabelnet.com.br | (91)3201-1318

Faculdade de Estudos Avançados do Pará
FEAPA | Belém-PA
www.feapa.com.br | elenia@feapa.com.br | (91)3202-8003

Faculdade de Itaituba
FAI | Itaituba-PA
www.faculdadedeitaituba.com.br | fai@unifaitb.edu.br | (93)3518-4320
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Faculdade de Tecnologia da Amazônia
FAZ | Belém-PA
www.faz.edu.br | suely@idepa.com.br | (91)2301-1669

Faculdade do Pará
FAP | Belém-PA
www.fap-pa.edu.br | fap@fap-pa.edu.br | (91)3202-9000

Faculdade Ideal
FACI | Belém-PA
www.grupoideal.com.br | pablo@grupoideal.com.br | (91)3323-6033

Faculdade Ipiranga
IPIRANGA | Belém-PA
www.faculdadeipiranga.com.br | suely@idepa.com.br | (91)3344-0777

Faculdade Metropolitana da Amazônia
FAMAZ | Belém-PA
www.famaz.edu.br | rosaibiapina@yahoo.com.br | (91)3241-5774

Faculdade Metropolitana de Marabá
METROPOLITANA | Marabá-PA
www.faculdademetropolitana.com.br | dietoria@faculdademetropolitana.com.br | (94)2101-3990

Faculdade Pan Americana
FPA | Capanema-PA
www.fpa.edu.br | fpa@fpa.edu.br | (91)3462-4548

Faculdade Tapajós
FAT | Itaitúba-PA
www.fatfaculdade.com.br | fat@fatfaculdade.com.br | (93)3518-2519

Faculdades Integradas do Tapajós
FIT | Santarém-PA
www.fit.br | fit@fit.br | (93)3523-5088

Instituto de Estudos Superiores da Amazônia
IESAM | Belém-PA
www.iesam-pa.edu.br | iesam@iesam-pa.edu.br | (91)4005-5415
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Instituto Esperança de Ensino Superior
IESPES | Santarem-PA
www.iespes.edu.br | iespes@iespes.edu.br | (93)3529-1760

Sociedade de Educação, Cultura de Tecnologia da Amazônia
SECTA | Redenção-PA
www.fesar.com.br | biomedicina@fesar.com.br | (94)4243-5004

Universidade da Amazônia
UNAMA | Belém-PA
www.unama.br | cpe@unama.br | (91)4009-3001

Rondônia
Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná
CEULJI/ULBRA | Ji-Paraná-RO
www.ulbra.br/ji-parana | ensinojp@ulbra.br | (69)3416-3100

Faculdade da Amazônia
FAMA | Vilhena-RO
www.fama-ro.com.br | rosangela.cipriano@uol.com.br | (69)3322-5114

Faculdade de Cacoal
FACIMED | Cacoal-RO
www.facimed.edu.br | facimed@facimed.edu.br | (69)3441-1950

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia
FARO | Porto Velho-RO
www.faro.edu.br | diretoriacademica@faro.edu.br | (69)3217-5100

Faculdade de Educação de Porto Velho
UNIRON | Porto Velho-RO
www.uniron.edu.br | uniron@uniron.edu.br | (69)3219-5052

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

Faculdade de Pimenta Bueno
FAP | Pimenta Bueno-RO
www.fap-pb.edu.br | administracao@fap-pb.edu.br | (69)3451-4100
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Faculdade de Porto Velho
FIP | Porto Velho-RO
www.fip-ro.edu.br | administracao@fip-ro.edu.br | (69)3211-6019

Faculdade de Rolim de Moura
FAROL | Rolim de Moura-RO
www.farol.edu.br | direcaogeral@hotmail.com.br | (69)3442-4004

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

Faculdade São Lucas
FSL | Porto Velho-RO
www.saolucas.edu.br | faculdade@saolucas.edu.br | (69)3211-8054

Faculdades Integradas Aparício Carvalho
FIMCA | Porto Velho-RO
www.fimca.com.br | coord.odonto@fimca.com.br | (69)3217-8921

Faculdades Integradas de Ariquemes
FIAR | Ariquemes-RO
www.fiar.com.br | gilmarutzig@fiar.com.br | (69)3536-1025

Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho
ILES ULBRA | Porto Velho-RO
www.ulbra.br/portovelho | acs.portovelho@ulbra.br | (69)3216-7600

Faculdades Integradas de Cacoal
UNESC | Cacoal-RO
www.unescnet.br | unesc@unescnet.br | (69)3441-4503

Roraima
Faculdade Atual da Amazônia
ESTÁCIO ATUAL | Boa Vista-RR
www.faculdadeatual.edu.br | janainevoltolini@yahoo.com.br | (95)2121-5585

Faculdade Cathedral
CATHEDRAL | Boa Vista-RR
www.cathedral.edu.br | tradew@terra.com.br | (95)2121-3460
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Faculdade de Direito de Boa Vista
CATHEDRAL | Boa Vista-RR
www.cathedral.edu.br | tradew@terra.com.br | (95)2121-3460

Faculdade de Roraima
CATHEDRAL | Boa Vista-RR
www.cathedral.edu.br | tradew@terra.com.br | (95)2121-3460

Faculdade de Tecnologia de Roraima
CATHEDRAL | Boa Vista-RR
www.cathedral.edu.br | tradew@terra.com.br | (95)2121-3460

Tocantins
Centro Universitário Luterano de Palmas
CEULP/ULBRA | Palmas-TO
www.ulbra-to.br | acs@ceulp.edu.br | (63)3219-8018

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

Faculdade Guaraí
FAG | Guaraí-TO
www.faculdadeguarai.edu.br | faculdadeguarai@cultura.com.br | (63)3464-1289

Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas
UNIESP | Colinas do Tocantins-TO
www.fecolinas.edu.br | fiesc@fecolinas.edu.br | (63)3476-2705

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

Fundação Universidade do Tocantins
UNITINS | Palmas-TO
www.unitins.br | fernando.lr@unitins.br | (63)3218-2939

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
ITPAC | Araguaína-TO
www.itpac.br | coppex@itpac.br | (63)3411-8526
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Região Nordeste
Participou do dia

1 vez
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2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes

6 vezes

7 vezes

8 vezes

Alagoas
Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação
de Maceió
ESAMC | Maceió-AL
www.esamc-al.com.br | academico@esamc-al.com.br | (82)3036-2299

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/AL | Maceió-AL
www.fat-al.edu.br | cristianepaiva@fat-al.edu.br | (82)3214-7700

Faculdade Estácio de Alagoas
FAL - ESTÁCIO DE ALAGOAS | Maceió-AL
www.estacio.br | estacio@estacio.br | (82)3214-6800

Faculdade Raimundo Marinho
FRM | Maceió-AL
www.frm.edu.br | contato@frm.edu.br | (82)3325-9574

Faculdade São Tomás de Aquino
FSTA | Palmeira dos Índios-AL
www.fsta.edu.br | facesta@bol.com.br | (82)3421-1060

Bahia
AGES Empreendimentos Educacionais S/C Ltda. - Faculdade AGES
AGES | Paripiranga-BA
www.faculdadeages.com.br | ageswilson@infonet.com.br | (75)3279-2210

Área1 - Faculdade de Ciência e Tecnologia
AREA1 | Salvador-BA
www.area1.edu.br | djesus@area1.edu.br | (71)2106-3995

Centro de Educação Superior de Guanambi S/C Faculdade Guanambi
GUANAMBI | Guanambi-BA
www.portalfg.com.br | pereira@portalfg.com.br | (77)3451-8428
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Centro Universitário Estácio da Bahia
ESTÁCIO FIB | Salvador-BA
www.fib.br | extensao.fib@estacio.br | (71)2107-8182

Centro Universitário Jorge Amado
UNIJORGE | Salvador-BA
www.fja.edu.br | ligia.alvares@unijorge.edu.br | (71)3206-8053

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
BAHIANA | Salvador-BA
www.bahiana.edu.br | posgrad.carolina@bahiana.edu.br | (71)2101-1900

Faculdade 2 de Julho
F2J | Salvador-BA
www.f2j.edu.br | andreandrade@f2j.edu.br | (71)3114-3400

Faculdade Adventista da Bahia
FADBA | Cachoeira-BA
www.adventista.edu.br | info@iaene.br | (75)3425-8000

Faculdade Adventista da Bahia - Psicologia
FADBA | Cachoeira-BA
www.iaene.br | ynaipe@gmail.com | (75)3425-8096

Faculdade Adventista de Administração do Nordeste
FAAD | Cachoeira-BA
www.adventista.edu.br | info@iaene.br | (75)3425-8029

Faculdade Adventista de Educação do Nordeste
FAENE | Cachoeira-BA
www.adventista.edu.br | secfaene@gmail.com | (75)3425-8031

Faculdade Adventista de Fisioterapia
FAFIS | Cachoeira-BA
www.adventista.edu.br | fafis@adventista.edu.br | (75)3425-8034

Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana
FAT | Feira de Santana-BA
www.fat.edu.br | fat@fat.edu.br | (75)3616-9451

Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
FAAHF | Luís Eduardo Magalhães-BA
www.faahf.edu.br | secretariaacademica@faahf.edu.br | (77)3628-9900
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Faculdade Baiana de Ciências
FABAC | Lauro de Freitas-BA
www.fabac.com.br | fabac@fabac.com.br | (71)3289-9800

Faculdade Batista Brasileira
FBB | Salvador-BA
www.fbb.br | tatiane@fbb.br | (71)3505-3434

Faculdade da Cidade do Salvador
CIDADE | Salvador-BA
www.faculdadedacidade.edu.br | asped@faculdadedacidade.edu.br | (71)3254-6000

Faculdade de Ciencia, Tecnologia e Educação
FACITE | Santa Maria da Vitoria-BA
www.facite.com.br | facinst25@yahoo.com.br | (77)3483-4370

Faculdade de Ciências da Bahia
FACIBA | Salvador-BA
www.faciba.com.br | faciba@faciba.com.br | (71)3321-0251

Faculdade de Ciências Educacionais
FACE | Valença-BA
www.facebahia.com | contato@facebahia.com | (75)3641-6898

Faculdade de Ciências Empresariais
FACEMP | Santo Antônio de Jesus-BA
www.facemp.edu.br | lhlmartini@uol.com.br | (75)3631-3180

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faculdade AGES | Paripiranga-BA
www.faculdadeages.com.br | ageswilson@infonet.com.br | (75)3279-2210

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

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

Faculdade de Tecnologia e Ciências de Jequié
FTC | Jequié-BA
www.portal.ftc.br | ftc.jeq@ftc.br | (73)3527-8100
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Faculdade de Teixeira de Freitas
FACTEF | Teixeira de Freitas-BA
www.factef.com | diretoria@factef.com | (73)3011-8300

Faculdade de Turismo da Bahia
FACTUR | ssa-BA
www.famettig.br | factur@famettig.br | (71)2108-1500

Faculdade do Descobrimento
FACDESCO | Santa Cruz Cabralia-BA
www.facdesco.edu.br | diretoriafacdesco@gmail.com | (73)3672-1641

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

Faculdade Hélio Rocha
FHR | Salvador-BA
www.heliorocha.com.br | fhr@heliorocha.com.br | (71)2101-5000

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

Faculdade Juvêncio Terra
FJT | Vitória da Conquista-BA
www.juvencioterra.edu.br | administrativo@juvencioterra.edu.br | (77)3425-1696

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

Faculdade Metropolitana
POLIFUCS | Lauro de Freitas-BA
www.polifucs.br | graduacao@polifucs.br | (71)3378-8900

Faculdade Montessoriano de Salvador
FAMA | Salvador-BA
www.montessoriano.com.br | fama@montessoriano.com.br | (71)3371-5643
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Faculdade Nobre de Feira de Santana
FAN | Feira de Santana-BA
www.fan.com.br | diretoria.academica@gruponobre.net | (75)2102-9105

Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas
PITÁGORAS | Teixeira de Freitas-BA
www.faculdadepitagoras.com.br/teixeiradefreitas | susanag@pitagoras.com.br | (73)3011-8300

Faculdade Regional da Bahia
UNIRB | Salvador-BA
www.unirb.edu.br | unirb@unirb.edu.br | (71)3368-8300

Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias
IESCFAC | Candeias-BA
www.iescfac.edu.br | nupsfac@yahoo.com.br | (71)3602-9256

Faculdade Ruy Barbosa
FRB | Salvador-BA
www.frb.edu.br | marketing@frb.edu.br | (71)3205-1700

Faculdade São Bento da Bahia
FSBB | Salvador-BA
www.saobento.org/faculdade | comunic.facsaobento@gmail.com | (71)3322-4746

Faculdade São Camilo
FASC-BA | Salvador-BA
www.saocamilo-ba.br | diretoria@saocamiloba.br | (71)3248-7133

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

Faculdade Sete de Setembro
FASETE | Paulo Afonso-BA
www.fasete.edu.br | jacquesfs@hotmaill.com | (75)3501-0777

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

Faculdade Unime de Ciências Jurídicas
UNIME | Lauro de Freitas-BA
www.unime.com.br | direcaoacademica@unime.com.br | (71)3378-8900
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Faculdade Zacarias de Góes
FAZAG | Valença-BA
www.fazag.com.br | fazag@fazag.com.br | (75)3641-2120

Faculdades do Descobrimento
FACDESCO | Santa Cruz Cabrália-BA
www.facdesco.edu.br | diretoriafacdesco@gmail.com | (73)3672-1641

Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia
UNESULBAHIA | Eunápolis-BA
www.unesulbahia.com.br | unece@unece.br | (73)3281-4342

Faculdades Integradas Ipitanga-Unibahia
UNIBAHIA | Lauro de Freitas-BA
www.unibahia.br | assessoria@unibahia.edu.br | (71)2202-3600

Faculdades Integradas Olga Mettig
FAMETTIG | Salvador-BA
www.famettig.br | imprensa@famettig.br | (71)2108-1500

Instituto de Educação Superior Unyhana Luis Eduardo Magalhães
IESULEM | Luis Eduardo Magalhaes-BA
www.unyahna.br | diretoria@lem.unyahna.br | (77)3628-4943

Instituto Superior de Educação Nossa Senhora de Lourdes
ISED | Porto Seguro-BA
www.ised.edu.br | ised_edu@superig.com.br | (73)3288-2565

Rede Ftc - Faculdade de Tecnologia e Ciências
REDE FTC | Salvador-BA
www.ftc.br | ftcverde@ftc.br | (71)3281-8002

Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia
SALT | Cachoeira-BA
www.adventista.edu.br | salt@iaene.br | (75)3425-8035

Uniasselvi - Polo Itabuna
UNIASSELVI | Itabuna-BA
www.nead.com.br | futura.articulador@uniasselvi.com.br | (73)3613-4938

Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana
FAESF/UNEF | Feira de Santana-BA
www.unef.edu.br | newton@unef.edu.br | (75)3625-0051
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Universidade Salgado de Oliveira - Campus Salvador
UNIVERSO | Salvador-BA
www.universo.edu.br | rosanefagundes@sa.universo.edu.br | (71)2201-4701

Universidade Salvador
UNIFACS | Salvador-BA
www.unifacs.br | areitoria@unifacs.br;patricia.pastori@unifacs.br | (71)3273-8627

Ceará
Associação Educacional Cearense - AEC Fortaleza
AEC | Fortaleza-CE
www.aec.edu.br | faec@aec.edu.br | (85)3275-2302

Associação Educacional Cearense - AEC Sobral
AEC | Sobral-CE
www.aec.edu.br | aec@aec.edu.br | (88)5327-5230

Faculdade 7 de Setembro
FA7 | Fortaleza-CE
www.fa7.edu.br | ednilton@7setembro.com.br | (85)4006-7600

Faculdade Ateneu
FATE | Fortaleza-CE
www.fate.edu.br | extensao@fate.edu.br | (85)3474-5151

Faculdade Católica do Ceará
MARISTA | Fortaleza-CE
www.catolicaceara.edu.br | msuassuna@marista.edu.br | (85)4009-6266

Faculdade Católica Rainha do Sertão
FCRS | Quixadá-CE
www.fcrs.edu.br | catolica@fcrs.edu.br | (88)3412-6700

Faculdade Cearense
FAC | Fortaleza-CE
www.faculdadescearenses.edu.br | ouvidoria@faculdadescearenses.edu.br | (85)3201-7000

Faculdade Christus
CHRISTUS | Fortaleza-CE
www.fchristus.com.br | fc@fchristus.edu.br | (85)3461-2020
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Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio
LEÃO SAMPAIO | Juazeiro do Norte-CE
www.leaosampaio.edu.br | leaosampaio@leaosampaio.edu.br | (88)2101-1000

Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza
FCHFOR | Fortaleza-CE
www.unice.br | unice@unice.br | (85)3226-6446

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

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte
Estácio FMJ | Juazeiro do Norte-CE
www.fmj-ce.edu.br | atendimento@fmj-ce.edu.br | (88)3572-7800

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro
CETDR | Fortaleza-CE
www.ftdr.com.br | dir.geral@ftdr.com.br | (85)3535-1555

Faculdade de Tecnologia Informática
FATI | Fortaleza-CE
www.unice.br | unice@unice.br | (85)3226-6446

Faculdade de Tecnologia Intensiva
FATECI | Fortaleza-CE
www.fateci.com.br | clauder@fateci.com.br | (85)3335-7050

Faculdade Estácio do Ceará
ESTÁCIO FIC | Fortaleza-CE
www.estacio.br | ana.chaves@estacio.br | (85)3456-4100

Faculdade Evolutivo
FACE | Fortaleza-CE
www.faceonline.com.br | face@evolutivo.com.br | (85)4008-8300

Faculdade Farias Brito
FFB | Fortaleza-CE
www.ffb.edu.br | daa@faculdadefb.com.br | (85)3486-9013

Faculdade Latino Americana de Educação
FLATED | Fortaleza-CE
www.flated.edu.br | flaedu03@terra.com.br | (85)3454-1299
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Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza
FAMETRO | Fortaleza-CE
www.fametro.com.br | fametro@fametro.com.br | (85)3206-6400

Faculdade Nordeste
FANOR | Fortaleza-CE
www.fanor.edu.br | rtiago@devrybrasil.com.br | (85)3249-4848

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

Faculdade Terra Nordeste
FATENE | Caucaia-CE
www.fatene.edu.br | diretoriacaucaia@fatene.edu.br | (85)3261-6979

Faculdades Cearenses
FAC | Fortaleza-CE
www.faculdadescearenses.edu.br | atendimento@facudadescearenses.edu.br | (85)3201-7015

Faculdades Nordeste
FANOR | Fortaleza-CE
www.fanor.com.br | fsaraiva@fanor.edu.br | (85)3952-4814

Faculdade do Vale do Jaguaribe
FVJ | Aracati-CE
www.fvj.br | fvj@fvj.br | (88)3421-9750

Instituto de Ensino Superior de Fortaleza
IESF | Fortaleza-CE
www.unice.br | unice@unice.br | (85)3226-6446
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Instituto de Ensino Superior do Ceará
IESC | Fortaleza-CE
www.iesc.edu.br | interbr@uol.com.br | (85)4009-6000

Instituto Superior de Teologia Aplicada
INTA | Sobral-CE
www.inta.edu.br | inta2@zipmail.com.br | (88)3614-0101

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

Universidade Regional do Cariri
URCA | Crato-CE
www.urca.br | gabinete@urca.br | (88)3102-1200

Maranhão
Centro Universitário do Maranhão
CEUMA | São Luís-MA
www.ceuma.br | ntae@ceuma.br | (98)3214-4277

Faculdade Atenas Maranhense
FAMA | Sao Luís-MA
www.fama.br | faculdade@fama.br | (98)2108-6000

Faculdade Atenas Maranhense de Imperatriz
FAMA ITZ | Imperatriz-MA
www.famaitz.edu.br | valeria@famaitz.edu.br | (99)2101-6000

Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão
FACEMA | Caxias-MA
facema.edu.br | comunicacao@facema.edu.br | (99)3422-6800

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
FAC SÃO LUÍS | Sao Luís-MA
www.facsaoluis.br | reisrocha26i@facsaoluis.br | (98)8321-4643

Faculdade de Educação de Bacabal
FEBAC | Bacabal-MA
www.febac.com.br | neyderman@febac.com.br | (99)3621-1962
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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.facimp.edu.br | facimp@facimp.edu.br | (99)3525-1775

Faculdade de Teologia Hokemãh
FATEH | Vitória do Mearim-MA
www.fateh.com.br | prpedrolindoso@hotmail.com | (98)3352-1144

Faculdade do Maranhão
FACAM-MA | São Luiz-MA
www.facam-ma.com.br | facam@facam-ma.com.br | (98)3227-1238

Faculdade do Vale do Itapecurú
FAI | Caxias-MA
www.faionline.com.br | fai@faionline.com.br | (99)3421-8000

Faculdade Santa Fé
CESF | São Luís-MA
www.santafe.edu.br | duda@santafe.edu.br | (98)2109-0505

Faculdade Santa Terezinha
CEST | São Luis-MA
www.cest.edu.br | posgraduacao@cest.edu.br | (98)3213-8000

Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Coque
FATEH | Vitoria do Mearim-MA
www.fateh.com.br | fateh@fateh.com.br | (98)3352-1144

Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão
UNISULMA | Imperatriz-MA
www.unisulma.edu.br | unisulma@unisulma.edu.br | (99)2101-0202
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Instituto de Ensino Superior Múltiplo
IESM | Timon-MA
www.institutoiesm.com.br | iesm-faculdade@uol.com.br | (99)3212-2185

Instituto Superior de Educação de Caxias
ISEC | Caxias-MA
www.faionline.cjb.net | isec@portalmail.com.br | (99)3521-2905

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
UNDB | São Luís-MA
www.undb.com.br | nti@dbosco.com.br | (98)4009-7070

Paraíba
Centro Universitário de João Pessoa
UNIPÊ | João Pessoa-PB
www.unipe.br | ascom@unipe.br | (83)2106-9202

Faculdade de Campina Grande
UNESC | Campina Grande-PB
www.unescfaculdades.com.br | uescg@uol.com.br | (83)3321-4601

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
CIÊNCIAS MÉDICAS | João Pessoa-PB
www.cienciasmedicas.com.br | comunicacao@cienciasmedicas.com.br | (83)3044-0300

Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande
FCM | Campina Grande-PB
www.cesed.br | diretoria.fcm@cesed.br | (83)2101-8800

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
FACISA | Campina Grande-PB
www.cesed.br | diretoria@cesed.br | (83)2101-8800

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

Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula
FESVIP | João Pessoa-PB
www.fesvip.com.br | fesvip@fesvip.com.br | (83)3243-7878
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Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cajazeiras
FAFIC | Cajazeiras-PB
www.fescfafic.edu.br | ensino@fescfafic.edu.br | (83)3531-3500

Faculdade de Medicina Nova Esperança
FAMENE | João Pessoa-PB
www.famene.com.br | facene@facene.com.br | (83)2106-4777

Faculdade de Tecnologia do Uniuol
UNIUOL | João Pessoa-PB
www.uniuol.com.br | uniuol@uniuol.com.br | (83)3241-9904

Faculdade Potiguar da Paraíba
FPB | João Pessoa-PB
www.fpb.edu.br | clay.mattozo@fpb.edu.br | (83)3133-2915

Faculdade Reinaldo Ramos
FARR | Campina Grande-PB
www.cesrei.com.br | direcaocesrei@bol.com.br | (83)3341-7997

Faculdade Santa Emília de Rodat
FASER | João Pessoa-PB
www.faser.edu.br | eeser@faser.edu.br | (83)3214-4820

Faculdade Unida da Paraíba
UNIPB | João Pessoa-PB
www.unipb.com.br | diretoriaacad@unipb.com.br | (83)3241-2957

Instituto de Educação Superior da Paraíba
IESP | Cabedelo-PB
www.fatecpb.edu.br | webinfo@iesp.edu.br | (83)2106-3800

Pernambuco
Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns
AESGA | Garanhuns-PE
www.aesga.edu.br | aesga@faga.edu.br | (87)3761-1596

Centro de Ensino Superior Santa Cruz
CESAC | Santa Cruz do Capibaribe-PE
www.cesac.edu.br | cesac.facruz@ig.com.br | (81)3731-4364
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Escola Superior de Marketing
FAMA | Recife-PE
www.escolademarketing.com.br | esm@escolademarketing.com.br | (81)3227-0982

Faculdade Asces
ASCES | Caruarú-PE
www.asces.edu.br | direito@asces.edu.br | (81)2103-2000

Faculdade Asces (Associação Caruaruense de Ensino Superior)
ASCES | Caruarú-PE
www.asces.edu.br | asces@asces.edu.br | (81)2103-2000

Faculdade Boa Viagem
FBV | Recife-PE
www.fbv.br | fbv@fbv.br | (81)3081-4444

Faculdade da Escada
FAESC | Escada-PE
www.faesc.com | nilbemoreira.faesc@hotmail.com | (81)3534-5153

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu
FACIG | Igarassu-PE
www.facig-pe.edu.br | facig@facig-pe.com.br | (81)3543-1636

Faculdade de Comunicação e Turismo de Olinda
FACOTTUR | Olinda-PE
www.facottur.org | relacionamento@facottur.org | (81)3429-0772

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru
FAFICA | Caruarú-PE
www.fafica.com | fafica@fafica.com | (81)3721-2611

Faculdade de Odontologia do Recife
FOR | Recife-PE
www.for.edu.br | secretaria@for.edu.br | (81)3221-3325

Faculdade Decisão
FADE | Paulista-PE
www.fade.edu.br | fade@fade.edu.br | (81)3434-4018

Faculdade do Agreste de Pernambuco
FAAPE | Caruarú-PE
www.asces.com.br | faape@asces.com.br | (81)2103-2000
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Faculdade do Vale do Ipojuca
FAVIP | Caruaru-PE
www.favip.edu.br | favip@favip.edu.br | (81)3722-8080

Faculdade dos Guararapes
FG | Jaboatão dos Guararapes-PE
www.faculdadeguararapes.edu.br | vanessapiasson@faculdadeguararapes.edu.br | (81)3461-5561

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins
FACOL | Vitória de Santo Antão-PE
www.facol.com | pauloroberto@facol.net | (81)3523-0012

Faculdade FEPAM
FEPAM | Jaboatão dos Guararapes-PE
www.faculdadefepam.com.br | robertsonandrade@faculdadefepam.com.br | (81)3461-4008

Faculdade Frassinetti do Recife
FAFIRE | Recife-PE
www.fafire.br | informacao@fafire.br | (81)2122-3500

Faculdade Integrada de Pernambuco
FACIPE | Recife-PE
www.facipe.edu.br | facipe@facipe.edu.br | (81)3073-8877

Faculdade Integrada do Recife
FIR | Recife-PE
www.fir.br | walfrido@fir.br | (81)3226-8828

Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas
FAJOLCA | Ipojuca-PE
www.fajolca.edu.br | fajolca@fajolca.edu.br | (81)3551-1221
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Faculdade Marista
FMR | Recife-PE
www.faculdademarista.com.br | aribeiro@marista.edu.br | (81)4009-7777

Faculdade Maurício de Nassau
MAURICIO DE NASSAU | Recife-PE
www.mauriciodenassau.edu.br | janyo@sereducacional.com | (81)3413-4611

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

Faculdade Nova Roma
NOVA ROMA | Recife-PE
www.faculdadenovaroma.com.br | angelo@faculdadenovaroma.com.br | (81)2128-8000

Faculdade Pernambucana de Saúde
FPS | Recife-PE
www.fps.edu.br | contato@fps.edu.br | (81)3035-7777

Faculdades Integradas Barros Melo
AESO | Olinda-PE
www.barrosmelo.edu.br | aeso@aeso.br | (81)2128-9797

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

Instituto Superior de Educação Anchieta
ISEA | Recife-PE
www.oesa.com.br | ligiamonteiro@terra.com.br | (81)3328-1481

Instituto Superior de Educação de Floresta
ISEF | Floresta-PE
www.isef.edu.br | cilicornelio@hotmail.com | (87)3877-1509

Instituto Superior de Educação de Pesqueira
ISEP | Pesqueira-PE
www.isepnet.com.br | isep@pesqueira.com.br | (87)3835-1211

Organizacao de Ensino Superior Anchieta - Oesa
FAR | Recife-PE
www.faculdadeanchietape.com.br | contato@faculdadeanchietape.com.br | (81)3328-1481
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Universidade Salgado de Oliveira - Campus Recife
UNIVERSO | Recife-PE
www.universo.edu.br | extensaore@re.universo.edu.br | (81)3797-9029

Piauí
Associação Teresinense de Ensino S/C Ltda - Faculdade Santo
Agostinho
FSA | Teresina-PI
www.fsanet.com.br | fsa@fsanet.com.br | (86)3215-8700

Centro de Ensino Unificado de Teresina
CEUT | Teresina-PI
www.ceut.com.br | moemacarvalho@ceut.com.br | (86)4009-4300

Centro Universitário Uninovafapi
UNINOVAFAPI | Teresina-PI
www.uninovafapi.edu.br | uninovafapi@uninovafapi.edu.br | (86)2106-0700

Faculdade Adelmar Rosado
FAR | Teresina-PI
www.portalfar.edu.br | far@portalfar.com.br | (86)2106-2606

Faculdade Aliança
ALIANÇA | Teresina-PI
www.faculdadealianca.com.br | institucional@faculdadealianca.com.br | (86)3194-1818

Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina
FAETE | Teresina-PI
www.faete.edu.br | info@faete.edu.br | (86)3231-4020

Faculdade de Ensino Superior de Floriano
FAESF | Floriano-PI
www.faesfpi.com.br | direcao_academica@faesfpi.com.br | (89)3521-6512

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

Faculdade de Tecnologia do Piauí
FATEPI | Teresina-PI
www.fatepi.com.br | fatepi@fatepi.com.br | (86)2107-2200
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Faculdade Evangelica do Piauí
FAEPI | Teresina-PI
www.faepi.com.br | faepi@faepi.com.br | (86)3218-1329

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

Faculdade Piauiense
FAP | Teresina-PI
www.fapteresina.com.br | diretoriageral@fapteresina.com.br | (86)3133-2616

Faculdade Piauiense
FAP PARNAÍBA | Parnaíba-PI
www.fapparnaiba.com.br | fap@fapparnaiba.com.br | (86)3323-4441

Faculdade Santo Agostinho
FSA | Teresina-PI
www.fsanet.com.br | reginabonfim@fsanet.com.br | (86)3215-8723

Faculdade São Gabriel
FSG | Teresina-PI
www.unesc.com.br | diretoriageral@unesc.com.br | (86)3233-8400

Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho
ICF | Teresina-PI
www.icf.edu.br | icf@icf.edu.br | (86)3122-8812

Instituto Superior de Educação Programus
ISEPRO | Água branca-PI
www.isepro.com.br | moysescoimbra@isepro.com.br | (86)3282-1175

Rio Grande do Norte
Centro Universitário do Rio Grande do Norte
UNIRN | Natal-RN
www.unirn.edu.br | unirn@unirn.edu.br | (84)3215-2917

Centro Universitário Facex
UNIFACEX | Natal-RN
www.unifacex.com.br | richard@facex.com.br | (84)3235-1415
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Faculdade Câmara Cascudo
FCC | Natal-RN
www.fcamaracascudo.com.br | osue.viana@fcamaracascudo.com.br | (84)3198-1602

Faculdade Católica Nossa Senhora das Neves
FCNSN | Natal-RN
www.fcproneves.edu.br | nepcatolica@gmail.com | (84)3215-7129

Faculdade Católica Santa Teresinha
FCST | Caico-RN
www.fcproneves.edu.br/caico | diracad.st@fcproneves.edu.br | (84)3417-2316

Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi
MATER | Mossoró-RN
www.materchristi.edu.br | faculdade@materchristi.edu.br | (84)3422-0550

Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte
FACEX | Natal-RN
www.facex.com.br | facexsocial@facex.com.br | (84)3235-1415

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró
FACENERN | Mossoró-RN
www.facenemossoro.com.br | nupea@facenemossoro.com.br | (84)3312-0143

Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte
FATERN | Natal-RN
www.fatern.edu.br | fatern@digizap.com.br | (84)4008-0367

Faculdade de Natal
FAL | Natal-RN
www.falnatal.com.br | lfarias@falnatal.com.br | (84)3615-8000

Faculdade Evolução do Alto Oeste Potiguar
FACEP | Pau dos Ferros-RN
www.facep.com.br | facep@facep.com.br | (84)3351-3708

Faculdade União Americana
UNIÃO AMERICANA | Parnamirim-RN
www.uniaoamericana.edu.br | dionisio@ufrnet.br | (84)3608-2030

Universidade Potiguar
UnP | Natal-RN
www.unp.br | benedita@unp.br | (84)3216-8628
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Sergipe
Faculdade Amadeus
FAMA | Aracaju-SE
www.faculdadeamadeus.com.br | fama@faculdadeamadeus.com.br | (79)2105-2050

Faculdade Atlântico
FA | Aracaju-SE
www.faculdadeatlantico.com.br | faculdadeatlantico@infonet.com.br | (79)3243-1435

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe
FANESE | Aracaju-SE
www.fanese.edu.br | solangemelo@fanese.edu.br | (79)3234-6350

Faculdade de Sergipe
Estácio FaSe | Aracaju-SE
www.fase-se.edu.br | sheila@fase-se.edu.br | (79)3246-8100

Faculdade José Augusto Vieira
FJAV | Lagarto-SE
www.fijav.com.br | fijav@marata.com.br | (79)3631-9210

Faculdade Pio Décimo
PIO DÉCIMO | Aracaju-SE
www.piodecimo.edu.br | direcaoacademica@piodecimo.com.br | (79)2106-3050

Faculdade São Luís de França
FSLF | Aracaju-SE
www.fslf.com.br | atendimento@faculdadesaoluis.com.br | (79)3214-3990

Faculdade Tobias Barreto
FTB | Aracaju-SE
www.ftb-se.edu.br | diretoria@ftb-se.edu.br | (79)3217-3073

Universidade Tiradentes
UNIT | Aracaju-SE
www.unit.br | extensao@unit.br | (79)3218-2109
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Região Sudeste
Participou do dia

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes

6 vezes

7 vezes

8 vezes
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Espírito Santo
Associação Educacional de Vitória - Faculdades Integradas São Pedro
AEV FAESA | Vitória-ES
www.aev.edu.br | coepe@aev.edu.br | (27)2122-4510

Centro de Ensino Superior de Vitória
CESV | Vitória-ES
www.cesv.br | cesv@cesv.br | (27)3041-0111

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

Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo
SÃO CAMILO - ES | Cachoeiro de Itapemirim-ES
www.saocamilo-es.br | saocamilo@saocamilo-es.br | (28)3526-5911

Centro Universitário Vila Velha
UVV | Vila Velha-ES
www.uvv.br | uvv@uvv.br | (27)3421-2000

Doctum Serra
DOCTUM | Serra-ES
www.doctum.edu.br | joselucio@doctum.edu.br | (27)3434-6204

Doctum Vila Velha
DOCTUM | Vila Velha-ES
www.doctum.edu.br | marcia.bretas@doctum.edu.br | (27)3061-9205

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia
de Vitória
EMESCAM | Vitória-ES
www.emescam.br | diretoria@emescam.br | (27)3334-3509

Escola Superior São Francisco de Assis
ESFA | Santa Teresa-ES
www.esfa.edu.br | esfa@esfa.edu.br | (27)3259-3997

Faculdade Batista da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | secretaria.laranjeiras@fabavi.br | (27)3434-6200

138
Responsabilidade Social Nº 6

Faculdade Batista de Vila Velha
FABAVI | Vila Velha-ES
www.fabavi.br | secretaria.pcosta@fabavi.br | (27)3139-9065

Faculdade Capixaba de Administração e Educação
UNICES | Vitória-ES
www.unices.com.br | marketing@unices.com.br | (27)3223-9100

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

Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo
FCSES | Vitória-ES
www.catolica-es.edu.br | marketing@salesiano.com.br | (27)3331-8500

Faculdade Cenecista de Vila Velha
FACEVV | Vila Velha-ES
www.facevv.edu.br | diretoria@facevv.edu.br | (27)3329-1286

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

Faculdade de Administração da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | bernadete.passos@fabavi.br | (27)3434-6200

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

Faculdade de Ciências Biomédicas do Espírito Santo
PIO XII | Cariacica-ES
www.pioxii-es.com.br | coord.geral@pioxii-es.com.br | (27)3343 2563

Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro
de Itapemirm
FACCACI | Cachoeiro de Itapemirim-ES
www.faccaci.edu.br | faccaci@faccaci.edu.br | (28)2102-6600

Faculdade de Ciências Contábeis e Pedagogia de Afonso Cláudio
ISEAC | Afonso Cláudio-ES
www.faac-es.com.br | direcao@faac-es.com.br | (27)3735-2411
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Faculdade de Ciências da Saúde da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | andrea.oliveira@fabavi.br | (27)3434-6200

Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo
UNIVES | Vitória-ES
www.unives.edu.br | diracademica@terra.com.br | (27)3324-4343

Faculdade de Ciências Sociais de Ibiraçu
UNIVILA | Ibiraçu-ES
www.univila.br | direcao@univila.br | (27)3257-1315

Faculdade de Direito da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | secretaria.serra2@fabavi.br | (27)3434-6200

Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim
FDCI | Cachoeiro de Itapemirim-ES
www.fdci.br | fdci@fdci.br | (28)2101-0311

Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo
FAESES | Cariacica-ES
www.pioxii-es.com.br | coord.geral@pioxii-es.com.br | (27)3421-2563

Faculdade de Pedagogia da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | diretoria@doctum.edu.br | (27)3434-6200

Faculdade de Tecnologia São Francisco
UNESF | Barra de São Francisco-ES
www.unesf.edu.br | unesf@unesf.edu.br | (27)3756-1505

Faculdade de Vila Velha
UNIVILA | Vila Velha-ES
www.univila.br | direcao@univila.br | (27)3200-4358
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Faculdade do Espírito Santo
UNES | Cachoeiro de Itapemirim-ES
www.unes.br | coordspa@unes.br | (28)3511-4652

Faculdade Doctum de Vitória
DOCTUM | Vitória-ES
www.doctum.edu.br | cirley.pereira@doctum.edu.br | (27)3331-3027

Faculdade Espírito Santense
UNICAPE | Cariacica-ES
www.faesa.br | adrianapelicioni@faesa.br | (27)2122-0700

Faculdade Espírito Santense de Ciências Jurídicas
PIO XII | Cariacica-ES
www.pioxii-es.com.br | faculdade@pioxii-es.com.br | (27)3343-2563

Faculdade Estácio de Vila Velha
FESVV | Vila Velha-ES
www.es.estacio.br | luiz.claudio@estacio.br | (27)3320-2935

Faculdade Estácio de Sá de Vitória
FESV | Vitória-ES
www.estacio.br | diana.costa@estacio.br | (27)3395-2900

Faculdade Fucape
FUCAPE | Vitória-ES
www.fucape.br | fucape@fucape.br | (27)4009-4444

Faculdade J. Simões Ensino Superior
FABAVI | Guaraparí-ES
www.fabavi.br | valquiria.silva@fabavi.br | (27)3362-0044

Faculdade Pitágoras de Guaraparí
FAP | Guaraparí-ES
www.faculdadepitagoras.com.br/guarapari | alexandre.santoas@krotoniuni.com.br | (27)3361-8300

Faculdade Pitágoras de Linhares
PITÁGORAS | Linhares-ES
www.faculdadepitagoras.com.br/linhares | glauciam@pitagoras.com.br | (27)2103-7212

Faculdade Saberes
SABERES | Vitória-ES
www.saberes.edu.br | letras@saberes.edu.br | (27)3227-8203
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Faculdade São Geraldo
FSG | Cariacica-ES
www.saogeraldo.edu.br | faculdade@saogeraldo.g12.br | (27)3421-9780

Faculdade Unificadas Doctum de Guarapari
DOCTUM | Guarapari-ES
www.doctum.com.br | decomgpi@doctum.com.br | (27)3261-7971

Faculdade Vale do Cricaré
UNIVC | São Mateus-ES
www.ivc.br | ivc@ivc.br | (27)3313-0000

Faculdades Integradas Espírito Santenses Campus 1
FAESA Campus I | Vitória-ES
www.faesa.br | egidiocunha@faesa.br | (27)2122-4100

Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari
FIPAG | Guarapari-ES
www.fipag.br | fipag@fipag.br | (27)3361 8300

Faculdades Integradas São Pedro Campus 2
FAESA | Vitória-ES
www.faesa.br | secretaria2@faesa.br | (27)2122-4500

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

Instituto Batista de Educação de Vitória
IBEV | Vitória-ES
www.fabavi.br | rogerio@fabavi.br | (27)3331-3028
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Instituto Superior de Educação da Serra
FABAVI | Serra-ES
www.fabavi.br | secretaria.serra2@fabavi.br | (27)3434-6200

Sociedade de Ensino Superior de Vitória
FDV | Vitoria-ES
www.fdv.br | npj@fdv.br | (27)3200-3672

União Capixaba de Ensino
UNICAPE | Cariacica-ES
www.unicape.edu.br | comunicacao@unicape.edu.br | (27)2122-0700

União de Educação e Cultura Gildásio Amado
UNESC | Colatina-ES
www.unesc.br | diretoria@uecga.org.br | (02)7372-3300

Minas Gerais
Associação Propagadora Esdeva - Faculdade Arnaldo
ARNALDO | Belo Horizonte-MG
www.faculdadearnaldo.edu.br | asocial@faculdadearnaldo.edu.br | (31)3524-5128

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora
CES/JF | Juiz de Fora-MG
www.cesjf.br | cesjf@cesjf.br | (32)2102-7773

Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
FAI | Santa Rita do Sapucai-MG
www.fai-mg.br | fai@fai-mg.br;jteles@fai-mg.br | (35)3473-3046

Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé
UNIFEG | Guaxupe-MG
www.unifeg.edu.br | reitoria@unifeg.edu.br | (35)3551-5267

Centro Universitário de Belo Horizonte
UNIBH | Belo Horizonte-MG
www.unibh.br | nucleoacademico@unibh.br | (31)3319-9252

Centro Universitário de Caratinga
UNEC | Caratinga-MG
www.funec.br | cadastrogeral@funec.br | (33)3329-4530
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Centro Universitário de Formiga
UNIFORMG | Formiga-MG
www.uniformg.edu.br | ivani@uniformg.edu.br | (37)3229-1400

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

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

Centro Universitário de Patos de Minas
UNIPAM | Patos de Minas-MG
www.unipam.edu.br | unipam@unipam.edu.br | (34)3823-0300

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

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

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
UNILESTE | Coronel Fabriciano-MG
www.unilestemg.br | unilestemg@unilestemg.br | (31)3846-5676

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

Centro Universitário do Triângulo
UNITRI | Uberlândia-MG
www.unitri.edu.br | ascom@unitri.edu.br | (34)4009-9041
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Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
IZABELA HENDRIX | Belo Horizonte-MG
www.metodistademinas.edu.br | comunicacao@metodistademinas.edu.br | (31)3244-7250

Centro Universitário Newton Paiva
NEWTON PAIVA | Belo Horizonte-MG
www.newtonpaiva.br | extensao@newtonpaiva.br | (31)3516-2300

Centro Universitário Una
UNA | Belo Horizonte-MG
www.una.br | reitoria@una.br | (31)3235-7300

Entidade Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda. Faculdade e Colégio Santa Rita
FASAR | Conselheiro Lafaiete-MG
www.fasar.com.br | mantenedora@fasar.com.br | (31)3062-2017

Esamc Uberlândia
ESAMC | Uberlândia-MG
www.esamcuberlandia.com.br | adriano.novaes@esamc.br | (34)3236-9798

Escola de Enfermagem Wenceslau Braz
EEWB | Itajuba-MG
www.eewb.br | eewb@eewb.br | (35)3622-0930

Escola de Estudos Superiores de Viçosa
ESUV | Viçosa-MG
www.esuv.com.br | roberta@esuv.com.br | (31)3892-6767

Escola Superior de Meio Ambiente
ESMA | Iguatama-MG
www.esma.edu.br | esma@esma.edu.br | (37)3353-2222

Faculdade Aldete Maria Alves
FAMA | Iturama-MG
www.facfama.edu.br | secretaria@facfama.edu.br | (34)3411-9700

Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte
ANHANGUERA | Belo Horizonte-MG
www.unianhanguera.edu.br | eduardo.soares@aesapar.com | (31)3226-3007

Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte - BH 2
FBO | Belo Horizonte-MG
www.anhanguera.edu.br | geralda.martins@aesapar.com | (31)3517-3100
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Faculdade Arquidiocesana de Mariana
FAM | Mariana-MG
www.famariana.edu.br | fam.mariana@gmail.com | (31)3558-1439

Faculdade Asa de Brumadinho
FAB | Brumadinho-MG
www.faculdadeasa.com.br | patriciabretas@gmail.com | (31)3571-9300

Faculdade Atenas
ATENAS | Paracatu-MG
www.atenas.edu.br | faculdade@atenas.edu.br | (38)3311-3737

Faculdade Batista de Minas Gerais
FBMG | Belo Horizonte-MG
www.faculdadebatista.com.br | ouvidoriafac@sistemabatista.edu.br | (31)3429-7343

Faculdade Brasileira de Ciências Exatas, Humanas e Sociais
FABRAI | Belo Horizonte-MG
www.unianhanguera.edu.br | eduardo.soares@unianhanguera.edu.br | (31)3226-3007

Faculdade Calafiori
CALAFIORI | São Sebastião do Paraíso-MG
www.calafiori.edu.br | diretoria@calafiori.edu.br | (35)3558-6261

Faculdade Católica de Pouso Alegre
FACAPA | Pouso Alegre-MG
www.facapa.edu.br | secretaria@facapa.edu.br | (35)3421-1820

Faculdade Cenecista Sete Lagoas
FCSL | Sete Lagoas-MG
www.fcsl.edu.br | secretaria@fcsl.edu.br | (31)3779-2250

Faculdade Cidade de Coromandel
FCC | Coromandel-MG
www.fcc.edu.br | fcc@fcc.edu.br | (34)3841-3405

Faculdade Cotemig
COTEMIG | Belo Horizonte-MG
www.cotemig.com.br | mauricio@cotemig.com.br | (31)3371-3051

Faculdade de Administração Milton Campos
FAMC | Nova Lima-MG
www.mcampos.br | coordenacaoadm@mcampos.br | (31)3289-1900
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Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros
FACIT FEMC | Montes Claros-MG
www.femc.edu.br | femc@femc.edu.br | (38)2104-5707

Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo
FAC | Curvelo-MG
www.fac.br | niltonbarroso@fac.br | (38)3721-3945

Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Itabira
FACCI | Itabira-MG
www.funcesi.br | cln@funcesi.br | (31)3839-3710

Faculdade de Ciências Aplicadas de Minas Gerais
UNIMINAS | Uberlândia-MG
www.uniminas.br | uniminas@uniminas.br | (34)3292-1900

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
FACISA | Viçosa-MG
www.univicosa.com.br | univicosa@univicosa.com.br | (31)3899-8000

Faculdade de Ciências Contábeis de Itabirito
UNIPAC ITABIRITO | Itabirito-MG
www.itabirito.unipac.br | unipacitabirito@unipac.br | (31)3561-7775

Faculdade de Ciências Contábeis de Ponte Nova
FACCO | Ponte Nova-MG
www.facco.neuronium.com.br | facco@neuronium.com.br | (31)3817 2580
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Faculdade de Ciências da Computação de Cataguases
FACULDADE DOCTUM | Cataguases-MG
www.doctum.com.br | diretoriacat@doctum.com.br | (32)3422-7005

Faculdade de Ciências da Saúde de Campos Gerais
FACICA | Campos Gerais-MG
www.facica.edu.br | secretaria@facica.edu.br | (35)3853-1679

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

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí
FACTU | Unaí-MG
www.factu.br | factu@factu.br | (38)3676-6222

Faculdade de Ciências e Tecnologias de Campos Gerais
FACICA | Campos Gerais-MG
www.facica.edu.br | facica@facica.edu.br | (35)3853-1233

Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
FCETM | Uberaba-MG
www.fcetm.br | fcetm@fcetm.br | (34)3331-5555

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho
FACET | Montes Claros-MG
www.santoagostinho.edu.br | facet@santoagostinho.edu.br | (38)3690-3690

Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu
FACIG | Manhuacú-MG
www.facig.edu.br | facig@uai.com.br | (33)3331-7000

Faculdade de Ciências Gerenciais e Empreendedorismo
FACIGE | Montes Claros-MG
www.iseib.edu.br | andrey.souza@iseib.edu.br | (38)3222-5161

Faculdade de Ciências Humanas de Itabira
FACHI | Itabira-MG
www.funcesi.br | diretoria.fachi@funcesi.br | (31)3839-3600

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
SESPA | Patos de Minas-MG
www.sespa.edu.br | secretaria@sespa.edu.br | (34)3818-0305
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Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais de Oliveira
FEOL | Oliveira-MG
www.feol.com.br | feol@feol.com.br | (37)3331-4075

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
FCMMG | Belo Horizonte-MG
www.feluma.org.br | fcmmg@fcmmg.br | (31)3248.7100

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
FCMS | Juiz de Fora-MG
www.suprema.edu.br | parceria@suprema.edu.br | (32)2101-5000

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte
FACISA BH | Belo Horizonte-MG
www.facisa.com.br | facisa@facisa.com.br | (31)3421-2207

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

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas
FACESM | Itajubá-MG
www.facesm.br | facesm@facesm.br | (35)3629-5700

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Santo Agostinho
FACISA | Montes Claros-MG
www.santoagostinho.edu.br | facisa@santoagostinho.edu.br | (38)3690-3690

Faculdade de Ciências Sociais e da Saúde de Cataguases
DOCTUM | Cataguases-MG
www.doctum.com.br | diretoria@doctum.com.br | (32)3422-7005

Faculdade de Computação de Montes Claros
FACOMP | Montes Claros-MG
www.facomp.edu.br | adrinorte@yahoo.com.br | (38)3221-2319

Faculdade de Comunicação Social Santa Efigênia
FACULDADES VEREDAS | Conselheiro Lafaiete-MG
www.faculdadeveredas.com.br | secretaria@faculdadeveredas.com.br | (31)3728-1011

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete
FDCL | Conselheiro Lafaiete-MG
www.fdcl.com.br | fdcl@fdcl.com.br | (31)3769-1919
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Faculdade de Direito de Varginha
FADIVA | Varginha-MG
www.fadiva.edu.br | informatica@fadiva.edu.br | (35)3221-3110

Faculdade de Direito do Sul de Minas
FDSM | Pouso Alegre-MG
www.fdsm.edu.br | ekf@fdsm.edu.br | (35)3449-8113

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

Faculdade de Direito Santo Agostinho
FADISA | Montes Claros-MG
www.santoagostinho.edu.br | fadisa@santoagostinho.edu.br | (38)3224-7900

Faculdade de Educação de Bom Despacho
FACEB | Bom Despacho-MG
www.unipacbomdespacho.com.br | unipac@unipacbomdespacho.com.br | (37)3521-9550

Faculdade de Enfermagem de Passos
FESP | Passos-MG
www.fespmg.edu.br | maria.goulart@fespmg.edu.br | (35)3529-6014

Faculdade de Engenharia de Minas Gerais
FEAMIG | Belo Horizonte-MG
www.feamig.br | coordenacaopedagogica@feamig.br | (31)3274-1974

Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais
FEAD - MG | Belo Horizonte-MG
www.fead.br | fead@fead.br | (31)4009-0905
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Faculdade de Estudos Superiores de Minas Gerais
FEAD | Belo Horizonte-MG
www.fead.br | fead@fead.br | (31)3262-2255

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

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina
FAFISM | Muriaé-MG
www.fafism.com.br | fafism@fafism.com.br | (32)3721-1026

Faculdade de Marketing e Negócios
UNIESSA | Uberlândia-MG
www.uniessa.com.br | posgraduacao@uniessa.com.br | (34)3254-1213

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

Faculdade de Medicina de Itajubá
FMIt | Itajubá-MG
www.aisi.edu.br | secretaria@aisi.edu.br | (35)3629-8700

Faculdade de Minas
FAMINAS-BH | Belo horizonte-MG
www.faminasbh.edu.br | comunicacao@faminasbh.edu.br | (31)2126-3160

Faculdade de Minas
FAMINAS | Muriaé-MG
www.faminas.edu.br/muriae | extensao@faminas.edu.br | (32)3729-7518

Faculdade de Nova Serrana
FANS | Nova Serrana-MG
www.fanserrana.com.br | comunicacao@fanserrana.com.br | (37)3226-8200

Faculdade de Pará de Minas
FAPAM | Pará de Minas-MG
www.fapam.edu.br | informatica@fapam.edu.br | (37)3236-1308

Faculdade de Saúde Ibituruna
FASI | Montes Claros-MG
www.fasi.edu.br | diretoria@fasi.edu.br | (38)3690-6600
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Faculdade de Saúde Santo Agostinho
FS | Montes Claros-MG
www.santoagostinho.edu.br | fs@fasa.edu.br | (38)3690-3600

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

Faculdade de Sistemas de Informação de São Sebastião do Paraíso
SISTEMAS | S. Sebastião do Paraíso-MG
www.fecom.edu.br/sistemas | ceduc@paraisonet.com.br | (35)3558-1123

Faculdade de Talentos Humanos
FACTHUS | Uberaba-MG
www.facthus.edu.br | facthus@facthus.edu.br | (34)3311-9800

Faculdade de Tecnologia de Minas Gerais
FATEMG | Ipatinga-MG
www.fatemg.edu.br | secretaria@fatemg.edu.br | (31)3822 6788

Faculdade de Tecnologia INAP
FAT INAP | Belo Horizonte-MG
www.faculdadeinap.edu.br | coordenadordg@faculdadeinap.edu.br | (31)3304-6666

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

Faculdade Del Rey
FDR | Belo Horizonte-MG
www.faculdadedelrey.com.br | faculdadedelrey@faculdadedelrey.com.br | (31)3427 0552

Faculdade Divinópolis
FACED | Divinópolis-MG
www.faced.br | secretaria@faced.br | (37)3512-2000

Faculdade do Futuro
IESMAN | Manhuaçu-MG
www.faculdadedofuturo.edu.br | secretaria@faculdadedofuturo.edu.br | (33)3331-1214

Faculdade do Noroeste de Minas
FINOM | Paracatu-MG
www.finom.edu.br | finom@finom.edu.br | (38)3311-2000
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Faculdade do Sudeste Mineiro
FACSUM | Juiz de Fora-MG
www.unilist.com.br/facsum | marcioacbarros@yahoo.com.br | (32)4009-7000

Faculdade Doctum
DOCTUM | Caratinga-MG
www.doctum.com.br | diretoria@doctum.com.br | (33)3321 7560

Faculdade Doctum e Manhuaçu
DOCTUM | Manhuaçu-MG
www.doctum.edu.br | fabricioesoares@bol.com.br | (33)3332-4138

Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte
FESBH | Belo Horizonte-MG
www.estacio.br | marlon.simoes@estacio.br | (31)3298-5260

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
FESJF | Juiz de Fora-MG
www.jf.estacio.br | lucimara.goulart@estacio.br | (32)3249-3643

Faculdade Frutal
FAF | Frutal-MG
www.faculdadefaf.edu.br | dir.geral@sofes.edu.br | (34)3423-8566

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

Faculdade ISEIB
ISEIB | Betim-MG
www.iseib.edu.br | posgraduacaobh@iseib.edu.br | (31)3532-4593

Faculdade Itabirana de Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias
FATEC | Itabira-MG
www.funcesi.br | cln@funcesi.br | (31)3839-3600

Faculdade Itabirana de Saúde
FISA | Itabira-MG
www.funcesi.br | fisa@funcesi.br / cln@funcesi.br | (31)3839-3638

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia
FAJE | Belo Horizonte-MG
www.faculdadejesuita.edu.br | faje@faculdadejesuita.edu.br | (31)3115-7000
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Faculdade Juiz de Fora
FJF | Juiz de Fora-MG
www.unilist.com.br/fjf | marcioacbarros@yahoo.com.br. | (32)4009-7000

Faculdade Kennedy e Faculdades Promove
KENNEDY | Belo Horizonte-MG
www.faculdadepromove.br | ouvidoria@kennedy.br | (31)2103-2103

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

Faculdade Metodista Granbery
GRANBERY | Juiz de Fora-MG
www.granbery.com.br | comunicacao@granbery.com.br | (32)2101-1800

Faculdade Novos Horizontes
NOVOS HORIZONTES | Belo Horizonte-MG
www.unihorizontes.br | sec-diretoria@unihorizontes.br | (31)3293-7010

Faculdade Pedro II
FAPE2 | Belo Horizonte-MG
www.fape2.edu.br | faculdadepedroii@fape2.edu.br | (31)3462-7167

Faculdade Pitágoras - Betim
PITÁGORAS | Betim-MG
www.faculdadepitagoras.com.br | nivea@pitagoras.com.br | (31)2101-9000

Faculdade Pitágoras - Timbiras
PITÁGORAS | Timbiras-MG
www.faculdadepitagoras.com.br | eduardo@pitagoras.com.br | (31)2111-2400

Faculdade Pitágoras - Unidade Divinópolis
PITÁGORAS | Divinópolis-MG
www.faculdadepitagoras.com.br/divinopolis | jeffersonp@pitagoras.com.br | (37)2101-4800

Faculdade Pitágoras - Vale do Aço
PITÁGORAS | Ipatinga-MG
www.faculdadepitagoras.com.br | ffsousa@pitagoras.com.br | (31)2136-2000

Faculdade Pitágoras Belo Horizonte
FAP | Belo Horizonte-MG
www.faculdadepitagoras.com.br | rosanil@pitagoras.com.br | (31)2111-2300
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Faculdade Politécnica de Uberlândia
FPU | Uberlândia-MG
www.facpoli.edu.br | pirete6@yahoo.com.br | (34)3233-1524

Faculdade Presbiteriana Gammon
FAGAMMON | Lavras-MG
www.fagammon.edu.br | unigammon@gammon.br | (35)3694-2150

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho
UNIPAC | Bom Despacho-MG
www.unipacbomdespacho.com.br | unipac@unipacbomdespacho.com.br | (37)3521-9550

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu
FAPACI | Itanhandu-MG
www.unipacitanhandu.net.br | unipacitanhandu@yahoo.com.br | (35)3371-2610

Faculdade Promove de Minas Gerais
PROMOVE | Belo Horizonte-MG
www.faculdadepromove.br | faculdade@faculdadepromove.br | (31)2103-2103

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

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

Faculdade São Camilo
FASC-MG | Belo Horizonte-MG
www.saocamilo-mg.br | diretoria@saocamilomg.br | (31)3208-6820

Faculdade Senac Minas
FACSENAC | Contagem-MG
www.mg.senac.br/faculdade | cristina.souza@mg.senac.br | (31)3048-9817

Faculdade Vale do Gorutuba
FAVAG | Nova Porteirinha-MG
www.favag.com.br | vanilsonalmeida@favag.com.br | (38)3821-7027

Faculdade Verde Norte
FAVENORTE | Mato Verde-MG
www.favenorte.com.br | fazenorte@bol.com.br | (38)3813-1007
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Faculdade Victor Hugo
FVH | São Lourenço-MG
www.victorhugo.edu.br | secretaria@victorhugo.edu.br | (35)3332-2700

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

Faculdades de Oliveira
ISEOL | Oliveira-MG
www.feol.com.br | feolfeol@yahoo.com.br | (37)3331-4075

Faculdades Doctum
DOCTUM | Leopoldina-MG
www.doctum.com.br | paloma@doctum.edu.br | (32)3441-7162

Faculdades Integradas de Caratinga
FIC | Caratinga-MG
www.ficmg.edu.br | andreiadutra@doctum.com.br | (33)3321-2122

Faculdades Integradas Pitágoras
FIP-MOC | Montes Claros-MG
www.fip-moc.edu.br | secretaria@fip-moc.edu.br | (38)3214-7100

Faculdades Integradas Vianna Júnior
FIVJ | Juiz de Fora-MG
www.viannajr.edu.br | viannajr@viannajr.edu.br | (32)3239-2901

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

Faculdades Unidas do Norte de Minas
FUNORTE | Montes Claros-MG
www.funorte.com.br | diretoria.extensao@funorte.edu.br | (38)2101-9274

Faculdades Unificadas Doctum de Teofilo Otoni
DOCTUM | Teófilo Otoni-MG
www.doctum.edu.br | diretoria.to@doctum.com.br | (33)3523-7289

Fundação Carmelitana Mário Palmério
FUCAMP | Monte Carmelo-MG
www.fucamp.edu.br | posgraduacao@fucamp.com.br | (34)3842-5272
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Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá
FEPI | Itajuba-MG
www.fepi.br | reitoria@fepi.br | (35)3629-8400

Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
FEPESMIG | Varginha-MG
www.unis.edu.br | extensao@unis.edu.br | (35)3219-5000

Fundação de Ensino Superior de Passos
FESP | Passos-MG
www.fespmg.edu.br | conselho@fespmg.edu.br | (35)3529-6035

Fundação Educacional de Ituiutaba
FEIT | Ituiutaba-MG
www.ituiutaba.uemg.br | extensaofeit@gmail.com | (34)3271-9900

Fundação Educacional de Oliveira
FEOL | Oliveira-MG
www.feol.com.br | feol@feol.com.br | (37)3331-4075

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

Fundação Presidente Antonio Carlos
UNIPAC PONTE NOVA | Ponte Nova-MG
www.unipacpontenova.com.br | pontenova@unipac.br | (31)3817-1712

Grupo Educacional Unis
Grupo Unis | Varginha-MG
www.unis.edu.br | responsabilidadesocial@unis.edu.br | (35)3219-5000

Instituto de Ciências Sociais e Humanas
INCISOH | Januária-MG
www.ceiva.com.br | ceiva@comnt.com.br | (38)3621-1403

Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis
de Teófilo Otoni
IESFATO | Teófilo Otoni-MG
www.iesfato.com.br | iesfato@yahoo.com.br | (33)3522-5725
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Instituto de Ensino Superior `Presidente Tancredo
de Almeida Neves`
IPTAN | São Joao Del-Rei-MG
www.iptan.edu.br | iptan@iptan.edu.br | (32)3379-2725

Instituto de Ensino Superior Cenecista de Unaí
INESC | Unaí-MG
www.inesc.br | romulo@inesc.br | (38)3677-4747

Instituto Doctum de Educação e Tecnologia
DOCTUM | Teófilo Otoni-MG
www.doctum.edu.br | jonilson@doctum.edu.br | (33)3523-7029

Instituto Metodista Izabela Hendrix
IMIH | Belo Horizonte-MG
www.metodistademinas.edu.br | comunicacao@metodistademinas.edu | (31)3330-7233

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

Instituto Politécnico de Ensino S/A
IPE | Uberlândia-MG
www.facpoli.edu.br | martaajej@facpoli.edu.br | (34)3233-1510

Instituto Superior de Ciências da Saúde
INCISA | Belo horizonte-MG
www.incisaimam.com.br | posgraduacao@incisaimam.com.br | (31)3297-7960

Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas de Abaeté
ISAB | Abaete-MG
www.divinopolis.uemg.br | nmelo@funedi.edu.br | (37)3541-2172
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Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira
ISEAT | Ibirite-MG
www.fundacaohantipoff.mg.gov.br | densino@fha.mg.gov.br | (31)3521-9501

Instituto Superior de Educação de Itabira
ISEI | Itabira-MG
www.funcesi.br | cln@funcesi.br | (31)3839-3711

Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco
ISAF | Abaete-MG
www.divinopolis.uemg.br | isaf@funedi.edu.br;siedsup@funedi.edu.br | (37)3541-2172

Instituto Superior de Educação Ibituruna
ISEIB | Montes Claros-MG
www.iseib.edu.br | iseib@iseib.edu.br | (38)3222-9444

Instituto Superior de Educação Santa Rita do Sapucaí
ISE | Santa Rita do Sapucai-MG
www.fai-mg.br | fai@fai-mg.br | (35) 3473 3036

Instituto Superior de Educação Santo Agostinho
ISA | Montes claros-MG
www.santoagostinho.edu.br | isa@santoagostinho.edu.br | (38)3690-3690

Instituto Superior de Montes Claros Ltda
FACOMP | Montes Claros-MG
www.facomp.edu.br | marketing@facomp.edu.br | (38)3221-2319

Libertas - Faculdades Integradas
LIBERTAS | São Sebastião do Paraíso-MG
www.fecom.edu.br | dscarano@gmail.com | (35)3531-1998

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

Sociedade Educacional Uberabense
SEU | Uberaba-MG
www.uniube.br | uniube@uniube.br | (34)3321-6600

União Educacional do Vale do Aço
UNIVAÇO | Ipatinga-MG
www.famevaco.br | admgeral@famevaco.br | (31)2109-0900
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Universidade de Uberaba
UNIUBE | Uberaba-MG
www.uniube.br | uniube@uniube.br | (34)3319-8800

Universidade do Estado de Minas Gerais
FEIT UEMG | Ituiutaba-MG
www.ituiutaba.uemg.br | extensaofeit@igmail.com | (34)3271-9900

Universidade do Vale do Sapucaí
UNIVAS | Pouso Alegre-MG
www.univas.edu.br | univas@univas.edu.br | (35)3449-2321

Universidade Fumec
FUMEC | Belo horizonte-MG
www.fumec.br | fumec@fumec.br | (31)3269-5255

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

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

Universidade José do Rosário Vellano - Poços de Caldas
UNIFENAS | Poços de Caldas-MG
www.unifenas.br | pocosdecaldas@unifenas.br | (35)3713-4400

Universidade Presidente Antônio Carlos
UNIPAC | Barbacena-MG
www.unipac.br | propeextensao@unipac.br | (32)3693-8832

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Belo Horizonte
UNIVERSO | Belo Horizonte-MG
www.universo.edu.br | extensao@bh.universo.edu.br | (31)2138-9068

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Juiz de Fora
UNIVERSO | Juiz de Fora-MG
www.universo.edu.br | extensaojf@hotmail.com | (32)3311-9929
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Universidade Vale do Rio Doce
UNIVALE | Governador Valadares-MG
www.univale.br | extensao@univale.br | (33)3279-5200

Universidade Vale do Rio Verde
UNINCOR | Três Corações-MG
www.unincor.br | unincor@unincor.br | (35)3239-1236

Rio de Janeiro
Abeu - Centro Universitário
UNIABEU | Belford Roxo-RJ
www.uniabeu.edu.br | extensao@uniabeu.edu.br | (21)2104-0450

Associação Fluminense de Educação - Universidade UNIGRANRIO
UNIGRANRIO | Duque de Caxias-RJ
www.unigranrio.br | smendes@unigranrio.com.br | (21)2672-7777

Centro de Ensino Superior de Valença
CESVA | Valença-RJ
www.faa.edu.br | cesva@faa.edu.br | (24)2453-1888

Centro Universitário Augusto Motta
UNISUAM | Rio de Janeiro-RJ
www.unisuam.edu.br | reitoria@unisuam.edu.br | (21)3882-9702

Centro Universitário Carioca
UNICARIOCA | Rio de Janeiro-RJ
www.unicarioca.edu.br | reitoria@unicarioca.edu.br | (21)2563-1900

Centro Universitário Celso Lisboa
UCL | Rio de Janeiro-RJ
www.celsolisboa.edu.br | marcelo.crespo@celsolisboa.edu.br | (21)3289-4725

Centro Universitário da Cidade
UniverCidade | Rio de Janeiro-RJ
www.univercidade.br | alonso@univercidade.edu | (21)2536-5040

Centro Universitário de Barra Mansa
UBM | Barra Mansa-RJ
www.ubm.br | ubm@ubm.br | (24)3325-0262
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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
www.ugb.edu.br | reitoria@ugb.edu.br | (24)3345-1700

Centro Universitário La Salle - Rio de Janeiro
UNILASALLE | Niteroí-RJ
www.unilasalle.org | unilasalle-rj@unilasalle-rj.edu.br | (21)2199-6600

Centro Universitário Metodista Bennett
BENNETT | Rio de Janeiro-RJ
www.metodistadorio.edu.br | gabriela.soares@metodistadorio.e | (21)3509-1031

Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos
UniMSB | Rio de Janeiro-RJ
www.msb.br | extensao@msb.br | (21)2413-5727

Centro Universitário Plínio Leite
UNIPLI | Niterói-RJ
www.plinioleite.com.br | reitoria@plinioleite.com.br | (21)2199-1461

Centro Universitário São José de Itaperuna
UNIFSJ | Itaperuna-RJ
www.fsj.edu.br | fsj@fsj.edu.br | (22)3811-0700

Centro Universitário Serra dos Órgãos
UNIFESO | Teresópolis-RJ
www.feso.br | reitoria@feso.br | (21)2642-6260

Conservatório de Música de Niterói
CMN | Niterói-RJ
www.conservatoriocmn.com.br | conservatoriocmn@ig.com.br | (21)2719 2330

Escola Superior de Ensino Helena Antipoff
ESEHA | Niterói-RJ
www.pestalozzi.org.br | sperj@nitnet.com.br | (21)2199-4450

Escola Superior de Propaganda e Marketing - Rio de Janeiro
ESPM - RJ | Rio de Janeiro-RJ
www.espm.br | balmeida@espm.br | (21)2106-2000
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Faculdade Béthencourt da Silva
FABES | Rio de Janeiro-RJ
www.fabesrj.edu.br | fabes@fabes.com.br | (21)2277-7600

Faculdade Bezerra de Araújo
FABA | Rio de Janeiro-RJ
www.bezerradearaujo.com.br | direcaofaba@bezerradearaujo.com.br | (21)2413-1017

Faculdade CCAA
FAC CCAA | Rio de Janeiro-RJ
www.faculdadeccaa.edu.br | extensao@grupoccaa.com.br | (21)2156-5000

Faculdade Cenecista de Itaboraí
FACNEC | Itaborai-RJ
www.facnec-ita.br | vf.ss@hotmail.com | (21)2635-3512

Faculdade da Região dos Lagos
FERLAGOS | Cabo Frio-RJ
www.ferlagos.br | direcao@ferlagos.br | (22)2645-6100

Faculdade de Belford Roxo
FABEL | Belford Roxo-RJ
www.fabel.edu.br | presidencia@fabel.edu.br | (21)2662-0066

Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas
FCCAE | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21)2128-4900

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas
e da Computação Dom Bosco
FCEACDB | Resende-RJ
www.aedb.br | sec@aedb.br | (24)3358-1500

Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense
SEFLU | Nilópolis-RJ
www.seflu.com.br | academico@seflu.com.br | (21)2792-0352

Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac
FELM | Rio de Janeiro-RJ
www.saocamilo-rj.br | diretorgeral@saocamilo-rj.br | (21)2117-4200
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Faculdade de Engenharia de Resende
FER | Resende-RJ
www.aedb.br | engenhariadeproducao@aedb.br | (24)3358 1500

Faculdade de Engenharia Souza Marques
FESM | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21)2128-4960

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Dom Bosco
FFCLDB | Resende-RJ
www.aedb.br | sec@aedb.br | (24)3383-9000

Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia
FFSD | Nova Friburgo-RJ
www.ffsd.br | secretariadadirecao@ffsd.br | (22)2522-2900

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé
FAFIMA | Macaé-RJ
www.fafima.br | fafima@fafima.br | (22)2762-1457

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Souza Marques
FFCLSM | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ffclsm@br.inter.net | (21)2128-4931

Faculdade de Medicina de Campos
FMC | Campos dos Goytacazes-RJ
www.fmc.br | fmc@fmc.br | (22)2733-2211

Faculdade de Tecnologia Norte Fluminense
FACULTEC | Campos dos Goytacazes-RJ
www.facultec.com.br | leticial@facultec.com.br | (22)2738-5503

Faculdade FLAMA
FLAMA | Duque de Caxias-RJ
www.faculdadeflama.edu.br | ff@bomjesus.br | (21)2782-8278

Faculdade Gama e Souza
GAMA E SOUZA | Rio de Janeiro-RJ
www.gamaesouza.edu.br | fisioterapiagama@bol.com.br | (21)2290-5959

Faculdade Geremário Dantas
FGD | Rio de Janeiro-RJ
www.fgd.edu.br | fgd@fgd.edu.br | (21)2108-7900
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Faculdade Internacional Signorelli
SIGNORELLI | Rio de Janeiro-RJ
www.signorelli.srv.br | extensao@signorelli.edu.br | (21)3312-3003

Faculdade Machado de Assis
FAMA | Rio de Janeiro-RJ
www.famanet.br | fnandes@uol.com.br | (21)3395-5166

Faculdade Mercúrio
FAMERC | Rio de Janeiro-RJ
www.faculdademercurio.edu.br | mercurio@faculdademercurio.edu.br | (21)2474-8000

Faculdade Pinheiro Guimarães
FAPG | Rio de Janeiro-RJ
www.faculdadepinheiro.net | pamela_del_corno@hotmail.com | (21)2205-1323

Faculdade Redentor
FAC REDENTOR | Itaperuna-RJ
www.redentor.edu.br | diretoria@redentor.edu.br | (22)3811-0111

Faculdade São Camilo
FASC-RJ | Rio de Janeiro-RJ
www.saocamilo-rj.br | comunicacao@saocamilo-rj.br | (21)2117-4200

Faculdade São José
FSJ | Rio de Janeiro-RJ
www.saojose.br | diretorgeraldeensino@saojose.br | (21)3159-1249

Faculdade São Judas Tadeu
FSJT | Rio de Janeiro-RJ
www.sjt.com.br | sjtcpd@easynet.com.br | (21)3899-5485

Faculdade Senai Cetiqt
SENAI-CETIQT | Rio de janeiro-RJ
www.cetiqt.senai.br | dg@cetiqt.senai.br | (21)2582-1025

Faculdade Sul Fluminense
FASF | Volta Redonda-RJ
www.colegioict.com.br | colegioict@colegioict.com.br | (24)3340-8781

Faculdades Integradas Campo-Grandenses
FIC | Rio de Janeiro-RJ
www.feuc.br | feuc@feuc.br | (21)3408-8484
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Faculdades Integradas de Jacarepaguá
FIJ | Rio de Janeiro-RJ
www.fij.br | fij@fij.br | (21)3392-6646

Faculdades Integradas Hélio Alonso
FACHA | Rio de Janeiro-RJ
www.facha.edu.br | erp@facha.edu.br | (21)2102-3131

Faculdades Integradas Maria Thereza
FAMATh | Niterói-RJ
www.famath.com.br | wallace_albuquerque@famath.com.br | (21)2707-3504

Faculdades Integradas Simonsen
FIS | Rio de Janeiro-RJ
www.simonsen.br | simonsen@simonsen.br | (21)2406-6464

Fundação Educacional da Região dos Lagos
FERLAGOS | Cabo Frio-RJ
www.ferlagos.br | administrador@ferlagos.br | (22)26456100

Fundação Octacílio Gualberto
FOG | Rio de Janeiro-RJ
www.fog.br | fog@fog.br | (24)2244-8820

Fundação Técnico Educacional Souza Marques Escola de Enfermagem
SOUZA MARQUES | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21)2128-4900

Fundação Técnico Educacional Souza Marques - Escola de Medicina
SOUZA MARQUES | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21)2128-4900

Fundação Técnico-Educacional Souza Marques
FTESM | Rio de Janeiro-RJ
www.souzamarques.br | ftesm@ism.com.br | (21)2128-4900

Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa
Senhora Auxiliadora
ISECENSA | Campos dos Goytacazes-RJ
www.isecensa.edu.br | ise-censa@censanet.com.br | (22)2726-2727
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Instituto Superior Mendes de Almeida
IMA | Rio das Ostras-RJ
www.imariodasostras.net | fcro@cnecrj.com.br | (22)2764-7107

Instituto Teológico Franciscano
ITF | Petrópolis-RJ
www.itf.org.br | secretaria@itf.org.br | (24)2243-9959

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
PUC-Rio | Rio de Janeiro-RJ
www.puc-rio.br | fivern@puc-rio.br | (21)3527-1127

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
UNESA | Petrópolis-RJ
www.estacio.br | patricia.bach@estacio.br | (24)2233-5500

Sociedade Propagadora das Belas Artes
SPBA | Rio de Janeiro-RJ
www.fabesrj.edu.br | fabes@fabes.com.br | (21)2277-7600

Centro Universitário Hermínio da Silveira
Uni IBMR | Rio de Janeiro-RJ
www.ibmr.br | ibmr@ibmr.br | (21)2559-8601

Universidade Candido Mendes
UCAM | Rio de Janeiro-RJ
www.candidomendes.edu.br | prc@candidomendes.edu.br | (21)2523-4141

Universidade Castelo Branco
UCB | Rio de Janeiro-RJ
www.castelobranco.br | erfelix@castelobranco.br | (21)3216-7700

Universidade Católica de Petrópolis
UCP | Petrópolis-RJ
www.ucp.br | reitoria@ucp.br | (24)2244-4000

Universidade Estácio de Sá
UNESA | Rio de Janeiro-RJ
www.estacio.br | liliane.moura@estacio.br | (21)3311-9700

Universidade Estácio de Sá – Campus Duque de Caxias
UNESA | Duque de Caxias-RJ
www.estacio.br | covazzoli@estacio.br. | (21)2675-6400
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Universidade Estácio de Sá – Campus Niterói
ESTÁCIO | Niterói-RJ
www.estacio.br | campusniteroi@estacio.br | (21)2729-8200

Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Friburgo
ESTÁCIO | Nova Friburgo-RJ
www.estacio.br | elaine.hipolito@estacio.br | (22)2525-1500

Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu
ESTÁCIO | Nova Iguaçu-RJ
www.estacio.br | unig@unig.br | (21)2882-3428

Universidade Estácio de Sá – Campus Queimados
ESTÁCIO | Queimados-RJ
www.estacio.br | carolina.lang@grupomaquina.com | (21)2663-4800

Universidade Estácio de Sá – Campus São Gonçalo
ESTÁCIO | São Gonçalo-RJ
www.estacio.br | comunicacao.reitoria@ifrn.edu.br | (21)2713-1300

Universidade Estácio de Sá – Campus São João de Meriti
JSM | São João de Meriti-RJ
www.estacio.br/campus/sao_joao_de_meriti | mariana.santanna@grupomaquina.com | (21)2752-4700

Universidade Gama Filho
UGF | Rio de Janeiro-RJ
www.ugf.br | reitoria@ugf.br | (21)2599-7102

Universidade Iguaçu
UNIG | Nova Iguaçu-RJ
www.unig.br | coex@unig.br | (21)2765-4043

Universidade Salgado de Oliveira - Campus dos Goytacazes
UNIVERSO | Campos dos Goytacazes-RJ
www.universo.edu.br | dir_extensao@cp.universo.edu.br | (22)3054-9948
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Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói
UNIVERSO | Niterói-RJ
www.universo.edu.br | extensao@nt.universo.edu.br | (21)2138-4945

Universidade Salgado de Oliveira - Campus São Gonçalo
UNIVERSO | São Gonçalo-RJ
www.universo.edu.br | extensao@sg.universo.edu.br | (21)2138-3434

Universidade Severino Sombra
USS | Vassouras-RJ
www.uss.br | josianehs@gmail.com | (24)2471-8358

Universidade Veiga de Almeida
UVA | Rio de Janeiro-RJ
www.uva.br | rogerio@uva.br | (21)2574-8800

São Paulo
Ação Educacional Claretiana - Faculdades Integradas Claretianas
FIC | Rio Claro-SP
www.claretianas.br | irani@claretianas.br | (19)2111-6000

Academia Paulista Anchieta Ltda – Universidade Bandeirante
de São Paulo
UNIBAN MR | São Paulo-SP
www.anhanguera.com | emilia.zouaim@sapar.com | (11)2972-9007

Anhanguera Educacional – Unidade Pirituba
PIRITUBA | São Paulo-SP
www.anhanguera.com | mmorejon@unibero.edu.br | (11)3512-8400

Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana Faculdade de Engenharia de Sorocaba
FACENS | Sorocaba-SP
www.facens.br | israel@facens.br | (15)3238-1188

Associação de Ensino de Marília Ltda. – Universidade de Marília
UNIMAR | Marília-SP
www.unimar.br | reitoria@unimar.br | (14)3402-4111
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Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza Faculdade de Tecnologia de Tatuí
FATEC TATUÍ | Tatuí-SP
www.fatectatui.edu.br | contato.tatui@fatec.sp.gov.br | (15)3205-7780

Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal
UNIPINHAL | Espírito Santo do Pinhal-SP
www.unipinhal.edu.br | reitoriaadministrativa@creupi.br | (19)3651-9600

Centro Universitário Amparense
UNIFIA | Amparo-SP
www.unifia.edu.br | unifia@unifia.edu.br | (19)3907-9870

Centro Universitário Anhanguera
UNIFIAN | Leme-SP
www.unianhanguera.edu.br | afonso@unianhanguera.edu.br | (19)3571-5717

Centro Universitário Anhanguera – Leme
FAL | Leme-SP
www.anhanguera.com | mariana.faveri@aesapar.com | (19)3573-8635

Centro Universitário Anhanguera – Unidade de Pirassununga
ANHANGUERA | Pirassununga-SP
www.unianhanguera.com.br | marcia.moss@aesapar.com | (19)3561-8393

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo – Campus de Campo
Limpo
ANHANGUERA | Campo Limpo-SP
www.anhanguera.com | maite.assumpcao@aesapar.com | (11)5843-4436

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo – Unidade Morumbi
ANHANGUERA MORUMBI | São Paulo-SP
www.anhanguera.com | dennis.gerevini@aedu.com | (11)5180-9000

Centro Universitario Anhanguera de São Paulo Unidade Brigadeiro
BRIGADEIRO | São Paulo-SP
www.unianhanguera.edu.br | lis.menezes@aedu.com | (11)3014-9931

Centro Universitário Barão de Mauá
CBM | Ribeirao Preto-SP
www.baraodemaua.br | paulo.delduca@baraodemaua.br | (16)3603-6633
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Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
BELAS ARTES | São Paulo-SP
www.belasartes.br | extensao@belasartes.br | (11)5576-5703

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
UNISALESIANO | Lins-SP
www.unisalesiano.edu.br | unidade1@unisalesiano.edu.br | (14)3533-5000

Centro Universitário Central Paulista
UNICEP | São Carlos-SP
www.unicep.edu.br | projetoeg@unicep.com.br | (16)3362-2111

Centro Universitário Claretiano
CLARETIANO | Batatais-SP
www.claretiano.edu.br | secretaria@claretiano.edu.br | (16)3660-1777

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
UNIFEB | Barretos-SP
www.unifeb.edu.br | feb@feb.br | (17)3321-6411

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino
UNIFAE | Sao João da Boa Vista-SP
www.fae.br | secretaria@fae.br | (19)3623-3022

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
FMU | São Paulo-SP
www.fmu.br | depto_normas@fmu.br | (11)3346-6200

Centro Universitário de Araraquara
UNIARA | Araraquara-SP
www.uniara.com.br | uniara@uniara.com.br | (16)3301-7100

Centro Universitário de Franca
Uni-FACEF | Franca-SP
www.facef.br | melissa@facef.br | (16)3722-4688

Centro Universitário de Jales
UNIJALES | Jales-SP
www.unijales.edu.br | zuleica@unijales.edu.br | (17)3632-1620

Centro Universitário de Lins
UNILINS | Lins-SP
www.unilins.edu.br | unilins@unilins.edu.br | (14)3533-3213
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Centro Universitário de Rio Preto
UNIRP | São José do Rio Preto-SP
www.unirp.edu.br | reitoria@unirp.edu.br | (17)3211-3000

Centro Universitário de Santo André
UNIA | Santo André-SP
www.unia.br | secretaria@unia.br / veralucia@unia.br | (11)4435-8899

Centro Universitário de Votuporanga
UNIFEV | Votuporanga-SP
www.fev.edu.br | fev@fev.edu.br | (17)3405-9999

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
CEUN-IMT | São Caetano do Sul-SP
www.maua.br | iara.yamamoto@maua.br | (11)4239-3022

Centro Universitário do Norte Paulista
UNORP | São José do Rio Preto-SP
www.unorp.br | deluca@unorp.br | (17)3203-2525

Centro Universitário Eurípides de Marília
UNIVEM | Marília-SP
www.univem.edu.br | fundacao@univem.edu.br | (14)2105-0800

Centro Universitário Fecap
FECAP | São Paulo-SP
www.fecap.br | wanderley.carneiro@fecap.br | (11)3272-2316

Centro Universitário Fieo
UNIFIEO | Osasco-SP
www.unifieo.br | elc@unifieo.br | (11)3651-9940

Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos
UNIFEOB | São João da Boa Vista-SP
www.unifeob.edu.br | conselho@unifeob.edu.br | (19)3634-3321

Centro Universitário Herminio Ometto
UNIARARAS | Araras-SP
www.uniararas.br | cristinafranchini@uniararas.br | (19)3543-1437

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
FIG-UNIMESP | Guarulhos-SP
www.fig.br | sec.geral@fig.br | (11)3544-0333

172
Responsabilidade Social Nº 6

Centro Universitário Módulo
MÓDULO | Caraguatatuba-SP
www.modulo.br | jose.souza@modulo.edu.br | (12)3897-2000

Centro Universitário Monte Serrat
UNIMONTE | Santos-SP
www.unimonte.br | silvia.papa@unimonte.br | (13)3228-2004

Centro Universitário Moura Lacerda
MOURA LACERDA | Ribeirão Preto-SP
www.mouralacerda.edu.br | reitoria@mouralacerda.edu.br | (16)2101-1010

Centro Universitário Moura Lacerda – Jaboticabal
MOURA LACERDA | Jaboticabal-SP
www.mouralacerda.edu.br | bruna_scarduelli@hotmail.com | (16)3202-2882

Centro Universitário Padre Anchieta
UniAnchieta | Jundiai-SP
www.anchieta.br | extensao@anchieta.br | (11)4588-4457

Centro Universitário Radial
UNIRADIAL | São Paulo-SP
www.estacio.br | daniela.libaneo@estacio.br | (11)4831-9400

Centro Universitário Regional de Espírito Santo do Unipinhal
UNIPINHAL | São Paulo-SP
www.unipinhal.edu.br | reitoriaadministrativa@unipinhal.edu.br | (11)3651-9600

Centro Universitário Salesiano de São Paulo
UNISAL | São Paulo-SP
www.unisal.br | pro.extensao@unisal.br | (11)6345-3938

Centro Universitário Sant'Anna
UniSant'Anna | São Paulo-SP
www.santanna.br | info@santanna.br | (11)2175-8000

Centro Universitário São Camilo
SÃO CAMILO | São Paulo-SP
www.saocamilo-sp.br | ana@saocamilo.br | (11)2588-4000

Centro Universitário Senac
Senac | São Paulo-SP
www.sp.senac.br | reitoria@sp.senac.br | (11)5682-7300
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Centro Universitário Toledo
UNITOLEDO | Aracatuba-SP
www.toledo.br | tumelero.prof@toledo.br | (18)3636-7000

Centro Universitário Unifafibe
UNIFAFIBE | Bebedouro-SP
www.unifafibe.com.br | unifafibe@unifafibe.com.br | (17)3344-7100

Escola de Economia de São Paulo
FVG EESP | São Paulo-SP
www.fgv.br/eesp | lilian.furquim@fgv.br | (11)3799-3350

Escola de Sociologia e Política de São Paulo
FESP-SP | São Paulo-SP
www.fespsp.org.br | secretaria@fespsp.org.br | (11)3123-7800

Escola Superior de Administração e Gestão
ESAGS | Santo André-SP
www.esags.edu.br | esag@esag.edu.br | (11)4433-6161

Escola Superior de Administração e Gestão - Unidade Santos
ESAGS | Santos-SP
www.esags.edu.br | anacarolina@esags.edu.br | (13)2127-0003

Escola Superior de Propaganda e Marketing
ESPM | São Paulo-SP
www.espmsocial.org | fred@espm.br | (11)5085-6672

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro
ASSER RIO CLARO | Rio Claro-SP
www.asser.com.br | dani_abreu@bol.com.br | (19)3523-2001

Faculdade Anhanguera de Bauru
ANHANGUERA | Bauru-SP
www.anhanguera.com | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (14)3237-6272

Faculdade Anhanguera de Campinas
FAC Unidade 1 | Campinas-SP
www.unianhanguera.edu.br | miriane.fernandes@aesapar.com | (19)3512-4500

Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 2
FAC 2 | Campinas-SP
www.unianhanguera.edu.com | maria.rossi@aesapar.com | (19)3514-9700
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Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 4
FC4 | Campinas-SP
www.anhanguera.com | carlos.abrantes@aesapar.com | (19)3512-3300

Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
FAI | Indaiatuba-SP
www.unianhanguera.edu.br | michele.serafim@aesapar.com | (19)3801-2856

Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra
FIS | Itapecerica da Serra-SP
www.unianhanguera.edu.br | vera.ponciano@aesapar.com | (11)4668-1577

Faculdade Anhanguera de Jacareí
FAJ | Jacareí-SP
www.unianhanguera.edu.br | antonia.almeida@unianhanguera.edu.br | (12)3961-1733

Faculdade Anhanguera de Jundiaí
FPJ | Jundiaí-SP
www.anhanguera.edu.br | nelio.reis@aesapar.com | (11)3109-0600

Faculdade Anhanguera de Osasco
UNIBAN | Osasco-SP
www.anhanguera.edu.br | assessoria@anhanguera.com | (11)3514-1700

Faculdade Anhanguera de Piracicaba
FAP | Piracicaba-SP
www.unianhanguera.edu.br | rogerio.cruz@aesapar.com | (19)3428-1237

Faculdade Anhanguera de Rio Claro
FRC RIO CLARO | Rio Claro-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (19)3512-1723

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
ANHANGUERA | Santa Barbara do Oeste-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (19)3512-0500

Faculdade Anhanguera de São Caetano
FAENAC | São Caetano do Sul-SP
www.faenac.edu.br | alexey.carvalho@unianhanguera.edu.br | (11)4223-7800

Faculdade Anhanguera de Sertãozinho
FSE | Sertãozinho-SP
www.unianhanguera.edu.br/anhanguera | silvia.dobre@aedu.com | (16)2105-3555
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Faculdade Anhanguera de Sertãozinho
FRP | Ribeirão Preto-SP
www.anhanguera.com | barbieri@unianhanguera.edu.br | (16)3512-4700

Faculdade Anhanguera de Sorocaba
FSO | Sorocaba-SP
www.unianhanguera.edu.br | andrea.borim@aesapar.com.br | (15)3321-1520

Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra
FTS | Taboão da serra-SP
www.unianhanguera.edu.br | andreia.lira@aesapar.com | (11)4788-7978

Faculdade Anhanguera de Taubaté
FAT Taubate | Taubaté-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@aesapar.com | (12)3624-5754

Faculdade Barretos
FB | Barretos-SP
www.unibarretos.com.br | chaderezek@hotmail.com | (17)3323-1112

Faculdade Birigui
FABI | Birigui-SP
www.uniesp.edu.br/birigui | mantenedora@uniesp.edu.br | (18)3642-7544

Faculdade Brasileira de Recursos Humanos
FBRH | São Paulo-SP
www.hoyler.edu.br | elide@hoyler.edu.br | (11)5561-1313

Faculdade Brasileira de Recursos Humanos
UNIESP | São Paulo-SP
www.uniesp.edu.br | priscila.silva@uniesp.edu.br | (11)5561-1313

Faculdade Campo Limpo Paulista
FACCAMP | Campo Limpo Paulista-SP
www.faccamp.br | vanessa@faccamp.br | (11)4812-9409

Faculdade Campos Elíseos
FCE | São Paulo-SP
www.fce.edu.br | atendimento@fce.edu.br | (11)3661-5400

Faculdade Caraguá
UNIBR | São Sebastião-SP
http://fca.edu.br | faleconosco@iess.edu.br | (12)3893-3100
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Faculdade Carlos Drummond de Andrade
DRUMMOND | São Paulo-SP
www.drummond.com.br | drummond@drummond.com.br | (11)2942-1488

Faculdade Casa Branca
FACAB | Casa Branca-SP
www.facab.br | facab@facab.br | (19)3671-2145

Faculdade Chafic
CHAFIC | São Paulo-SP
www.faculdadechafic.com.br | diretor@faculdadechafic.com.br | (11)5563-2717

Faculdade Comunitária
FAC | Campinas-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@aesapar.com | (19)3512-1700

Faculdade Comunitária
FAC LIMEIRA | Limeira-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@aesapar.com | (19)3451-8800

Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
FALC | Carapicuíba-SP
www.falc.edu.br | taina@falc.edu.br | (11)4146-5775

Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba
FAC-FEA | Araçatuba-SP
www.feata.edu.br | fcea@terra.com.br | (18)3608-3898

Faculdade de Administração Ciências Econômicas
e Contábeis de Guaratinguetá
FACEAG | Guaratinguetá-SP
www.oge.edu.br | faceag@oge.edu.br | (12)3123-3123

Faculdade de Administração da FESPSP
FAD FESPSP | São Paulo-SP
www.fespsp.org.br | secretaria@fespsp.org.br | (11)3123-7800

Faculdade de Administração e Artes de Limeira
FAAL | Limeira-SP
www.faal.com.br | silvia@faal.com.br | (19)3444-3240

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque
FAC SÃO ROQUE | São Roque-SP
www.facsaoroque.br | fac@facsaoroque.br | (11)4712-7372
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Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Luzwell
LUZWELL | São Paulo-SP
www.facluzwell.br | facluzwell@facluzwell.br | (11)5051-1611

Faculdade de Administração São Paulo
FAPI | São Paulo-SP
www.fesp.br | fesp@sesp.edu.br | (11)3061-5022

Faculdade de Agudos
FAAG | Agudos-SP
www.faag.com.br | faag@faag.com.br | (14)3262-9400

Faculdade de Americana
FAM | Americana-SP
www.fam.br | silmara@fam.br | (19)3465-8100

Faculdade de Arujá
FAR | Arujá-SP
www.faculdadedearuja.edu.br | secretaria@faculdadedearuja.edu.br | (11)4652-2646

Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESPSP
FaBCI FESPSP | São Paulo-SP
www.fespsp.org.br | secretaria@fespsp.org.br | (11)3123-7802

Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga
AEI - OSE | Itapetininga-SP
www.aei.com.br | aei@aei.com.br | (15)3275-7400

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo
FACIS | São Paulo-SP
www.facis.edu.br | rosefacis@gmail.com | (11)5085-3144

Faculdade de Ciências de Guarulhos
FACIG | Guarulhos-SP
www.facig.adm.br | facig8@uol.com.br | (11)2414 0827

Faculdade de Ciências e Letras
ACADEMIA | Sorocaba-SP
www.aes.edu.br | silvia.donnini@aes.edu.br | (15)3331-7201

Faculdade de Ciências Gerenciais de Itanhaém
FAITA | Itanhaém-SP
www.faita.edu.br | secretaria@faita.edu.br | (13)3426 5040
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Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande
FCHVRG | Olímpia-SP
www.eduvale.br | secretariageral@eduvale.br | (17)3281-4372

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
FCMSCSP | São Paulo-SP
www.fcmscsp.edu.br | diretoria@fcmscsp.edu.br | (11)3367-7830

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva
FAIT | Itapeva-SP
www.fait.edu.br | direcao@fait.edu.br | (15)3526-8888

Faculdade de Comunicação Social de Hortolândia
FCSH | Hortolândia-SP
www.hoyler.edu.br | vizotto@hoyler.edu.br | (19)3897-6099

Faculdade de Direito de Franca
FDF | Franca-SP
www.dirteitofranca.br | secretaria.fdf@direitofranca.br | (16)3724-4500

Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus
FDDJ | São Paulo-SP
www.damasio.com.br | cinthya.nunes@damasio.com.br | (11)3164-6633

Faculdade de Educação de Atibaia
FAAT | Atibaia-SP
www.faat.edu.br | faat@faat.edu.br | (11)4412-4140

Faculdade de Educação de Guaratinguetá
FACEG | Guaratingueta-SP
www.oge.edu.br | faceg@oge.edu.br | (12)3123-3123

Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Indaiatuba
FECGI | Indaiatuba-SP
www.unopec.com.br | imprensa@faj.br | (19)3936-5040

Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Sumaré
FECGS | Sumaré-SP
www.seufuturonapratica.com.br | amarilzagacad@polisumare.com.br | (19)3873-4028

Faculdade de Educação Física de Barra Bonita
FAEFI | Barra Bonita-SP
www.funbbe.br | prof.nono@funbbe.br | (14)3604-1200
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Faculdade de Educação Física de Lins
FEFIL | Térreo Lins-SP
www.salesianolins.br | salesiano@salesianolins.br | (14)3522 4733 R- 205

Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein
EISTEN | São Paulo-SP
www.einstein.br | facenf@einstein.br | (11)2151-6808

Faculdade de Engenharia de Sorocaba
FACENS | Sorocaba-SP
www.facens.br | meire@facens.br | (15)3238-1188

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava
FFCL | Ituverava-SP
www.feituverava.com.br | toca@feituverava.com.br | (16)3729 9000

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Penápolis
FAFIPE | Penápolis-SP
www.funepe.edu.br | funepe@funepe.edu.br | (18)3654-7690

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga
AEI - OSE | Itapetininga-SP
www.aei.com.br | ffcl@aei.com.br | (15)3275-7400

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora Aparecida
FFCLNSA | Sertãozinho-SP
www.semar.edu.br | faculdade@semar.edu.br | (16)3949-4900

Faculdade de Jaboticabal
FAJAB | Jaboticabal-SP
www.fajab.com.br | jcagbriel4@hotmail.com | (16)3202-3844

Faculdade de Jaguariúna
FAJ | Jaguariúna-SP
www.faj.br | contato@faj.br | (19)3837-8500

Faculdade de Mirandópolis
UNIESP - MIRANDÓPOLIS | Mirandópolis-SP
www.uniesp.edu.br/mirandopolis | mantenedora@uniesp.edu.br | (18)3701-9110

Faculdade de Monte Alto
FAN | Monte Alto-SP
www.fan.edu.br | iema@terra.com.br | (16)3242-7399
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Faculdade de Pindamonhangaba
FAPI | Pindamonhangaba-SP
www.fapi.br | comunicacao@fapi.br | (12)3648-8323

Faculdade de Presidente Epitácio
UNIESP - EPITACIO | Presidente Epitacio-SP
www.uniesp.edu.br/epitacio | sidineia.oliveira@uniesp.edu.br | (18)3281-4800

Faculdade de Presidente Prudente
UNIESP - PRUDENTE | Presidente Prudente-SP
www.uniesp.edu.br/prudente | mantenedora@uniesp.edu.br | (18)3918-9800

Faculdade de Primavera
CESPRI | Rosana-SP
www.cespri.com.br | dircespri@cespri.com.br | (18)3284-1600

Faculdade de São Bernardo do Campo
FASB | São Bernardo do Campo-SP
www.fasb.com.br | compras@fasb.com.br | (11)4123-1469

Faculdade de São José dos Campos
FIA | São José dos Campos-SP
www.unianhanguera.edu.br | viviane.manso@aedu.com | (12)3512-1300

Faculdade de Tecnologia
ENIAC | Guarulhos-SP
www.eniac.com.br | ruy@eniac.com.br | (11)2472-5500

Faculdade de Tecnologia Álvares de Azevedo
FAATESP | São Paulo-SP
www.faatesp.edu.br | rodrigo@faatesp.edu.br | (11)2181-0700

Faculdade de Tecnologia César Lattes
FATECEL | Itu-SP
www.faclattes.edu.br | academico@faclattes.edu.br | (11)4023-2746

Faculdade de Tecnologia Ciências e Educação
FATECE | Pirassununga-SP
www.fatece.edu.br | priscila@fatece.edu.br | (19)3561-1543

Faculdade de Tecnologia de Catanduva
FATEC | Catanduva-SP
www.fateccatanduva.com.br | diretoria@fateccatanduva.com.br | (17)3524-7211

181
Responsabilidade Social Nº 6

Faculdade de Tecnologia de Garça
FATECGarça | Garça-SP
www.fatecgarca.edu.br | fatimarabah@terra.com.br | (14)3471-4723

Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba
FATEC-ID | Indaiatuba-SP
www.fatecindaiatuba.edu.br | silma@fatecindaiatuba.edu.br | (19)3885-1923

Faculdade de Tecnologia de Jaú
FATEC-JAHU | Jaú-SP
www.centropaulasouza.com.br | estagios@fatecjahu.edu.br | (14)3622-8280

Faculdade de Tecnologia de Mococa
FATEC MOCOCA | Mococa-SP
www.fatecmococa.com.br | fatecmococa@hotmail.com | (19)3656-5559

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
FATECOU | Ourinhos-SP
www.fatecou.edu.br | f.ourinhos.acad@centropaulasouza.sp.gov.br | (14)3326-1486

Faculdade de Tecnologia de Piracicaba "Dep Roque Trevisan"
FATEC | Piracicaba-SP
www.fatecpiracicaba.edu.br | marcia.harder@fatec.sp.gov.br | (19)3413-1702

Faculdade de Tecnologia de Rio Claro
CBTA | Rio Claro-SP
www.faculdadeined.com.br | secretaria@uniesp.br | (19)3533-6676

Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos
ETEP | São José dos Campos-SP
www.etep.edu.br | marta.esteves@csa.edu.br | (12)3947-2200

Faculdade de Tecnologia de São Vicente
FATEF | Sao Vicente-SP
www.fortec.edu.br | fatef@fortec.edu.br | (13)3467-6776

Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho
FATEC ITU | Itu-SP
www.fatecitu.edu.br | assessoriafatecitu@gmail.com | (11)4013-5083

Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia
e Turismo de São Paulo
HOTEC | São Paulo-SP
www.hotec.com.br | coord_pedagogica@hotec.com.br | (11)3246-2888
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Faculdade de Tecnologia Impacta
FIT | São Paulo-SP
www.impacta.edu.br | avelina@impacta.com.br | (11)5585-9488

Faculdade de Tecnologia Interamerica
INTERAMERICANA | São Paulo-SP
www.interamerica.edu.br | fivedias@hotmail.com | (11)32921624

Faculdade de Tecnologia Ipep de Campinas
FATEC | Campinas-SP
www.ipep.edu.br | diretoria.institucional@ipep.com.br | (19)3737-3270

Faculdade de Tecnologia Ipep de São Paulo
FATEC - IPEP | São Paulo-SP
www.ipep.edu.br | direcao.fatecsp@ipep.com.br | (11)3385-7400

Faculdade de Tecnologia João XXIII
CET João XXIII | São Paulo-SP
www.escolajoao23.com.br | escolajoao23@escolajoao23.com.br | (11)2227-8400

Faculdade de Tecnologia Liceu Noroeste
CET LICEU | Bauru-SP
www.liceunoroeste.edu.br | liceunor.blv@terra.com.br | (14)3224-1800

Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz
FATEC OSWALDO CRUZ | São Paulo-SP
www.oswaldocruz.br | nelson.bonetto@oswaldocruz.br | (11)3824-3660

Faculdade de Tecnologia Prof. Luiz Rosa
FATEC LUIZ ROSA | Jundiaí-SP
www.luizrosa.edu.br | admrosa@luizrosa.edu.br | (11)4583-1600

Faculdade de Tecnologia Radial Santo André
FATEC RADIAL | Santo André-SP
www.estacio.br | secretariageral@radial.br | (11)4932-2000

Faculdade de Tecnologia São Francisco
FATESF | Jacareí-SP
www.fatesf.edu.br | fatesf@fatesf.edu.br | (12)3955-3380

Faculdade de Tecnologia Senai Antoine Skaf
SENAI SP | São Paulo-SP
http://vestuario.sp.senai.br | jbrito@sp.senai.br | (11)3361-3787
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Faculdade de Tecnologia Zona Leste
FATEC ZL | São Paulo-SP
www.fateczl.edu.br | dir.fateczonaleste@centropaulasouza.sp.gov.br | (11)2045-4002

Faculdade Dehoniana
DEHONIANA | Taubaté-SP
www.dehoniana.edu.br | dehoniana@uol.com.br | (12)3625-8080

Faculdade do Clube Náutico Mogiano
FCNM | Mogi das Cruzes-SP
www.nautico.edu.br | nautico@nautico.edu.br | (11)4791-7100

Faculdade do Instituto Nacional de Pós-Graduação
de São José dos Campos
INPG - SJC | São José dos Campos-SP
www.inpg.com.br | arlete.sjcampos@inpg.com.br | (12)3932-1070

Faculdade do Interior Paulista
FIP | Barra Bonita-SP
www.funbbe.br | prof.erika@funbbe.br | (14)3604-1200

Faculdade Doutor Francisco Maeda
FAFRAM | Ituverava-SP
www.feituverava.com.br | fafram@feituverava.com.br | (16)3839-6014

Faculdade Eça de Queiros
FACEQ | Jandira-SP
www.faceq.edu.br | mauro@faceq.edu.br | (11)4081-8400

Faculdade Eduvale de Avaré
EDUVALE | Avaré-SP
www.eduvaleavare.com.br | eduvale@eduvaleavare.com.br | (14)3733-8585

Faculdade Eniac
ENIAC | Guarulhos-SP
www.eniac.com.br | assessoria@eniac.com.br | (11)2472-5500

Faculdade Escola Paulista de Direito
EPDEC | São Paulo-SP
www.epdec.edu.br | monica.nunes@epdec.edu.br | (11)3273-3606

Faculdade ESPA
ESPA | Guarulhos-SP
www.espa.edu.br | coracao@espa.edu.br | (11)2087-7090
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Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos
FAESO | Ourinhos-SP
www.faeso.edu.br | josianemarques@faeso.edu.br | (14)3302-5000

Faculdade Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias
EUROPAN | Cotia-SP
www.estacio.br | jmarmo@radial.br | (11)5212-6121

Faculdade Flamingo
FAFLA | São Paulo-SP
www.faculdadeflamingo.com.br | acaocidada@faculdadeflamingo.com.br | (11)2117-4500

Faculdade G&P
FG&P | Pederneiras-SP
www.fgp.com.br | prof.nono@fgp.com.br | (14)3284-4999

Faculdade Hoyler de Pedagogia e Letras de Vargem
Grande Paulista
FAHL | Vargem Grande Paulista-SP
www.hoyler.edu.br | hoyler@hoyler.edu.br | (11)4158-3199

Faculdade Iguapense Santo Augusto Ltda
FISA | Iguape-SP
www.fisa.edu.br | scelisul@scelisul.com.br | (13)3841-4966

Faculdade INED (PITAGORAS)
INED | Jundiaí-SP
www.faculdadeined.com.br | fundacao@pitagoras.com.br | (11)2152-8000

Faculdade INESP - Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa
INESP | Jacareí-SP
www.inesp.edu.br | inesp@inesp.edu.br | (12)3962-2800

Faculdade Interativa de Sumaré (Unianhanguera)
FIA | Sumaré-SP
www.unianhanguera.edu.br | ricardo.pereira@unianhanguera.edu.br | (19)3873-5871

Faculdade Interlagos de Educação e Cultura
FINTEC | São Paulo-SP
www.fintec.edu.br | rodrigo@fintec.edu.br | (11)5666-6747

Faculdade João Paulo II
FAJOPA | Marilia-SP
www.fajopa.edu.br | coord.filosofia@fajopa.edu.br | (14)3414-1965
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Faculdade Magister
MAGISTER | São Paulo-SP
www.magister.edu.br | magister@magister.com.br | (11)5633-4000

Faculdade Maria Augusta Ribeiro Daher
FMA | Jacareí-SP
www.fma.br | ajec@fma.br | (12)3956-2777

Faculdade Mario Schenberg
FMS | Cotia-SP
www.fms.edu.br | informacoes@fms.edu.br | (11)4613-6200

Faculdade Max Planck
MAX | Indaiatuba-SP
www.facmaxplanck.edu.br | diretor@facmaxplanck.edu.br | (19)3801-8940

Faculdade Metodista de Ciências Humanas e Exatas
METODISTA | Birigui-SP
www.faculdademetodista.edu.br | faculdademetodista@faculdademetodista.edu.br | (18)3642-3481

Faculdade Método de São Paulo
FAMESP | São Paulo-SP
www.famesp.com.br | ligia@famesp.com.br | (11)5074-1010

Faculdade Módulo Paulista
FMP | São Paulo-SP
www.faculdademodulo.com.br | wagner@faculdademodulo.com.br | (11)3670-7070

Faculdade Montessori de Ibiúna
FMI | Ibiúna-SP
www.fmi.edu.br | faculdadedeibiuna@yahoo.com.br | (15)3248-1850

Faculdade Morumbi Sul
FMS | São Paulo-SP
www.morumbisul.com.br | faleconosco@morumbisul.com.br | (11)3594-0600

Faculdade Mundial
FM | São Paulo-SP
www.faculdademundial.com.br | secretaria@faculdademundial.com.br | (11)3266-5944

Faculdade Municipal de Dois Córregos
Dois Córregos-SP
(14)3652-5855
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Faculdade Network
NETWORK | Nova Odessa-SP
www.network.edu.br | diretoriageral@nwk.edu.br | (19)3466-2527

Faculdade Paulista de Administração e Ciências Contábeis
de Hortolândia
FAPACCH | Hortolândia-SP
www.hoyler.edu.br | vizotto@hoyler.edu.br / avaliasp@uol.com.br | (19)3897-6099

Faculdade Paulista de Artes
FPA | São Paulo-SP
www.fpa.art.br | diretoria.academica@fpa.art.br | (11)3287-4455

Faculdade Peruibe
Fpbe | Peruíbe-SP
www.faculdadeperuibe.com.br | scelisul@scelisul.com.br | (13)3456-3055

Faculdade Politécnica de Campinas
POLICAMP | Campinas-SP
www.policamp.edu.br | imprensa@faj.br | (19)3756-2300

Faculdade Politécnica de Matão
FPM | Matão-SP
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (16)3394-1420

Faculdade Ranchariense
FRAN | Rancharia-SP
www.fran.edu.br | fran@fran.edu.br | (18)3265-5100

Faculdade Santa Marcelina
FASM | São Paulo-SP
www.fasm.edu.br | fasm@fasm.edu.br | (11)3824-5800
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Faculdade São Sebastião
FASS | São Sebastião-SP
www.fass.edu.br | patriciaguilherme@iess.edu.br | (12)3893-3100

Faculdade Senai
SENAI | São Bernardo do Campo-SP
www.sp.senai.br/meioambiente | senaimarioamato@sp.senai.br | (11)4109-9499

Faculdade Senai de São Paulo
SENAI | São Paulo-SP
www.sp.senai.br | marcelo.costa@sp.senai.br | (11)3361-3787

Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica
SENAI SP | São Paulo-SP
www.sp.senai.br | secretario114@sp.senai.br | (11)6097-6333

Faculdade Stefanini
FGB | São Paulo-SP
| apoles@nolano.net | (11)5054-0235

Faculdade Sudoeste Paulista
FSP | Avaré-SP
www.fspnet.com.br | fsp@fspnet.com.br | (14)3732-5020

Faculdade Sudoeste Paulistano
FASUP | São Paulo-SP
www.fasup.edu.br | bastos@fasup.edu.br | (11)3721-5243

Faculdade Sumaré
SUMARÉ | São Paulo-SP
www.facsumare.com.br | facsumare@ises.com.br | (11)3067-7999

Faculdade Tijucussu
TIJUCUSSU | São Caetano do Sul-SP
www.factijucussu.edu.br | secretaria@factijucussu.edu.br | (11)4224-9490

Faculdade Unida de Suzano
UNISUZ | Suzano-SP
www.unisuz.com.br | nazih@uol.com.br | (11)4746-7300

Faculdades Associadas de Cotia
FAAC | Cotia-SP
www.estaciouniradial.edu.br | arodrigues@radial.br | (11)4616-0770
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Faculdades da Fundação de Ensino de Mococa
FaFEM | Mococa-SP
www.fafem.com.br | comunica@fafem.com.br | (19)3656-5516

Faculdades de Dracena
UNIFADRA | Dracena-SP
www.fundec.edu.br | secretaria@fundec.edu.br | (18)3821-9000

Faculdades de Valinhos
FAV | Valinhos-SP
www.anhanguera.com | ricardo.veronesi@aesapar.com | (19)9386-9583

Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo
TOLEDO | Presidente Prudente-SP
www.unitoledo.br | toledo@unitoledo.br | (18)3901-4000

Faculdades Integradas Coração de Jesus
FAINC | Santo André-SP
www.fainc.com.br | ivone@fainc.com.br | (11)4433-7477

Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde
e Educação de Guarulhos
FG | Guarulhos-SP
www.faculdadesdeguarulhos.edu.br | documenta@fg.edu.br | (11)6409-3533

Faculdades Integradas de Cruzeiro
FIC | Cruzeiro-SP
www.ficsp.edu.br | secretaria@ficsp.edu.br | (12)3141 1600

Faculdades Integradas de Itapetininga
FII-FKB | Itapetininga-SP
www.fkb.br | fii@fkb.br | (15)3376-9300

Faculdades Integradas de Jaú
Fjaú | Jaú-SP
www.fundacaojau.edu.br | secretariaintegradas@fjaunet.com.br | (14)2104-3366

Faculdades Integradas de Ourinhos
FIO | Ourinhos-SP
www.fio.edu.br | diretoria@fio.edu.br | (14)3322 2033

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul
FUNEC | Santa Fé do Sul-SP
www.funecsantafe.edu.br | fisadir@funecsantafe.edu.br | (17)3641-9002
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Faculdades Integradas de Santo André
FEFISA | Santo André-SP
www.fefisa.com.br | info@fefisa.com.br | (11)4972-7377

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira
SCELISUL | Registro-SP
www.scelisul.com.br | scelisul@scelisul.com.br | (13)3828-2840

Faculdades Integradas Interamericanas
FAITER | São Paulo-SP
www.oswaldocruz.br | nelson.bonetto@oswaldocruz.br | (11)3825-4611

Faculdades Integradas Ipep
FIPEP | São Paulo-SP
www.ipep.edu.br | direcao.fipep@ipep.edu.br | (11)3293-3559

Faculdades Integradas Maria Imaculada
FIMI | Piracicaba-SP
www.mariaimaculada.br | romildo@mariaimaculada.br | (19)3861-4066

Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas
METROCAMP | Campinas-SP
www.metrocamp.edu.br | metrocamp@metrocamp.com.br | (19)2102-6732

Faculdades Integradas Padre Albino
FIPA | Catanduva-SP
www.fundacaopadrealbino.org.br | atendimento@fipa.com.br | (17)3311-3328

Faculdades Integradas Rio Branco
RIO BRANCO | São Paulo-SP
www.riobrancofac.edu.br | diretoriageral@riobrancofac.edu.br | (11)3879-3128

Faculdades Integradas Rui Barbosa
FIRB | Andradina-SP
www.firb.br | assped@firb.br | (18)3702-9888

Faculdades Integradas Teresa D´Ávila
FATEA | Lorena-SP
www.fatea.br | secretaria-fatea@fatea.br | (12)3153-2888

Faculdades Integradas Teresa Martin
FATEMA | São Paulo-SP
www.uniesp.edu.br/freguesia | mantenedora@uniesp.edu.br | (11)3638-4801
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Faculdades Integradas Torricelli
FIT | Guarulhos-SP
www.torricelli.edu.br | diretoria_faculdade@torricelli.edu.br | (11)2107-4318

Faculdades Oswaldo Cruz
OSWALDO CRUZ | São Paulo-SP
www.oswaldocruz.br | nelson.bonetto@oswaldocruz.br | (11)3824-3660

Faculdades Unificadas da Fundação Educacional de Barretos
UNIFICADAS FEB | Barretos-SP
www.feb.br | dirgeral@feb.br | (17)3321-6414

Fundação Armando Alvares Penteado
FAAP | São Paulo-SP
www.faap.br | faapsocial2@faap.br | (11)3662-7000

Fundação Cásper Líbero
FCL | São Paulo-SP
www.fcl.com.br | presidencia@fcl.com.br | (11)3170-5678

Fundação Educacional de Ituverava
FEI | Ituverava-SP
www.feituverava.com.br | secadm@feituverava.com.br | (16)3729-3199

Fundação Instituto de Ensino para Osasco
FIEO | Osasco-SP
www.unifieo.br | secretarians@unifieo.br | (11)3681-6000

Fundação Karnig Bazarian
FII-FKB | Itapetininga-SP
www.fkb.br | fkb@fkb.br | (15)3376-9300
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Instituto de Ensino Superior de Bauru
IESB | Bauru-SP
www.iesbpreve.com.br | atendimento@iesbpreve.com.br | (14)4009-8800

Institudo Educacional do Estado de São Paulo
UNIESP GUARUJÁ | Guarujá-SP
www.uniesp.edu.br/guaruja | roselaine.teodoro@uniesp.edu.br | (13)3355-4855

Inea Faculdades - Escola Superior de Administração de Empresas
INEA Faculdades | São José dos Campos-SP
www.inea.edu.br | francis@inea.edu.br | (12) 21349191

Instituição de Ensino São Francisco
IESF | Mogi-Guaçu-SP
www.sfrancisco.com.br | iesf@sfrancisco.com.br | (19)3841-6405

Instituição Toledo de Ensino
ITE | Bauru-SP
www.ite.edu.br | ite@ite.edu.br | (14)2107-5000

Instituto Adventista de Ensino
UNASP | Engenheiro Coelho-SP
www.unasp.edu.br | ester.azevedo@unasp.edu.br | (19)3858-5300

Instituto de Educação Superior de Boituva
FIB | Boituva-SP
www.boituva.br | fib@boituva.br | (15)3363-8020

Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C Ltda.
FACCAMP | Campo Limpo Paulista-SP
www.faccamp.br | secretaria@faccamp.br | (11)4812-9400

Instituto de Ensino Superior `Santo André`
IESA | Santo André-SP
www.iesa.edu.br | faculdade@iesa.edu.br | (11)3577-5222

Instituto de Ensino Superior COC
COC | Ribeirão Preto-SP
www.faculdadescoc.edu.br | lilianpadua@coc.com.br | (16)3603-9982

Instituto de Ensino Superior de Bauru
IESB | Bauru-SP
www.iesbpreve.com.br | pedagogia@iesbpreve.com.br | (14)4009-8800
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Instituto de Ensino Superior de Itapira
IESI | Itapira-SP
www.iesi.edu.br | iesi@unip.br | (19)3863-5510

Instituto Educacional do Estado de São Paulo
IESP | Diadema-SP
www.uniesp.edu.br/diadema | webinfo@iesp.edu.br | (11)4055-5224

Instituto Itapetiningano de Ensino Superior
IIES | Itapetininga-SP
www.iies.edu.br | faculdadeiies@gmail.com | (15)3275-8700

Instituto Municipal de Ensino Superior
de Bebedouro Victório Cardassi
IMESB | Bebedouro-SP
www.imesb.br | secretaria.imesb@gmail.com | (17)3345-9366

Instituto Paulista de Ciências da Administração
IPCA | São Paulo-SP
www.fce.edu.br | denise@fce.edu.br | (11)3661-5400

Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira
ALIE | Limeira-SP
www.alie.br | dir@alie.br | (19)3404-4700

Instituto Superior de Educação Alvorada Plus
ISEAP | São Paulo-SP
www.alvoradaplus.com.br | projetosiseap@alvoradaplus.com.br | (11)5841-6664

Instituto Superior de Educação de São Paulo
SINGULARIDADES/ISESP | São Paulo-SP
www.singularidades.com.br | singularidades@singularidades.com.br | (11)3034-5445

Instituto Superior de Educação Orígenes Lessa
ISEOL | Lencois Paulista-SP
www.facol.br | secretaria@facol.br | (14)3269-3939

Instituto Superior de Educação Santa Marina
ISESM | São Paulo-SP
www.santamarina.edu.br | santamarina@santamarina.edu.br | (11)2296-2400

Instituto Superior de Educação Uirapuru
ISEU | Sorocaba-SP
www.uirapuru.edu.br | uirapuru@uirapuru.edu.br | (15)2102-6600
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Instituto Superior de Educação Vera Cruz
ISE Vera Cruz | São Paulo-SP
www.veracruz.edu.br | secretaria.ise@veracruz.edu.br | (11)3838-5999

Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Cambuí
ISEPEC | São Paulo-SP
www.insper.edu.br | contato@insper.edu.br | (35)3431-3339

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior
`Dr. Aristides de Carvalho Schlobach`
ITES | Taquaritinga-SP
www.ites.com.br | ites_diretoria@yahoo.com.br | (16)3253-8200

Istituto Europeo Di Design
IED | São Paulo-SP
www.ied.edu.br | m.holland@ied.edu.br | (11)3660-8000

LFG Campinas
LFG | Campinas-SP
www.lfg.com.br | sp.campinas@lfg.com.br | (19)3722-1060

Mantenedora da Faculdade de Tecnologia Ciências e Educação
FATECE | Pirassununga-SP
www.fatece.edu.br | didaciebe@didaciebe.com.br | (19)3561-1543

Sociedade Educacional São Paulo
SESP | São Paulo-SP
www.fesp.br | fesp@sesp.edu.br | (11)3061-5022

Sociedade Riopretense de Ensino e Educação Ltda
UNIRP | São José do Rio Preto-SP
www.unirpnet.com.br | reitoria@unirpnet.com.br | (17)3211-3000

Trevisan Escola de Negócios
TREVISAN | São Paulo-SP
www.trevisan.edu.br | atendimento@trevisan.edu.br | (11)3138-5218

União Brasileira Educacional
UNIBR | São Vicente-SP
www.unibr.com.br | marcio.grima@unibr.edu.br | (13)3569-8200

União das Faculdades dos Grandes Lagos
UNILAGO | São José do Rio Preto-SP
www.unilago.com.br | unilago@unilago.com.br | (17)3354-6000
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Uniao Educacional e Tecnologia Impacta-Uni.Impacta Ltda.
IMPACTA | São Paulo-SP
www.impacta.edu.br | m.pascios@itimpacta.org.br | (11)3251-1399

Uniesp - Faculdade de Presidente Prudente
UNIESP FAPEPE | Presidente Prudente-SP
www.uniesp.edu.br/prudente/ | flavia.arenales@uniesp.edu.br | (18)3918-4700

Universidade Anhanguera-Uniderp - Polo Pindamonhangaba
ANHANGUERA UNIDERP | Pindamonhangaba-SP
www.unianhanguera.edu.br | secretariadiretoria@unianhanguera.edu.br | (12)3648-2661

Universidade Anhembi Morumbi
ANHEMBI MORUMBI | São Paulo-SP
www.anhembi.br | reitor@anhembi.br | (11)3847-3100

Universidade Braz Cubas
UBC | Mogi das Cruzes-SP
www.brazcubas.br | gabinete@brazcubas.br | 0800-196144

Universidade Camilo Castelo Branco
UNICASTELO | São Paulo-SP
www.unicastelo.br | mararegina@unicastelo.br | (11)2070-0213

Universidade Cidade de São Paulo
UNICID | São Paulo-SP
www.unicid.br | estagio@unicid.br | (11)2178-1390

Universidade Cruzeiro do Sul
CRUZEIRO DO SUL | São Paulo-SP
www.cruzeirodosul.edu.br | aila.figueiredo@cruzeirodosul.edu.br | (11)2037-5758

Universidade Cruzeiro do Sul - Campus Tatuapé
UNICSUL | São Paulo-SP
www.unicsul.br | unicsul@unicsul.br | (11)6672-6200

Universidade de Franca
UNIFRAN | Franca-SP
www.unifran.br | reitoria@unifran.br | (16)3711-8888

Universidade de Marília
UNIMAR | Marília-SP
www.unimar.br | fernanda@unimar.br | (14)2105-4111
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Universidade de Mogi das Cruzes
UMC | Mogi das cruzes-SP
www.umc.br | reitoria@umc.br | (11)4798-7072

Universidade de Ribeirão Preto
UNAERP | Ribeirão preto-SP
www.unaerp.br | vbonini@unaerp.br | (16)3603-7000

Universidade de Ribeirão Preto - Campus Guarujá
UNAERP | Guarujá-SP
www.unaerp.br | aoliveira@unaerp.br | (13)3398-1000

Universidade de Santo Amaro
UNISA | São Paulo-SP
www.unisa.br | marketing@unisa.br | (11)2141-8550

Universidade de Sorocaba
UNISO | Sorocaba-SP
www.uniso.br | uniso@uniso.br | (15)2101-7000

Universidade do Grande ABC
UniABC | Santo André-SP
www.uniabc.br | reitoria@uniabc.br | (11)4991-9800

Universidade do Oeste Paulista
UNOESTE | Presidente Prudente-SP
www.unoeste.br | proext@unoeste.br | (18)3229-1000

Universidade do Vale do Paraíba
UNIVAP | São José dos Campos-SP
www.univap.br | fve@univap.br | (12)3947-1090

Universidade Guarulhos
UnG | Guarulhos-SP
www.ung.br | extensao@ung.br | (11)2409-9222

Universidade Ibirapuera
UNIB | São Paulo-SP
www.ibirapuera.edu.br | nucai@ibirapuera.edu.br | (11)5694-7940

Universidade Metodista de São Paulo
UMESP | São Bernardo do Campo-SP
www.metodista.br | sgeral@metodista.br | (11)4366 5538
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Universidade Metropolitana de Santos
UNIMES | Santos-SP
www.unimes.br | reitoria@unimes.br | (13)3226-3400

Universidade Nove de Julho
UNINOVE | São Paulo-SP
www.uninove.br | uninove@uninove.br | (11)3385-9000

Universidade Presbiteriana Mackenzie
MACKENZIE | São Paulo-SP
www.mackenzie.br | secgeral.upm@mackenzie.com.br | (11)3236-8391

Universidade Sagrado Coração
USC | Bauru-SP
www.usc.br | marcello.zanluchi@usc.br | (14)2107-7000

Universidade Santa Cecília
UNISANTA | Santos-SP
www.unisanta.br | elizabeth@unisanta.br | (13)3202-7100

Universidade São Marcos
USM | São Paulo-SP
www.smarcos.br | ssrosa@smarcos.br | (11)34715700

Veris Faculdades
VEFA | Sorocaba-SP
www.veris.com.br | adilson.rocha@veris.edu.br | (15)3412-4300
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Região Sul
Participou do dia
1 vez
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2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes

6 vezes

7 vezes

8 vezes

Paraná
Associação Educacional Iguaçu - Centro de Ensino Superior
de Foz do Iguaçu
CESUFOZ | Foz do Iguaçu-PR
www.cesufoz.edu.br | direcao@cesufoz.br | (45)3520-1727

Centro de Ensino Superior de Apucarana - Faculdade de Apucarana
FAP | Apucarana-PR
www.fap.com.br | fap@fap.com.br | (43)3033-8900

Centro Universitário Campos de Andrade
UNIANDRADE | Curitiba-PR
www.uniandrade.br | uniandrade@uniandrade.br | (41)3219-4252

Centro Universitário Curitiba
UNICURITIBA | Curitiba-PR
www.unicuritiba.edu.br | reitoria@unicuritba.edu.br | (41)3213-8700

Centro Universitário de Maringá
CESUMAR | Maringá-PR
www.cesumar.br | wilsonf@cesumar.br | (44)3027-6360

Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná
UNICS | Palmas-PR
www.unics.edu.br | extensao@unics.edu.br | (46)3263-8100

Centro Universitário Filadélfia
UniFil | Londrina-PR
www.unifil.br | jteofilo@filadelfia.br | (43)3375-7400

Centro Universitário Franciscano do Paraná
FAE | Curitiba-PR
www.fae.edu | secretaria@fae.edu | (41)2105-4197

Centro Universitário Uninter
UNINTER | Curitiba-PR
www.ceninter.com.br | ceninter@ceninter.com.br | (41)3595-8107

Faculdade Alfa Brasil
UNIALFA | Cascavel-PR
www.faculdadealfabrasil.edu.br | unialfa@terra.com.br | (45)3035-7766
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Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná
FAESP | Curitiba-PR
www.faesppr.edu.br | faesp@faesppr.edu.br | (41)3346-4548

Faculdade Anglo-Americano
ANGLO FOZ | Foz do Iguaçu-PR
www.angloamericano.com.br | faafi@angloamericano.com | (45)3028-3232

Faculdade Assis Gurgacz
FAG | Cascavel-PR
www.fag.edu.br | fag@fag.edu.br | (45)3321-3900

Faculdade Campo Real
CAMPO REAL | Guarapuava-PR
www.camporeal.edu.br | diretor@camporeal.edu.br | (42)3621-5200

Faculdade CBES - Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos
CBES | Curitiba-PR
www.cbes.edu.br | tadeu.diretoria@cbes.edu.br | (41)3544-6670

Faculdade Cidade Verde
FCV | Maringá-PR
www.fcv.edu.br | fcv@fcv.edu.br | (44)3028-4416

Faculdade Cristo Rei
FACCREI | Cornélio Procópio-PR
www.faccrei.edu.br | diretoria@faccrei.edu.br | (43)3524-3301

Faculdade da Fronteira
FAF | Barracão-PR
www.faf.edu.br | comunicacao.faf@faf.edu.br | (49)3644-1684

Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras
FACEL | Curitiba-PR
www.facel.com.br | facel@facel.com.br | (41)3324-1115

Faculdade de Agronegócio de Paraíso do Norte
FAPAN | Paraíso do Norte-PR
www.fapanpr.edu.br | fapan@fapanpr.edu.br | (44)3431-1212

Faculdade de Apucarana
FAP | Apucarana-PR
www.fap.com.br | fap@fap.com.br | (43)3033-8900
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Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel
FACIAP | Cascavel-PR
www.unipan.br | projetos@unipan.br | (45)3219-4411

Faculdade de Ciências Educacionais e Sistemas Integrados
FACESI | Ibipora-PR
www.facesi.edu.br | facesi@facesi.edu.br | (43)3258-7991

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Paraná
FACET | Curitiba-PR
www.facet.br | facet@facet.br | (41)3223-6860

Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco
DOM BOSCO | Cornélio Procópio-PR
www.facdombosco.edu.br | faculdadedombosco@bol.com.br | (43)3523-6872

Faculdade de Pato Branco
FADEP | Pato Branco-PR
www.fadep.br | fadep@fadep.br | (46)3220-3000

Faculdade de Pinhais
FAPI | Pinhais-PR
www.fapi-pinhais.edu.br | protocolo@fapi-pinhais.com.br | (41)3667-6000

Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí
UCP Fatec | Ivaiporã-PR
www.ucpparana.edu.br | financeiroivaipora@ucpparana.edu.br | (43)3472-0201

Faculdade de Tecnologia Herrero
FATEC | Curitiba-PR
www.herrero.com.br | infocurso@herrero.com.br | (41)3026-8411

Faculdade de Tecnologia Inesul do Paraná
FIPAR | Curitiba-PR
www.inesulfipar.edu.br | pedagogia.geral@inesul.edu.br | (41)3521-5375

Faculdade de Telêmaco Borba
FATEB | Telêmaco borba-PR
www.fatebtb.edu.br | coordenacaopedagogica@fatebtb.edu.br | (42)3271-8000

Faculdade Dinâmica das Cataratas
UDC | Foz do Iguaçu-PR
www.udc.edu.br | udc@udc.edu.br | (45)3523-6900
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Faculdade do Norte Novo de Apucarana
FACNOPAR | Apucarana-PR
www.facnopar.com.br | facnopar@facnopar.com.br | (43)3420-1700

Faculdade do Norte Pioneiro
FANORPI | Santo Antônio da Platina-PR
www.fanorpi.com.br | secretariageral@fanorpi.com.br | (43)3534-4177

Faculdade Dom Bosco
FDB | Curitiba-PR
www.dombosco.com.br | acad-faculdade@dombosco.com.br | (41)3213-5200

Faculdade Doutor Leocádio José Correia
FALEC | Curitiba-PR
www.falec.br | falec@falec.br | (41)3256-5717 / 3357-6852

Faculdade Educacional de Araucária
FACEAR | Araucária-PR
www.facear.edu.br | murilo@facear.edu.br | (41)3643-1551

Faculdade Educacional de Colombo
FAEC | Colombo-PR
www.faecpr.edu.br | direcao@faecpr.edu.br | (41)3621-0505

Faculdade Educacional de Cornélio Procópio
FACED | Cornélio Procópio-PR
www.faccrei.edu.br | diretoria@faccrei.edu.br | (43)3524-3301

Faculdade Educacional de Dois Vizinhos
FAED | Dois Vizinhos-PR
www.unisep.edu.br | unisep@unisep.edu.br | (46)3536-1005

Faculdade Educacional de Medianeira
UDC MEDIANEIRA | Medianeira-PR
www.udc.edu.br/udcmedianeira | udcmedianeira@udc.edu.br | (45)3264-3050

Faculdade Educacional de Ponta Grossa
UNIÃO | Ponta Grossa-PR
www.uniao.edu.br | uniao@uniao.edu.br | (42)3222-9009

Faculdade Evangélica do Paraná
FEPAR | Curitiba-PR
www.fepar.edu.br | fepar@fepar.edu.br | (41)3240-5500
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Faculdade Expoente
EXPOENTE | Curitiba-PR
www.faculdadeexpoente.edu.br | mkalinke@expoente.com.br | (41)3312-4100

Faculdade Guairacá
GUAIRACÁ | 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

Faculdade Herrero
FATEC | Curitiba-PR
www.herrero.com.br | infocursos@herrero.com.br | (41)3016-1930

Faculdade Ingá
UNINGÁ | Maringá-PR
www.uninga.br | uninga@uninga.br | (44)3031-5009

Faculdade Integrada das Cataratas - Campus I
FIC | Foz do Iguaçu-PR
www.udc.edu.br | udc@udc.edu.br | (45)3572-6900

Faculdade Integradas do Vale do Iguaçu
UNIGUAÇU | União da Vitória-PR
www.uniguacu.edu.br | jrd_assessoria@uniguacu.edu.br | (42)3522-6192

Faculdade Integrado de Campo Mourão
INTEGRADO | Campo Mourão-PR
www.grupointegrado.br | direcao.academica@grupointegrado.br | (44)3518-2500

Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná
FACINOR | Loanda-PR
www.facinor.br | facinor@facinor.br | (44)3425-1037

Faculdade Internacional de Curitiba
FACINTER | Curitiba-PR
www.facinter.br | facinter@facinter.br | 0800 702 0500

Faculdade Luterana Rui Barbosa
FALURB | Marechal Cândido Rondon-PR
www.falurb.edu.br | falurb@falurb.edu.br | (45)3254-2175
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Faculdade Maringá
CESPAR | Maringá-PR
www.faculdadesmaringa.br | faculdadesmaringa@faculdadesmaringa.br | (44)3027-1100

Faculdade Mater Dei
FMD | Pato Branco-PR
www.materdei.edu.br | facmater@whiteduck.psi.br | (46)2101-8200

Faculdade Metropolitana de Maringá
FAMMA | Maringá-PR
www.unifamma.edu.br | unifamma@unifamma.edu.br | (44)2101-5550

Faculdade Missioneira do Paraná
FAMIPAR | Cascavel-PR
www.famipar.edu.br | financeiro@famipar.edu.br | (45)3226-1340

Faculdade Modelo
FACIMOD | Curitiba-PR
www.facimod.com.br | paulomedeiros@seed.pr.gov.br | (41)3226-4545

Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná
FANEESP | Araucária-PR
www.faneesp.edu.br | apoio.direcao@faneesp.edu.br | (41)3552-1300

Faculdade Norte Paranaense
UNINORTE | Londrina-PR
www.uninorte.edu.br | uninorte@uninorte.edu.br | (43)4009-4009

Faculdade Opet
FAO | Curitiba-PR
www.opet.com.br | opetonline@opet.com.br | (41)3028-2800

Faculdade Padre João Bagozzi
BAGOZZI | Curitiba-PR
www.faculdadebagozzi.edu.br | faculdade@bagozzi.com.br | (41)3521-2727

Faculdade Pilares
FAPI | São José dos Pinhais-PR
www.pilares.edu.br | ernesto@pilares.edu.br | (41)2117-9800

Faculdade Sul Brasil
FASUL | Toledo-PR
www.fasul.edu.br | coopex@fasul.edu.br | (45)3277-4000
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Faculdade Tecnológica Inesul do Paraná
FIPAR | Curitiba-PR
www.inesulfipar.edu.br | tec.marketing@inesulfipar.edu.br | (41)3322-5375

Faculdade Teológica Batista do Paraná
FTBP | Curitiba-PR
www.ftbp.com.br | ftbp@terra.com.br | (41)3024-8142

Faculdade União das Américas
UNIAMÉRICA | Foz do Iguaçu-PR
www.uniamerica.br | direcao@uniamerica.br | (45)2105-9006

Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu
VIZIVALI | Dois Vizinhos-PR
www.cpea.br/vizivali | rosemeriback@bol.com.br | (46)3536-4438

Faculdades do Centro do Paraná
UCP | Pitanga-PR
www.ucppitanga.edu.br | direcao@ucppitanga.edu.br | (42)3646-5555

Faculdades Integradas do Brasil
UNIBRASIL | Curitiba-PR
www.unibrasil.com.br | pesquisaextensao@unibrasil.com.br | (41)3361-4296

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí
UNIVALE | Ivaiporã-PR
www.univale.com.br | diretoria@univale.com.br | (43)3472-1414

Faculdades Integradas dos Campos Gerais
CESCAGE | Ponta Grossa-PR
www.cescage.com.br | extensao@cescage.com.br | (42)3219-8000

Faculdades Integradas Espírita
FIES | Curitiba-PR
www.faculdadeespirita.com.br | diracademica@faculdadeespirita.com.br | (41)3111-1711

Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba
FARESC | Curitiba-PR
www.santacruz.br | santacruz@santacruz.br | (41)3248-0311

Faculdades Opet
OPET | Curitiba-PR
www.opet.com.br | opet@opet.com.br | (41)3028-2002
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Faculdades Pequeno Príncipe
FPP | Curitiba-PR
www.faculdadespequenoprincipe.edu.br | adrianne@fpp.edu.br | (41)3310-1500

Faculdades Spei
FACSPEI | Curitiba-PR
www.spei.br | ailton@spei.br | (41)3321-3111

Fauldade de Tecnologia Integral
FTI | Curitiba-PR
www.integralsien.com.br | webmaster@integralsien.com.br | (41)3027-7554

Instituição Cultural Educacional de Sarandi
UNISSA | Sarandi-PR
www.unissa.edu.br | unissa@unissa.edu.br | (44)3035-0001

Instituto Adventista Paranaense
IAP | Ivatuba-PR
www.iap.org.br | secretariafap@iap.org.br | (44)3236-8000

Instituto Catuaí de Ensino Superior
CATUAÍ | Cambe-PR
www.ices.edu.br | secretaria@ices.edu.br | (43)3253-5454

Instituto de Ensino Superior de Londrina
INESUL | Londrina-PR
www.inesul.edu.br | direcaogeral@inesul.edu.br | (43)3379-2000

Instituto Educacional de Castro
INEC | Castro-PR
www.facastro.edu.br | facastro@facastro.edu.br | (42)3232-0743

Instituto Superior de Educação de Guaratuba/
Faculdade do Litoral Paranaense
ISEPE | Guaratuba-PR
www.isepe.com.br | isepeguaratuba@isepeguaratuba.com.br | (41)3442-8500
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná
PUCPR | Curitiba-PR
www.pucpr.br | webmaster@pucpr.br | (41)3271-1636

União de Ensino Superior do Iguaçu Ltda.
UNIGUAÇU | São Miguel do Iguacu-PR
www.faesi.com.br | andrea@faesi.com.br | (45)3565-3181

União Dinâmica de Faculdades Cataratas
UDC FAA | Foz do Iguaçu-PR
www.udc.edu.br/anglo | alessandra@anglofoz.com.br | (45)3038-3232

União Educacional de Cascavel
UNIVEL | Cascavel-PR
www.univel.br | renato@univel.br | (45)3036-3636

União Norte Paranaense de Ensino
UNINORTE | Londrina-PR
www.uninorte.edu.br | extensao@uninorte.edu.br | (43)4009-4009

Unimares - União Maringaense de Ensino Ltda
UNIMARES | Maringá-PR
www.fcv.edu.br | unimares@mpebrasil.com.br | (44)32206868

Universidade Norte do Paraná
UNOPAR | Londrina-PR
www.unopar.br | extensao@unopar.br | (43)3371-7757

Universidade Paranaense
UNIPAR | Umuarama-PR
www.unipar.br | degeu@unipar.br | (44)3621-2821

Universidade Tuiuti do Paraná
UTP | Curitiba-PR
www.utp.br | reitor@utp.br | (41)3331-7700
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Rio Grande do Sul
Castelli Escola Superior de Hotelaria
CASTELLI | Canela-RS
www.castelli.edu.br | castelli@castelli.edu.br | (54)3282-1460

Centro Educacional São Camilo
SÃO CAMILO | Porto Alegre-RS
www.saocamilo.br | ana@saocamilo.br | (11)3868-5192

Centro Universitário La Salle
UNILASALLE | Canoas-RS
www.unilasalle.edu.br | projetossociais@unilasalle.edu.br | (51)3746-8500

Centro Universitário Metodista Ipa
IPA | Porto Alegre-RS
www.metodistadosul.edu.br | direcao.geral@metodistadosul.edu.br | (51)3316-1200

Centro Universitário Ritter dos Reis
UniRitter | Porto Alegre-RS
www.uniritter.edu.br | propex@uniritter.edu.br | (51)3230-3323

Centro Universitário Univates
UNIVATES | Lajeado-RS
www.univates.br | campus@univates.br | (51)3714-7000

Escola Superior de Propaganda e Marketing - Porto Alegre
ESPM - POA | Porto Alegre-RS
www.espm.br | graduacao-rs@espm.br | (51)3218-1300

Escolas e Faculdades Qi
FACULDADE QI | Gravataí-RS
www.qi.com.br | nielsen.specht@qi.edu.br | (51)3042-0000

Faculdade Anhanguera de Caxias do Sul
FKA | Caxias do Sul-RS
www.unianhanguera.edu.br | claudia.souza@unianhanguera.edu.br | (54)3223-3910

Faculdade Anhanguera de Passo Fundo
FPL | Passo Fundo-RS
www.anhanguera.com | robson.formigheri@aesapar.com | (54)3045-9300
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Faculdade Anhanguera do Rio Grande
ANHANGUERA | Rio Grande-RS
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@aesapar.com | (53)3231-9680

Faculdade Antonio Meneghetti
AMF | São João do Polêsine-RS
www.faculdadeam.edu.br | amf@faculdadeam.edu.br | (55)3289-1141

Faculdade Atlântico Sul de Pelotas
ATLÂNTICO SUL | Pelotas-RS
www.unianhanguera.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (11)4223-7821

Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos
FACENSA | Gravataí-RS
www.facensa.com.br | facensa@facensa.com.br | (51)3488-1991

Faculdade da Serra Gaúcha
FSG | Caxias do Sul-RS
www.fsg.br | fsg@fsg.br | (54)2101-6000

Faculdade de Administração da Associação Brasiliense de Educação
FABE | Maraú-RS
www.fabemarau.edu.br | elise.setti@fabemarau.edu.br | (54)3342-8301

Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul
FADERGS | Porto Alegre-RS
www.fadergs.edu.br | fadergs@fadergs.edu.br | (51)3254-1111

Faculdade de Direito de Santa Maria
FADISMA | Santa Maria-RS
www.fadisma.com.br | gerenciadeprojetos@fadisma.com.br | (55)3220-2500

Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira
FETREMIS | São Paulo das Missões-RS
www.fetremis.edu.br | rosiclerh@hotmail.com | (55)3563-1433

Faculdade de Educação, Ciências e Letras São Judas Tadeu
FECLSJT | Porto Alegre-RS
www.saojudastadeu.com.br | secrfac@saojudastadeu.com.br | (51)3340-7888

Faculdade de Getúlio Vargas
FACULDADE IDEAU | Getúlio Vargas-RS
www.ideau.com.br | ideau@ideau.com.br | (54)3341-6600
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Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul
FISUL | Garibaldi-RS
www.fisul.edu.br | simonela@fisul.edu.br | (54)3462 8300

Faculdade de Tecnologia de Porto Alegre
FTEC POA | Porto Alegre-RS
www.ftec.com.br | tatianemoraes@ftec.com.br | (51)3225-6297

Faculdade de Tecnologia La Salle
LA SALLE | Estrela-RS
www.unilasalle.edu.br/estrela | naa.estrela@lasalle.edu.br | (51)3712-3604

Faculdade de Tecnologia Saint Pastous
FSP | Porto Alegre-RS
www.saintpastous.org.br | veralduarte@terra.com.br | (51)3219-3699

Faculdade de Tecnologia Senac Passo Fundo
SENAC PASSO FUNDO | Passo Fundo-RS
www.senacrs.com.br | senacpfundo@senacrs.com.br | (54)3313-4599

Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas
SENAC PELOTAS | Pelotas-RS
www.senacrs.com.br | fatecpelotas@senacrs.com.br | (53)3225-6918

Faculdade de Tecnologia Senai Porto Alegre
FATEC SENAI POA | Porto Alegre-RS
www.senairs.org.br/faculdade | faculdadesenai@senairs.org.br | (51)3347-8400

Faculdade de Tecnologia Tecbrasil
FTEC BRASIL | Caxias do Sul-RS
www.ftecbrasil.com.br | claudiocx@databrasil.com.br | (54)3027-1300

Faculdade de Tecnologia Tecbrasil - Unidade Novo Hamburgo
FTEC | Novo Hamburgo-RS
www.ftec.com.br | rejanesilva@ftec.com.br | (51)3036-1326

Faculdade Dom Alberto
DOM ALBERTO | Santa Cruz do Sul-RS
www.domalberto.edu.br | lucas.direcao@domalberto.edu.br | (51)2106-6369

Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre
DOM BOSCO | Porto Alegre-RS
www.faculdade.dombosco.net | sandrini@dombosco.net | (51)3361-6700
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Faculdade Fátima
FACULDADE FÁTIMA | Caxias do Sul-RS
www.fatimaeducacao.com.br | marcia.fonseca@fatimaeducacao.com.br | (54)3535-7300

Faculdade Horizontina
FAHOR | Horizontina-RS
www.fahor.com.br | fahor@fahor.com.br | (55)3537-1614

Faculdade IDC
IDC | Porto Alegre-RS
www.idc.edu.br | carla@idc.edu.br | (51)3028-4888

Faculdade INEDI
CESUCA | Cachoeirinha-RS
www.cesuca.edu.br | direcaogeral@cesuca.com.br | (51)3396-1000

Faculdade Meridional
IMED | Passo Fundo-RS
www.imed.edu.br | capellari@imed.edu.br | (54)3045-9080

Faculdade Santa Clara
FASCLA | Santa Maria-RS
www.fascla.com.br | direcao@fascla.com.br | (55)3222-9725

Faculdade São Francisco de Assis
UNIFIN | Porto Alegre-RS
www.unifin.com.br | unifin@unifin.com.br | (51)3014-1800

Faculdade Senac Porto Alegre
SENAC RS | Porto Alegre-RS
www.senacrs.com.br | lweber@senacrs.com.br | (51)3022-1044

Faculdades Monteiro Lobato
FATO | Porto Alegre-RS
www.fato.edu.br | fato@monteirolobato.com.br | (51)3287-8000

Fundação Saint Pastous
FSP | Porto Alegre-RS
www.saintpastous.org.br | fundacao@saintpastous.org.br | (51)3219 3699

Instituição Educacional São Judas Tadeu de Porto Alegre
SJT | Porto Alegre-RS
www.saojudastadeu.com.br | graciela@saojudastadeu.com.br | (51)3340-7888
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Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo
IESA | Santo Angelo-RS
www.iesanet.com.br | iesa@iesanet.com.br | (55)3313-1922

Instituto Eckart Centro de Educação Tecnológica
INSTITUTO ECKART | Porto Alegre-RS
www.institutoeckart.com.br | atendimento@institutoeckart.com.br | (51)3012-9693

Universidade Católica de Pelotas
UCPEL | Pelotas-RS
www.ucpel.tche.br | ucpel@phoenix.ucpel.tche.br | (53)2128-8220

Universidade da Região da Campanha
URCAMP | Bagé-RS
www.urcamp.tche.br | proppex@urcamp.tche.br | (53)3242-8244

Universidade da Região da Campanha - Campus Alegrete
URCAMP | Alegrete-RS
www.al.urcamp.tche.br | gabinete@al.urcamp.tche.br | (55)3422-3318

Universidade de Caxias do Sul
UCS | Caxias do sul-RS
www.ucs.br | ewilbert@ucs.br | (54) 218 2143

Universidade de Cruz Alta
UNICRUZ | Cruz alta-RS
www.unicruz.edu.br | reitoria@unicruz.edu.br | (55)3321-1646

Universidade de Passo Fundo
UPF | Passo fundo-RS
www.upf.br | divext@upf.br | (54)3316-8113
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Universidade Feevale
FEEVALE | Novo Hamburgo-RS
www.feevale.br | crisaraiva@feevale.br | (51)3586-8800

Universidade Luterana do Brasil
ULBRA | Canoas-RS
www.ulbra.br/extensao | coord.exten@ulbra.br | (51)3477-9103

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai - Campos Erechin
URI - Erechin | Erechim-RS
www.uri.com.br | miriambdr@uri.com.br | (54)3520-9001

Santa Catarina
Associação Educacional do Vale do Itajaí Mirim
UNIASSELVI/ASSEVIM | Brusque-SC
www.assevim.edu.br | assevim@assevim.edu.br | (47)3044-9000

Centro de Tecnologia do Vestuário de Blumenau
CTV -Senai | Blumenau-SC
www.sc.senai.br/blumenau | brunajr@sc.senai.br | (47)3321-9600

Centro Universitário de Brusque
UNIFEBE | Brusque-SC
www.unifebe.edu.br | reitoria@unifebe.edu.br | (47)3211-7000

Centro Universitário Leonardo da Vinci
UNIASSELVI | Indaial-SC
www.grupouniasselvi.com.br | imprensa@asselvi.com.br | (47)3281-9000

Escola Superior de Criciúma Ltda
ESUCRI | Criciúma-SC
www.esucri.com.br | esucri@esucri.com.br | (48)3431-3700

Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul
FAJS | Jaraguá do Sul-SC
www.unianhanguera.edu.br | karin.ramos@aesapar.com | (47)2107-4700

Faculdade Anhanguera de Joinville
FED E FSC | Joinville-SC
www.anhanguera.com | daiana.porton@aesapar.com | (47)3453-2828
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Faculdade Anhanguera de Joinville - Unidade 1
ANHANGUERA | Joinville-SC
www.unianhanguera.edu.br | gladis.ramos@aesapar.com | (47)3453-2828

Faculdade Barddal
BARDDAL | Florianópolis-SC
www.barddal.br | loual@barddal.br | (48)3234-2344

Faculdade Capivari
FUCAP | Capivari de Baixo-SC
www.fucap.edu.br | fucap@fucap.edu.br | (48)3623-6000

Faculdade Cenecista de Joinville
FCJ | Joinville-SC
www.fcj.com.br | secretaria@fcj.com.br | (47)3431-0900

Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis
FCSF | Florianópolis-SC
www.cesusc.edu.br | tina@cesusc.edu.br | (48)3239-2600

Faculdade de Itapiranga
SEI/FAI | Itapiranga-SC
www.seifai.edu.br | seifai@seifai.edu.br | (49)3678-8700

Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça
FATENP | Palhoça-SC
www.fatenp.com.br | loucissie@fatenp.com.br | (48)3242-1001

Faculdade de Tecnologia Senac Blumenau
FTS BLUMENAU | Blumenau-SC
www.sc.senac.br | christiane.fabiola@sc.senac.br | (47)3035-9999

Faculdade de Tecnologia Senac- Caçador
SENAC CAÇADOR | Caçador-SC
www.sc.senac.br | cacador@sc.senac.br | (49)3563-0000

Faculdade de Tecnologia Senac Chapecó
SENAC CHAPECÓ | chapecó-SC
www.sc.senac.br | chapeco@sc.senac.br | (49)3361-5001

Faculdade de Tecnologia Senac Criciúma
SENAC | Criciúma-SC
www.sc.senac.br | mariana@sc.senac.br | (48)3437-9801
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Faculdade de Tecnologia Senac Florianópolis
SENAC FLORIANÓPOLIS | Florianópolis-SC
www.sc.senac.br | florianopolis@sc.senac.br | (48)3229-3209

Faculdade de Tecnologia Senac São Miguel do Oeste
SENAC | São Miguel do Oeste-SC
www.sc.senac.br | ead@sc.senac.br | (49)3621-0055

Faculdade de Tecnologia Senac Tubarão
CESSET | Tubarão-SC
www.sc.senac.br | tubarao@sc.senac.br | (48)3632-2428

Faculdade de Tecnologia Senai Jaraguá do Sul
FATEC | Jaguará do Sul-SC
www.sc.senai.br | jaragua@senai-sc.ind.br | (47)3372-9500

Faculdade de Tecnologia Senai Joinville
SENAI JOINVILLE | Joinville-SC
www.sc.senai.br | joinville@joinville.senai.br | (47)3441-7703

Faculdade Educacional do Vale do Itajaí-Mirim
FAVIM | Brusque-SC
www.assevim.com.br | assevim@assevim.com.br | (47)3044-9000

Faculdade Energia de Administração e Negócios
FEAN | Florianópolis-SC
www.faculdadesenergia.com.br | andre.luiz@energia.com.br | (48)2107-5899

Faculdade Estácio de Sá - Santa Catarina
ESTÁCIO | São José-SC
www.sc.estacio.br | direcao_geral@sc.estacio.br | (48)3381-8000

Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina
FESSC | São José-SC
www.sc.estacio.br | mluz@sc.estacio.br | (48)3381-8000

Faculdade Exponencial
FIE | Chapecó-SC
www.exponencial.br | faculdade@exponencial.br | (49)3322-5882

Faculdade Franciscana
FF | Blumenau-SC
www.faeblumenau.edu.br | evandro.rocha@fae.edu | (47)2102-3570
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Faculdade Guilherme Guimbala
FGG | Joinville-SC
www.ace.br | des@aceadm.com.br | (47)3026-4000

Faculdade Jangada
JANGADA | Jaraguá do Sul-SC
www.faculdadejangada.com.br | academica@faculdadejangada.com.br | (47)3371-0202

Faculdade Metropolitana de Guaramirim
FAMEG | Guaramirim-SC
www.fameg.edu.br | gestao.academica@fameg.edu.br | (47)3373-9800

Faculdade Pinhalzinho
HORUS | Pinhalzinho-SC
www.horus.edu.br | sergio@horus.edu.br | (49)3366-1890

Faculdade São Luíz
FSL | Brusque-SC
www.faculdadesaoluiz.edu.br | contato@faculdadesaoluiz.edu.br | (47)3396-7919

Faculdade Satc
SATC | Criciúma-SC
www.satc.edu.br | sonia.trichez@satc.edu.br | (48)3431-7560

Faculdade Sinergia
SINERGIA | Navegantes-SC
www.sinergia.edu.br | sinergia@sinergia.edu.br | (47)3342-9700

Faculdade União Bandeirante de São José
UNIBAN | São José-SC
www.uniban.br | faculdadeuniban@faculdadeuniban.edu.br | (48)3357-9000

Faculdades Barddal
BARDDAL | Florianópolis-SC
www.barddal.br | miela@barddal.br | (48)3234-2344

Faculdades Bom Jesus Ielusc
BOM JESUS/IELUSC | Joinville-SC
www.ielusc.br | scalco@ielusc.br | (47)3026-8000

Faculdades Integradas Associação de Ensino de Santa Catarina
FASSESC | Florianópolis-SC
www.assesc.edu.br | assesc@assesc.edu.br | (48)3202-6000
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Faculdades Senac Santa Catarina
SENAC | Florianópolis-SC
www.sc.senac.br | liana@sc.senac.br | (48)3251-0591

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
UNIARP | Caçador-SC
www.uniarp.edu.br | asocial@uniarp.edu.br | (49)3561-6200

Fundação Universidade do Contestado - Campus Mafra
UnC | Mafra-SC
www.mfa.unc.br | agenciarp@mfa.unc.br | (47)3641-5500

Grupo Uniasselvi/Fameblu - Faculdade Metropolitana
de Blumenau
Grupo UNIASSELVIFAMEBLU | Blumenau-SC
www.grupouniasselvi.com.br | fameblu@uniasselvi.com.br | (47)3321-9000

Instituto Blumenauense de Ensino Superior
IBES | Blumenau-SC
www.unibes.edu.br | ibes@unibes.edu.br | (47)2111-2916

Instituto de Ensino Superior Santo Antônio
INESA | Joinville-SC
www.inesa.com.br | inesa@inesa.com.br | (47)3145-5000

Instituto Educacional do Alto Vale do Itajai
FAMESUL | Rio do sul-SC
www.famesul.com.br | biblioteca.famesul@uniasselvi.com.br | (47)3531-7000

Instituto Superior Tupy
IST | Joinville-SC
www.sociesc.org.br/pt/ist/ | juliana.dias@sociesc.org.br | (47)3461-0110

Serviço de Aprendizagem Comercial- Faculdade de Tecnologia
Senac de Jaraguá do Sul
SENAC-Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul-SC
www.sc.senac.br | gfleck@sc.senac.br | (47)3275-8400

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Luzerna
SENAI | Luzerna-SC
www.sc.senai.br/luzerna | luzerna@sc.senai.br | (49)3551-4800
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
de Santa Catariana - São José
SENAI-SC | São José-SC
www.sc.senai.br | arodrigues@sc.senai.br | (48)3381-9207

Sociedade Civil Avantis de Ensino Ltda.
AVANTIS | Balneário Camboriu-SC
www.avantis.edu.br | avantis@avantis.edu.br | (47)3363-0631

Universidade Comunitária Regional de Chapecó
UNOCHAPECÓ | Chapecó-SC
www.unochapeco.edu.br | reitoria@unochapeco.edu.br | (49)3321-8048

Universidade do Planalto Catarinense
UNIPLAC | Lages-SC
www.uniplac.net | uniplac@uniplac.net;lucilene@uniplac.net | (49)3251-1009

Universidade do Vale do Itajaí
UNIVALI | Itajai-SC
www.univali.br | reitoria@univali.br | (47)3261-1216
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Região Centro-Oeste
Participou do dia

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 vezes

5 vezes

6 vezes

7 vezes

8 vezes

219
Responsabilidade Social Nº 6

Distrito Federal
Brasil Central de Educação e Cultura - Faculdade Projeção
PROJEÇÃO | Brasília-DF
www.faculdadeprojecao.edu.br | jerusa.eulalioespam@projecao.br | (61)3451-3888

Centro Universitário de Brasília
UniCEUB | Brasília-DF
www.uniceub.br | assessoria.extensao@uniceub.br | (61)3966-1260

Centro Universitário do Distrito Federal
UDF | Brasília-DF
www.udf.edu.br | udf@udf.edu.br | (61)3704-8888

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

Faculdade Anhanguera de Brasília
FAB | Taguatinga-DF
www.unianhanguera.edu.br | daex.aesa@unianhanguera.edu.br | (61)3353-6290

Faculdade Cenecista de Brasília
PROJEÇÃO | Brasilia-DF
www.faculdadeprojecao.edu.br | jerusa.eulalioespam@projecao.br | (61)3038-6100

Faculdade de Administração Escola Superior Professor Paulo
Martins - Associação de Assistência Educacional - Guatag
ESPAM-Projeção | Brasília-DF
www.espam.edu.br | secretaria@espam.edu.br | (61)3487-7100

Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas
FACITEC | Brasília-DF
www.facitec.br | adriana@facitec.br | (61)3038-9775

Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação
FACNET | Brasília-DF
www.unianhanguera.edu.br | ana.paula@aesapar.com | (61)3037-1234

Faculdade de Odontologia do Planalto Central
FOPLAC | Brasília-DF
www.uniplac.br | uniplac@uniplac.br | (61)3248-7121
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Faculdade de Tecnologia CENACAP
CENACAP | Brasília-DF
www.cenacap.com.br | canacap@bol.com.br | (61)3347-1094

Faculdade de Tecnologia Rogacionista
ROGA | Brasília-DF
www.rogacionista.edu.br | faculdade@roga.com.br | (61)3301-5482

Faculdade de Tecnologia Senac - DF
FACSENAC | Brasília-DF
www.facsenac.edu.br | juarez.neto@senacdf.com.br | (61)3217-8824

Faculdade Evangélica de Taguatinga
FE | Taguatinga-DF
www.fe.edu.br | projetomaosamigas@fe.edu.br | (61)3491-1620

Faculdade Ilape
ILAPE | Brasília-DF
www.faculdadeilape.edu.br | faculdadeilape@faculdadeilape.edu.br | (61)3201-1752

Faculdade Jesus Maria José
FAJESU | Taguatinga-DF
www.fajesu.com.br | coordacad@fajesu.com.br | (61)3354-1838

Faculdade Michelangelo
MICHELANGELO | Brasília-DF
www.michelangelo.edu.br | faculdademichelangelo@michelangelo.edu.br | (61)3323-4168

Faculdade Multieducativa
MULTIEDUCATIVA | Brasília-DF
www.multieducativa.com.br | secretaria@multieducativa.com.br | (61)3034-0090
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Faculdade Projeção
PROJEÇÃO | Brasília-DF
www.projecao.br | jerusa.eulalioespam@projecao.br | (61)3351-8281

Faculdade Projeção Sobradinho
PROJEÇÃO | Brasília-DF
www.faculdadeprojecao.edu.br | jerusa.eulalio@projecao.br | (61)3038-7618

Faculdade Santa Terezinha
FAST | Taguatinga-DF
www.unianhanguera.edu.br | diretoria.santaterezinha@unianhanguera.edu.br | (61)3354-4650

Faculdades Integradas da Terra de Brasília
FTB | Recanto das Emas-DF
www.ftb.br | info@ftb.edu.br | (61)3333-9100

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central
FACIPLAC | Gama-DF
www.faciplac.edu.br | gezanemeth@gmail.com | (61)3035-7575

Faculdades Integradas do Icesp
ICESP | Brasília-DF
www.icesp.br | icesp@icesp.br | (61) 381 4000

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

Instituto de Educação Superior de Brasília
IESB | Brasília-DF
www.iesb.br | departamentodemarketing@iesb.br | (61)3448-9812

Instituto Superior de Educação do Icesp
ISE-ICESP | Brasília-DF
www.icesp.br | icesp@icesp.br | (61)3035-9500

Instituto Superior de Educação Franciscano
Nossa Senhora de Fátima
FATIMA | Brasília-DF
www.institutofatima.edu.br | secretaria@institutofatima.edu.br | (61)3442-8656

Instituto Superior de Educação Paulo Martins
ISPAM | Brasília-DF
www.faculdadeprojecao.edu.br | faculdades@espam.edu.br | (61)3038-7600

222
Responsabilidade Social Nº 6

Santana Instituto de Educação Superior Ltda
FACULDADE LS | Taguatinga Sul-DF
www.iessa.edu.br | mada@ls.edu.br | (61)3352-2294

União de Ensino Superior de Brasília - Unesba
PROJEÇÃO | Brasília-DF
www.faculdadeprojecao.edu.br | jerusa.eulalioespam@projecao.br | (061)38130000

União Educacional de Brasília
UNEB | Brasília-DF
www.uneb.com.br | marcelino@uneb.com.br | (61)2101-9911

Universidade Católica de Brasília
UCB | Brasília-DF
www.ucb.br | spindola@ucb.br | (61)3356-9000

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

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

Centro de Ensino Superior de Iporá
FAI | Iporá-GO
www.faculdadedeipora.com.br | fai@faculdadedeipora.com.br | (64)3674-5181

Centro de Ensino Superior de Jataí
CESUT | Jataí-GO
www.cesut.edu.br | cesut@cesut.edu.br | (64)3631 2466

Centro Universitário de Anápolis
UNIEVANGÉLICA | Anápolis-GO
www.unievangelica.edu.br | unievangelica@unievangelica.edu.br | (62)3310-6600
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Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste
UNIDESC | Luziânia-GO
www.unidesc.com | unidesc@unidesc.com | (61)3878-3100

Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhangüera
Uni ANHANGUERA | Goiânia-GO
www.anhanguera.edu.br | pedagagogica@anhanguera.edu.br | (62)3246-1400

Centro Universitário de Mineiros
UNIFIMES | Mineiros-GO
www.fimes.edu.br | fimes@fimes.edu.br | (64)3672-5100

Escola Superior Associada de Goiânia
ESUP | Goiânia-GO
www.esup.edu.br | luiz@esup.edu.br | (62)3931-4400

Faculdade Alfredo Nasser
UNIFAN | Aparecida de Goiania-GO
www.unifan.edu.br | unifan@unifan.edu.br | (62)3094-9494

Faculdade Almeida Rodrigues
FAR | Rio Verde-GO
www.faculdadefar.com.br | diretoria@faculdadefar.com.br | (64)3620 4700

Faculdade Alves Faria
ALFA | Goiânia-GO
www.alfa.br | alfa@alfa.br | (62)3272-5000

Faculdade Anhanguera de Valparaíso
FVP | Valparaíso de Goiás-GO
www.unianhanguera.edu.br | silvana.morais@aesapar.com | (61)3627-1440

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

Faculdade Cambury de Formosa
CAMBURY | Formosa-GO
www.cambury.br | nae.formosa@cambury.br | (61)3631-1010

Faculdade Católica de Anápolis
CATÓLICA | Anápolis-GO
www.catolicadeanapolis.edu.br | catolica@catolicadeanapolis.com.br | (62)3328-9000
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Faculdade de Ceres
FACERES | Ceres-GO
www.faceres.edu.br | secretaria@faceres.edu.br | (62)3323-1040

Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba
FACER | Rubiataba-GO
www.facer.edu.br | secretaria@facer.edu.br | (62)3325-1749

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires
FACESA | Valparaiso de Goias-GO
www.senaaires.com.br | cofacesa@senaaires.com.br | (61)3627-4200

Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns
FECHA | Anicuns-GO
www.faculdadeanicuns.edu.br | scgeral@faculdadeanicuns.brte.com.br | (64)3564-1298

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

Faculdade de Goiânia
FAG | Goiânia-GO
www.unianhanguera.edu.br | ana.brunier@anhanguera.com | (62)3086-6161

Faculdade de Inhumas
FacMais | Inhumas-GO
www.facmais.com.br | ouvidoria@facmais.com.br | (62)3514-5050

Faculdade de Iporá
FAI | Iporá-GO
www.faculdadedeipora.com.br | cesip@brturbo.com | (64)3674-5181

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

Faculdade de Piracanjuba
FAP | Piracanjuba-GO
www.fapgoias.com.br | fap@fapgoias.com.br | (64)3405-2113

Faculdade de Tecnologia de Catalão
FATECA | Catalão-GO
www.fateca.edu.br | lima@cesuc.br | (64)3441-6200
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Faculdade de Tecnologia Senac Goiás
SENAC GO | Goiânia-GO
www.go.senac.br/faculdade | lionisio@go.senac.br | (62)3524-4800

Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento Gerencial
FATESG | Goiânia-GO
www.senaigo.com.br | daniela.senai@sistemafieg.org.br | (62)3269-1200

Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna
FATEC IB | Goiânia-GO
www.senaigo.com.br | fatecib.senai@sistemafieg.org.br | (62)3226-4500

Faculdade do Instituto Brasil
FIBRA | Anápolis-GO
www.fibra.edu.br | wilton@fibra.edu.br | (62)3099-2202

Faculdade Faifa
FAIFA | Goiânia-GO
www.faifa.com.br | faculdade@faifa.com.br | (62)3211-3077

Faculdade Iporá
FAI | Iporá-GO
www.faculdadedeipora.com.br | afims@afmbs.org.br | (64)3674-5181

Faculdade Jk Valparaíso
JK | Valparaíso de Goiás-GO
www.faculdadejk.com.br | sec_valparaiso@faculdadejk.com.br | (61)3627-1440

226
Responsabilidade Social Nº 6

Faculdade Latino Americana
FLA | Anápolis-GO
www.latinoamericana.edu.br | adriana.camargo@unianhanguera.edu.br | (62)3098-3838

Faculdade Lions
FAC-LIONS | Goiânia-GO
www.faclions.org | nap@faclions.org | (62)3211-1151

Faculdade Montes Belos
FMB | São Luís de Montes Belos-GO
www.fmb.edu.br | afmbs@afmbs.org.br | (64)3671-2814

Faculdade Nossa Senhora Aparecida
FANAP | Aparecida de Goiânia-GO
www.fanap.br | fanap@fanap.br | (62)3277-1000

Faculdade Padrão
FACULDADE PADRÃO | Goiânia-GO
www.faculdadepadrao.com.br | diretor@faculdadepadrao.com.br | (62)3212 5000

Faculdade Quirinópolis
FAQUI | Quirinópolis-GO
www.faculdadequirinpolis.com.br | nacife@gmail.com | (64)3651-2214

Faculdade Sete de Setembro
FASS | Caldas Novas-GO
www.facsset.com | secretaria@facsset.com | (64)3453-1700

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

Faculdades Integradas do Planalto Central
FIPLAC | Luziânia-GO
www.unidesc.com | fiplac@fiplac.br | (61)3615-3000

Faculdades Integradas Iesgo
IESGO | Formosa-GO
www.iesgo.edu.br | iesgo@iesgo.edu.br | (61)3642-1900

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior
IAESup | Trindade-GO
www.aphonsiano.edu.br | aphon@terra.com.br | (06)3505-1913
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Instituto de Ensino Superior de Rio Verde
IESRIVER | Rio verde-GO
www.faculdadeobjetivo.com.br | fabio@faculdadeobjetivo.com.br | (64)3621-3539

Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara
ILES | Itumbiara-GO
www.ulbraitumbiara.com.br | diracad.itb@ulbra.br | (64)3433-6500

Sociedade de Educação de Cultura de Goiás
FARA | Goiânia-GO
www.faculdadearaguaia.com.br | faraguaia@netgo.com.br | (62)3274-3161

Universidade de Rio Verde
FESURV | Rio verde-GO
www.fesurv.br | fesurv@fesurv.br | (64)3620 2206

Universidade Salgado de Oliveira - Campus Goiânia
UNIVERSO | Goiânia-GO
www.universo.br | diracad@go.universo.edu | (62)3238-3070

Mato Grosso
Centro Universitário Cândido Rondon
UNIRONDON | Cuiaba-MT
www.unirondon.br | luzia@unirondon.br | (65)3316-4000

Faculdade Anhanguera de Rondonópolis
FAR | Rondonópolis-MT
www.unianhanguera.edu.br | leandro.cerutti@aesapar.com | (66)3411-7647

Faculdade Católica Dom Aquino de Cuiabá
FAC | Cuiabá-MT
www.catolicamt.com.br | pemorales@terra.com.br | (65)3661-1700

Faculdade Católica Rainha da Paz
FCARP | Araputanga-MT
www.fcarp.edu.br | rpaz@terra.com.br | (65)3261-1314

Faculdade Cenecista de Rondonópolis
FACER | Rondonopolis-MT
www.cnecfacer.edu.br | cnec.facer@terra.com.br | (66)3422-3802
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Faculdade de Alta Floresta
FAF | Alta Floresta-MT
www.faflor.com.br | faf@faflor.com.br | (66)3521-1676

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas
de Primavera do Leste
UNICEN | Primavera do Leste-MT
www.unicen.edu.br | comunicacao@unicen.edu.br | (66)3498-4605

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop
FACISAS | Sinop-MT
www.unicensinop.com.br | diretoria@unicensinop.com.br | (66)3515-7327

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte
FCSGN | Guarantã do Norte-MT
www.faculdadedeguaranta.com.br | edvaldopires@faflor.com.br | (66)3552-3449

Faculdade de Direito de Alta Floresta
FADAF | Alta Floresta-MT
www.ienomat.com.br | reginaldo@faflor.com.br | (66)3521-1676

Faculdade de Educação de Alta Floresta
FEAFLOR | Alta Floresta-MT
www.uniflor.edu.br | uniflor@uniflor.edu.br | (66)3521-1676

Faculdade de Educação de Tangará da Serra
FACEDUTS | Tangará da Serra-MT
www.faceduts.com.br | faceduts@terra.com.br | (65)3326-4650

Faculdade de Quatro Marcos
FQM | São José dos Quatro Marcos-MT
www.fqm.edu.br | milana@fqm.edu.br | (65)3251-3005
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Faculdade La Salle
UNILASALLE | Lucas do Rio Verde-MT
www.unilasalle.edu.br/lucas | lucasdorv@lasalle.edu.br | (65)3549-7300

Faculdade São Francisco de Assis
FASFA | Nova Xavantina-MT
www.fasfa.com.br | fasfa@fasfa.com.br | (66)3438-1582

Faculdade Teles Pires
UNITEP | Itaúba-MT
www.unitep.edu.br | webmaster@unitep.edu.br | (66)3561-1602

Faculdades Cathedral - Faculdade de Ciencias Jurídicas e Sociais
Aplicadas do Araguaia
CATHEDRAL | Barra do Garças-MT
www.barra.cathedral.edu.br | diretoria@barra.cathedral.edu.br | (66)3402-3200

Faculdades Cathedral de Barra do Garças
CATHEDRAL | Barra do Garças-MT
www.cathedral.edu.br/barra | diretoria@barra.cathedral.edu.br | (66)3401-4003

Faculdades do Vale de Juruena
AJES | Juína-MT
www.ajes.edu.br | clodis@ajes.edu.br | (66)3566-1875

Faculdades Integradas de Tangará da Serra
FITS | Tangará da Serra-MT
www.unic.com.br | www.unic.com.br | (65)3311-2707

Faculdades Integradas Mato-Grossenses
de Ciências Sociais e Humanas
ICE | Cuiabá-MT
www.ice.edu.br | ice@ice.edu.br | (65)3314-2100

Faculdades Unidas do Vale do Araguaia
UNIVAR | Barra do Garças-MT
www.univar.edu.br | univar@univar.edu.br | (66)3401-1602

Unic Tangará Sul
UNICEN | Tangara da Serra-MT
www.unic.com.br | endounictangara@gmail.com | (65)3326-5675
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Unic Várzea Grande
UNIC | Várzea Grande-MT
www.unic.com.br | suzane.sabo@unic.br | (65)3363-1900

Universidade de Cuiabá
UNIC | Cuiabá-MT
www.unic.com.br | carla.coelho@kroton.com.br | (65)3363-1110

Mato Grosso do Sul
Associação Educacional do Cone Sul Faculdades Integradas de Naviraí
FINAV | Naviraí-MS
www.finav.br | finav@terra.com.br | (67)3461-2380

Associação Educacional do Cone Sul Faculdades Integradas de Nova Andradina
FINAN | Nova Andradina-MS
www.finan.com.br | finan@finan.com.br | (67)3441-1558

Centro de Educação Profissional, Ensino Fundamental e Médio
Santa Teresa - Polo da Unopar Coxim
UNOPAR STA TERESA | Coxim-MS
www.unopar.br | escola_santateresa@hotmail.com | (67)3291-2511

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande
ANHANGUERA UNAES | Campo Grande-MS
www.anhanguera.br | eloisa.fernandes@aesapar.com | (67)3316-6000

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

Faculdadade de Administração de Fátima do Sul
FIFASUL | Fátima do Sul-MS
www.fifasul.br | apn@fifasul.br | (67)3467 7700

Faculdade Anhanguera de Dourados
FDO | Dourados-MS
www.unianhanguera.edu.br | cirlene.santos@aedu.com | (67)3416-8100
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Faculdade Anhanguera de Ponta Porã
FPP | Ponta Porã-MS
www.unianhanguera.edu.br | adria.cristina@unianhanguera.edu.br | (67)3437-8800

Faculdade Campo Grande
FCG | Campo Grande-MS
www.icges.edu.br | daniela.cp@unip.br | (67)3378-9000

Faculdade de Administração de Chapadão do Sul
FACHASUL | Chapadão do Sul-MS
www.fachasul.com.br | secretaria@fachasul.com.br | (67)3562-2703

Faculdade de Administração de Fátima do Sul
FIFASUL | Fátima do Sul-MS
www.fifasul.br | apn@fifasul.br | (67)3467-7700

Faculdade de Amambai
FIAMA | Amambai-MS
www.fiama.edu.br | atendimento@fiama.edu.br | (67)3481-1355

Faculdade de Ciências Contábeis de Ponta Porã
FCCPP | Ponta porã-MS
www.magsul-ms.com.br | magsul@terra.com.br | (67)3431-6929

Faculdade de Educação Ciências e Letras de Ponta Porã
FECLPP | Ponta Porã-MS
www.magsul-ms.com.br | magsul@terra.com.br | (67)3431-2107

Faculdade de Educação de Costa Rica
FECRA | Costa Rica-MS
www.fecra.edu.br | fecra@terra.com.br | (67)3247-1101

Faculdade de Ponta Porã
FAP | Ponta Porã-MS
www.fap.br | fap@fap.br | (67)3431-1002
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Faculdade de Selvíria
FAS | Selviria-MS
www.faculdadedeselviria.com.br | fas@faculdadedeselviria.com.br | (67)3579-1747

Faculdade de Tecnologia de Nova Andradina
FATECMS | Nova Andradina-MS
www.fatecms.com.br | dirfatec@fatecms.com.br | (67)3441-5058

Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande
FESCG | Campo Grande-MS
www.fes.br | dqueiroz@fes.br | (67)3348-8801

Faculdade Mato Grosso do Sul
FACSUL-MS | Campo Grande-MS
www.facsul-ms.edu.br | ivanreatte@terra.com.br | (67)3378-9000

Faculdade Teológica Batista Ana Wollerman
FTBAW | Dourados-MS
www.anawollerman.com.br | alicesar@terra.com.br | (67)3420-0700

Faculdade Unigran Capital
UNIGRAN | Campo Grande-MS
www.unigrancapital.com.br | sandra@unigran.br | (67)3389-3389

Faculdades Integradas de Naviraí
FINAV | Naviraí-MS
www.finav.br | finav@terra.com.br | (67)3461-2380

Faculdades Integradas de Três Lagoas
AEMS | Três Lagoas-MS
www.aems.edu.br | aems@aems.edu.br | (67)2105-6060

Instituto de Ensino Superior da Funlec
IESF | Campo Grande-MS
www.funlec.com.br | secretaria.iesfcg@funlec.com.br | (67)3901-2878

Universidade Anhanguera-Uniderp
ANHANGUERA UNIDERP | Campo Grande-MS
www.uniderp.br | proex@uniderp.br | (67)3348-8012

Universidade Católica Dom Bosco
UCDB | Campo Grande-MS
www.ucdb.br | dirext@ucdb.br | (67)3312-3622
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tel. 61 3322.3252
fax. 61 3224.4933
SCS Quadra 07 - Bloco “A”
Torre Pátio Brasil Shopping Sala 526
70330-911 - Brasília - DF
abmes@abmes.org.br
www.abmes.org.br

