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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Estácio de São Paulo 

– ESTÁCIO SÃO PAULO apresenta o resultado do trabalho conduzido por uma comissão 

formada por representantes da comunidade acadêmica, constituída especialmente para 

elaborar o referido documento e realizar a necessária articulação e relação harmônica 

entre o PDI, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os projetos dos seus cursos, com 

vistas ao cumprimento de sua missão social.  

 

O presente Documento foi construído com o compromisso de consolidar ações 

educacionais de ensino, pesquisa e extensão que estimulem o exercício da cidadania e 

que promovam o desenvolvimento regional, a inclusão social, a integração com a 

comunidade local, a prestação de serviços à comunidade e o aprimoramento da 

formação educacional da população. 

 

No presente Documento, a ESTÁCIO SÃO PAULO tem como proposta fortalecer o seu 

papel no Ensino Superior do Brasil, através da sua missão articulada à sua área de 

atuação, por meio da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no 

Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, conforme a seguir: 

 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR: oferecer educação e formação humana e profissional 

de qualidade, para grande número de alunos, tendo como princípio o desenvolvimento 

do ensino, pesquisa e extensão. Como centro de divulgação e socialização do 

conhecimento humano, tem como foco prioritário, o ensino alimentado pela visão 

interdisciplinar; por práticas docentes inovadoras e diferenciadas, a interação aluno / 

professor, bem como a inclusão do aluno e pela uniformidade de projeto pedagógico nos 

Campi e cursos, visando ao desenvolvimento do Município de São Paulo, do estado de 

São Paulo e da Região Sudeste do Brasil”.  

 

Para isso, na construção do instrumento, há necessidade de discutir-se a estrutura 

funcional, as políticas e os aspectos pedagógicos institucionais, em acordo com a missão, 

visão e valores definidos, devendo regularizá-los por meio de documentos institucionais 

que envolvem a tríade: Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e a Extensão na IES. 

 

O PDI é um instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da IES, 

no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às estratégias 

para atingir suas metas e objetivos, à sua estrutura organizacional, ao Projeto 
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Pedagógico Institucional (PPI) com as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações e 

as atividades acadêmicas e científicas que desenvolve ou que pretende desenvolver. 

 

Como um instrumento de gestão flexível, o PDI pauta-se por objetivos e metas e sua 

elaboração deve ser de caráter coletivo. Os seus referenciais devem levar em 

consideração os resultados da avaliação institucional.  

 

O presente PDI, além de apresentar o perfil institucional, apresenta-se organizado pelos 

Eixos/Dimensões do SINAES: 

 

• Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

- Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional. 

 

• Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

- Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI).  

- Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição. 

 

• Eixo 3 –  Políticas Acadêmicas 

- Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão.  

- Dimensão 4: A comunicação com a sociedade. 

- Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes. 

 

• Eixo 4 –  Políticas de Gestão 

- Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo. 

- Dimensão 6: Organização e gestão da instituição. 

- Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

 

• EIXO 5 –  Infraestrutura (Física e Tecnológica) 

- Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica.   

 

Além dessas informações, o presente PDI incorpora a Internacionalização prevista na 

IES. 

 

Inserido no presente Documento, referente à Dimensão 2, está o Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI. O PPI é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico 
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que norteia as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica, 

inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.  

 

O PDI, em consonância com o PPI, deve apresentar a forma como a IES pretende 

concretizar seu projeto educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos 

períodos de tempo definidos, e os recursos humanos e materiais necessários à 

manutenção e ao desenvolvimento das ações propostas. 

 

A importância desse Documento se dá pela natureza em que ele se “constitui num 

compromisso com o Ministério da Educação (MEC), requisito básico nos atos de 

credenciamento e recredenciamento da IES. Para garantia de realização de ensino, a 

legislação associou os processos de reconhecimento e credenciamento” (VEIGA, 2003). 

O PDI foi constituído por meio de diagnóstico das necessidades sociais, políticas, 

econômicas, culturais e ambientais do Estado de São Paulo e mais especificamente do 

município de São Paulo  e região metropolitana.  

 

O presente Documento considera, ainda, a realidade da Instituição, o trabalho a ser 

desenvolvido e sua contribuição para o desenvolvimento da região na qual está inserida. 

 

Este PDI, com vigência de 2017 a 2021, objetiva dar sustentação a um importante passo 

do planejamento estratégico da Instituição, que visa à execução de ações que resultem 

no fortalecimento institucional em âmbito administrativo, organizacional e, 

essencialmente, na qualidade das atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extensão, de forma a consolidá-la como Instituição geradora e socializadora do 

conhecimento e fomentadora do avanço científico e tecnológico, em direção ao 

desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional. 

 

Ressalta-se, ainda, que o presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está em 

consonância com a legislação da educação superior e os atos normativos do MEC, INEP 

e do CNE, com destaque para o Decreto Nº 9235/2017. 
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EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Este é o Eixo inicial que apresenta a ESTÁCIO SÃO PAULO, sua criação e os processos 

previstos de avaliação interna e externa que visam subsidiar seu planejamento e sua 

evolução institucional. Contempla a Dimensão 8 (Avaliação) do SINAES. 

 

 

O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar a melhoria da 

qualidade da educação oferecida pelo Centro Universitário Estácio de São Paulo, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, na busca da compreensão do significado de suas atividades para 

alcançar a qualidade educativa e maior relevância social. 

 

 

1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional  

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO  entende a Avaliação Institucional como um processo capaz de 

produzir conhecimentos sobre a sua própria realidade, contribuindo para a reflexão 

sobre o cumprimento da sua missão e das suas atividades propostas, para a identificação 

das oportunidades de melhoria e para tornar mais efetiva a sua vinculação à 

comunidade na qual está inserida, com vistas a fortalecer sua relevância científica e 

social.   

 

Assim, a IES utiliza o processo de avaliação institucional – avaliações internas e externas 

(incluindo o ENADE) - para o aprimoramento de suas práticas administrativas e 

acadêmicas, visando à sua evolução.  

 

A Avaliação Interna atende a docentes, discentes, técnico-administrativos e estrutura 

funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e propositiva, detecção 

de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam 

fomentadas para o desenvolvimento institucional. A Autoavaliação da IES envolve toda 

a comunidade acadêmica, através de uma metodologia participativa, trazendo, para o 

âmbito das discussões, as opiniões dos sujeitos envolvidos no processo, de modo 

articulado.  

 



12 

 

 

As políticas de acompanhamento e de avaliação das atividades afins, ou seja, Ensino, 

Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, além das atividades-meio, caracterizadas 

pelo planejamento e gestão da IES, visam abranger a comunidade acadêmica, 

articulando diferentes perspectivas. Estas ações buscam propiciar um melhor 

entendimento da realidade institucional. 

 

Os resultados da avaliação interna, apurados através da aplicação semestral de 

questionários eletrônicos à comunidade acadêmica, são estudados e analisados pela 

CPA, Coordenação de Cursos e a Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O 

principal objetivo dessas análises é a busca por oportunidades de melhoria e 

crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES.  

 

Ainda na Avaliação Interna, a IES considera o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), onde 

o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa 

serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam 

disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir 

do seguinte cálculo:  

 

 
 

Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada 

anualmente e respondida pelos colaboradores das áreas acadêmica e administrativa. Os 

pontos avaliados nessa Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, 

Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e 

Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são apresentados os índices de 

favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos 

favoráveis com seus respectivos índices. Além de responder à referida Pesquisa, 

destaca-se, que o Corpo Técnico-administrativo conta ainda com um questionário 

avaliativo próprio.  

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e 

externa, no ISA e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações 
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sejam fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas das avaliações.  

 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, a CPA realiza um estudo 

através de ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. 

São elaborados planos de ação com metas e prazos, em conjunto com os demais setores 

da IES, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório 

da Avaliação Institucional. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorpora novos 

objetivos e mantem-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 

alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.   

 

Dentre as principais melhorias desenvolvidas pela IES, no decorrer dos dois últimos 

anos, destacam-se: 

- Ampliação do horário de atendimento dos Coordenadores e Direção Geral e 

Acadêmica; 

- Agendamento de atendimento da Coordenação aos alunos com horário e local 

definidos (sala de coordenadores); 

- Divulgação da Missão da IES nos murais dos departamentos administrativos e 

pedagógicos; 

- Otimização dos espaços de atendimento aos discentes nos Campi (secretaria, sala NAP, 

espaço Estácio Carreiras, sala de coordenação, etc.); 

- Reestruturação dos processos de atendimento da Secretaria (treinamento, 

autoatendimento e criação do manual de orientação do aluno); 

- Melhoria no espaço físico e na organização dos funcionários para as demandas de 

atendimento na Secretaria; 

- Agendamento do atendimento na Secretaria do aluno; 

- Monitoramento das solicitações de requerimentos no prazo estipulado e controle da 

eficiência das respostas dos requerimentos; 

- Implantação de novos ambientes padronizados e viabilização do autoatendimento nos 

Campi; 

- Abertura de solicitações de âmbito financeiro; 

- Novo sistema de acesso ao material didático; 

- Realização de congressos e eventos acadêmicos e de iniciação científica; 

- Treinamento da equipe na utilização do SIA – Sistema de Informações Acadêmicas; 
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- Ampliação do programa de capacitação docente e de colaboradores; 

- Investimento na ampliação do acervo bibliográfico; 

- Realização de reuniões bimestrais com os representantes de sala para discutir os 

processos acadêmicos e divulgar os resultados das avaliações; 

- Ampliação no número de equipamentos de informática disponíveis aos professores 

(sala dos professores); 

- Aquisição de equipamentos para os laboratórios específicos de curso como o Centro 

Esportivo, os laboratórios de química, física, mecânica dos fluídos, gestão ambiental, 

estúdios de rádio, TV e fotografia, brinquedoteca, entre outros; 

- Implementação de novos e manutenção dos já existentes laboratórios de informática; 

- Aquisição de novas máquinas para os laboratórios de informática; 

- Aquisição de equipamentos multimídia para apoio às aulas; 

- Ampliação da banda de acesso à internet e novo projeto de melhoria dos pontos de 

acesso à internet via wifi; 

- Realização dos Fóruns Discentes para análise e discussão dos resultados da avaliação 

institucional; 

- Em 2015, o Centro Universitário Estácio de São Paulo inaugurou seu novo Campus 

Conceição, uma unidade modelo que adota práticas pedagógicas modernas e 

inovadoras, servindo de modelo para as demais unidades; 

- Adaptação de todos os Campi do Centro Universitário as necessidades dos PNEs 

(Pessoas com necessidades especiais). 

 

Tais iniciativas demonstram o empenho da IES para a superação das fragilidades e para 

a sua evolução.  

 

 

1.2 Processo de autoavaliação institucional 

 

 

A autoavaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um 

compromisso com a busca da qualidade permanente, em todos os seus processos. A 

avaliação é um instrumento fundamental para todo e qualquer organismo social que 

busque desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento constante dos 

empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação como forma de melhoria do 

seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, 

refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, 

seus objetivos e seu projeto futuro.  
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A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas 

acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de 

informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a 

prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida 

pela IES, buscando atender a uma tripla exigência contemporânea:  

 

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e 

prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este 

contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base 

nesse referencial que esta IES elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, 

ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, 

constitui-se no alicerce que fundamenta a sua gestão, na medida em que serve como: 

(a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas 

declarações da missão da IES; e (c) da relação contida entre a concepção de educação 

superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

 

1.2.1 Objetivos da Autoavaliação Institucional: 

 

I. Objetivo Geral:  

 

Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação 

capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, 

para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da gestão, do 

ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e Extensão.  

 

II. Objetivos Específicos:  

 

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 

necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão; 



16 

 

 

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas 

em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação 

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos 

níveis.  

 

 

1.2.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

O Processo de Autoavaliação na IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA 

designada para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade 

pelo Processo e para garantir a participação e envolvimento de toda a comunidade 

acadêmica interna e externa, com o apoio da Gestão da IES e de sua Mantenedora. 

Constituída no âmbito da IES, a CPA é responsável pela condução dos processos de 

avaliação internos e pela sistematização e prestações das informações solicitadas pelo 

INEP. 

  

A composição de forma equilibrada da CPA visa assegurar a participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação 

autônoma com relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos da IES. A CPA é 

composta por membros eleitos por seus pares e nomeados através de Portaria da 

Direção da IES: representantes do Corpo Docente; representantes do Corpo Técnico-

administrativo; representantes do Corpo Discente e representantes da Sociedade Civil. 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos 

representados na Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas 

da IES. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui 

Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia 

em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes na IES para executar suas 

atividades. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as 

ações previstas no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, 
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organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação 

de todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

1. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as 

metas definidas no PDI e PPI; 

2. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

3. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar 

as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

5. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes;  

6. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

7. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

8. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das 

Instituições de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

9. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 

cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento 

e recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES. 

10. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o 

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas da avaliação. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino 

Superior – e atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA, ao longo do processo avaliativo, deve refletir sobre novos objetivos e se manter 

vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas 

ações de melhoria propostas. 

 

A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre 

semestralmente por meio de: 



18 

 

 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à 

IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, 

Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, 

Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso 

do ano letivo, e que busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de 

confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos 

professores e à IES, através do processo de Avaliação Interna - o cálculo do ISA é 

constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos professores 

da IES (MP) e média obtida pela instituição/Campus (MC). Portanto, ISA = (MP + 

MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e 

motivação do corpo social da IES. 

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades 

de avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de 

autoavaliação um instrumento internalizado e aceito pela comunidade, através de um 

trabalho de sensibilização pela sua relevância, e uma fonte de informações capaz de 

levar a IES a refletir sobre si mesma e tomar as ações corretivas que entender 

necessárias.  

 

Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, são 

sistematizados no Relatório de Autoavaliação Institucional Anual que contem, além dos 

resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 Dimensões do SINAES, em consonância com 

o que prescreve o presente PDI da IES, bem como sugestões de melhoria, com o intuito 

de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do PDl. O Relatório Anual, 

construído pela CPA, traçará um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados 

pela IES. 

 

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e 

dos relatórios de avaliações externas, apresentará aos gestores os resultados 

consolidados, a base do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das 

avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos 

gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a 

capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. As informações 
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divulgadas para Coordenadores de Cursos e gestores devem permitir uma reflexão sobre 

a realidade encontrada e definir estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e 

maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados avaliativos são 

ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução.  

 

 

1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica  

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos 

órgãos executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-

administrativa e representantes da comunidade da sociedade civil organizada, na 

Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 

participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu 

planejamento, sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e 

melhorias.  

 

Todo esse processo é articulado, planejado e organizado pela CPA, de acordo com as 

diretrizes do SINAES. A divulgação das informações, o compartilhamento de 

experiências e a prestação de contas constituem, na verdade, as formas de legitimar a 

participação da comunidade acadêmica sendo, por isso, consideradas pela IES como 

princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através 

da aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que visam avaliar as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos 

e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes, 

Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao 

desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento dos PPC, ao Programa de Avaliação 

Acadêmica e à realidade dos cursos, constatadas pelas informações provenientes das 

avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também contribuem para compor o 

diagnóstico institucional. 

 

Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, 

detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas 

sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional. 
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1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados  

 

1.4.1 Análise dos resultados: 

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA realizará a análise dos 

dados da autoavaliação institucional. Essa análise será estratificada nas perspectivas 

institucionais, por curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os 

relatórios com dados originados dos instrumentos aplicados internamente e dos 

relatórios de avaliações externas, a CPA apresentará aos gestores os resultados 

consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da elaboração 

das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) 

subsidiarão as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados 

permitirá indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de 

aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 

infraestrutura. Quando as informações forem divulgadas para os Coordenadores de 

Cursos e para os Gestores, será feita uma reflexão com os docentes (pelos 

Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos Gestores) sobre a realidade 

encontrada e, então, serão definidas estratégias para minimizar as fragilidades 

apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

A CPA deve elaborar pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados aos 5 Eixos/ 

10 dimensões do SINAES e, com base neles, apresentará recomendações sobre a 

necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das 

fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades de melhorias e os pontos fortes 

identificados no processo de avaliação devem contribuir para a definição das estratégias 

da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos visam contribuir para a avaliação 

do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando 

a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da 

avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as 

fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de 

autoavaliação, elaborará documentação com informações relacionadas a esse processo 

(resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução dos 

indicadores institucionais) e os apresentará à comunidade acadêmica. Os 

Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliarão e redefinirão junto 

com os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA 

acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação 
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das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os 

compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

 

1.4.2 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA devem 

convocar reuniões setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas 

produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e 

discutidas com cada participante do processo. A comunidade acadêmica toma 

conhecimento dos resultados das avaliações por diversos meios, destacando-se os 

banners afixados pelos Campi, cartazes, mural CPA, internet, apresentações e reuniões 

com alunos representantes de sala, Fórum Discente para análise e discussão dos 

resultados da avaliação e reuniões de planejamento com o corpo docente e 

administrativo. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional aos gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o 

resumo do Documento, no site da IES, em atendimento à legislação. Também, as 

informações são apresentadas nas reuniões para gestores, coordenadores, docentes, 

colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

1.5 Relatórios de Autoavaliação  

 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais 

e finais, são elaborados pela CPA e postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo 

previsto pela legislação vigente, apresentando os resultados da Autoavaliação 

Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.   

 

O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos 

fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante 

instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado nos referidos 

Relatórios, impactando o processo de gestão da IES. 

 

Os Relatórios são referências para a configuração e acompanhamento do PDI da 

Instituição. A autoavaliação da IES deve estar consolidada nos Relatórios de 
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Autoavaliação Institucional, que têm por finalidades fomentar a cultura de avaliação 

institucional e subsidiar os processos de avaliação externa.  

 

O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, demonstra a 

preocupação da IES na perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela 

CPA, a cada ciclo avaliativo, fará com que a avaliação seja mais fortalecida, sendo 

percebida por todos da comunidade acadêmica como um processo indispensável para 

o autoconhecimento, sendo fundamental para a visualização de fragilidades e 

potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas. A utilização dos resultados de 

forma progressiva ao longo dos momentos avaliativos deve promover significativos 

avanços para a IES, que podem ser vislumbrados pelos níveis de satisfação progressivos.  

 

Os Relatórios são elaborados pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os 

dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das 

avaliações externas e os documentos oficiais da IES. No caso dos questionários 

respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência das respostas, já que essas 

pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a realidade da 

IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações 

dos documentos da IES (PDI e PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas.). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

 

Conforme já assinalado, um resumo do Relatório com as principais informações é 

disponibilizado no site da IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada 

pela CPA à Gestão da IES (coordenadores, docentes e colaboradores), à Sala dos 

Professores e Biblioteca da IES, de forma a assegurar o acesso aos resultados da 

autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 

 

Por fim, ressaltamos que os Relatórios de Autoavaliação, em suas versões parciais e 

finais, sempre obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara 

relação entre si, impactam a gestão da ESTÁCIO SÃO PAULO, promovendo mudanças 

inovadoras que contribuem para a evolução institucional. 
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1.6 Projeto de Autoavaliação institucional 

 

PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

1. Apresentação 

Este Documento dispõe sobre o Projeto de Autoavaliação Institucional elaborado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA que tem como objetivo desenvolver e consolidar 

o Programa de Autoavaliação do Centro Universitário Estácio de São Paulo – ESTÁCIO 

SÃO PAULO 

 
2. Bases Legais 

O Projeto de Autoavaliação da ESTÁCIO SÃO PAULO tem como bases legais: 

 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996; 

- Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES – e as atribuições da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES;  

- Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, que regulamenta os 

procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

 

 
3. Justificativa 

A avaliação institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso 

com a busca da qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um 

instrumento fundamental para todo e qualquer organismo social que busque 

desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento constante dos empreendimentos 

humanos.  A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do seu fazer acadêmico 

e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas 

A avaliação é um instrumento fundamental para todo 

organismo social que busque desenvolvimento e 

qualidade. Para a universidade, instituição cuja razão de 

ser encontra-se na prestação de serviços de qualidade à 

sociedade, buscando sempre a excelência na produção, 

sistematização e democratização do saber. O propósito 

da Avaliação Institucional deve ser o de conduzir ao 

aperfeiçoamento constante dos empreendimentos 

humanos. (RIBEIRO, 2000, p.15). 

 



24 

 

 

fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu 

projeto futuro.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas 

acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de 

informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, a efetividade institucional e a 

prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida 

pela IES, buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

 

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e 

prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este 

contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base 

nesse referencial que esta IES elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, 

ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá 

constituir-se no alicerce que fundamentará a sua gestão, na medida em que servirá 

como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas 

declarações da missão da Faculdade; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

 

4. Objetivos 

 

A Autoavaliação Institucional tem por objetivos: 

 

a) Objetivo Geral:  

 

Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação 

capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, 

para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da gestão, do 

ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e Extensão.  

 

b) Objetivos Específicos:  
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1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica 

para a necessidade da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas 

em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a 

reformulação do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos 

níveis.  

 

 

5. Processo de Autoavaliação Institucional: 

 

O processo de autoavaliação na IES conta com a participação Comissão Própria de 

Avaliação – CPA designada para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de 

toda a comunidade pelo Processo e para garantir participação e envolvimento de toda 

a comunidade acadêmica interna e externa, com o apoio da Mantenedora da IES, com 

o apoio da alta gestão da IES e com a disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 

A CPA deve ser composta, equilibradamente, por representantes dos quatro segmentos 

da Instituição, nomeados pela Direção da IES: representantes do Corpo Docente; 

representantes do Corpo Técnico-administrativo; Representantes do Corpo Discente e 

Representantes da Sociedade Civil. 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos 

representados na Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas 

da IES. 

 

 

5.1  Metodologia  

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer 

critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 
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O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para 

planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; 

com a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa 

com o apoio da mantenedora da IES e com o apoio da alta gestão da ESTÁCIO SÃO 

PAULO e com a disponibilização de informações e dados confiáveis – a Comissão Própria 

de avaliação – CPA. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES deve ocorrer semestralmente por meio de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à 

IES, ao curso e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, 

Docentes e Coordenadores. O Corpo Técnico-administrativo conta também com 

um questionário sobre suas condições de trabalho na IES. 

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, 

Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso 

do ano letivo, e que busca informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de 

confrontá-las com o que está previsto no PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos 

professores e à IES, através do processo de Avaliação Interna - o cálculo do ISA é 

constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos professores 

da IES (MP) e média obtida pela instituição/ Campus (MC). Portanto:   

 

 
 

 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do 

corpo social da IES. 

 

A CPA articula esse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação, de 

acordo com as diretrizes do SINAES, de forma a disseminar a cultura avaliativa. 

 

Os resultados das avaliações internas e externas, além de divulgados à comunidade 

acadêmica, devem ser sistematizados no Relatório de Autoavaliação Institucional Anual 

que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 Dimensões do 

SINAES, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, bem como sugestões de 
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melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do 

PDl e para a evolução institucional. O Relatório Anual, construído pela CPA, tem como 

propósito traçar um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados pela IES. 

 

A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e 

dos relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados 

e participará diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O 

resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas 

de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, 

como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. As informações 

divulgadas para Coordenadores de Cursos e gestores permitem uma reflexão sobre a 

realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas 

e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados avaliativos 

são ferramentas gerenciais para a sua evolução.  

 

5.2  Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos 

órgãos executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-

administrativa e representantes da comunidade externa, na Comissão Própria de 

Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa participação ocorre em todas 

as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, sensibilização e 

operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades 

de avaliação de acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de 

autoavaliação um instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de 

informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre si mesma. A divulgação das 

informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas constituem, 

na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por 

isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao 

desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação 

Institucional e à realidade dos cursos, constatadas pelas informações provenientes da 

Avaliação Externa. 
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O Programa de Avaliação Institucional da ESTÁCIO SÃO PAULO abrange docentes, 

discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a 

oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, 

proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 

desenvolvimento institucional. 

 

 

5.3 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados 

 

5.3.1 Análise dos resultados: 

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da IES realiza a análise 

dos dados da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas 

institucionais, por curso, bem como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os 

relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos relatórios de 

avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, propõe 

ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem 

realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações 

e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações 

de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as 

informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita 

uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos 

gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as 

fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

Cabe à CPA elaborar pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e 

recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir 

do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para 

melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para a 

definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos 

contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas 

no ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias 

desenvolvidas. Em função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser 

definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, 

a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações relacionadas a 

esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos 
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indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, 

com respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da 

IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos 

dos Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas 

e dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição 

para com a sociedade.  

 

  

5.3.2 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA 

convocam reuniões individuais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas 

produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e 

rediscutidas com cada participante do processo. A comunidade acadêmica toma 

conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados nos 

principais murais da IES. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional aos gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o 

resumo do Documento, no site da IES, em atendimento à Portaria 40. Também, as 

informações são apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes, 

colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

5.4  Elaboração do Relatório de Autoavaliação 

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado 

anualmente no sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da 

Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.   

 

O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos 

fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante 

instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido 

Relatório. 

 

O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. 

A autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que 
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tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os 

processos de avaliação externa. 

 

Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados 

coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações 

externas e os documentos oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas 

pesquisas internas, avalia-se a pertinência das respostas, já que essas pesquisas 

representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a realidade da IES. Para 

tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações dos 

documentos da IES (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

 

Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de 

autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia na íntegra 

do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos 

Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da 

autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 

Em atendimento à NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065, o Relatório deve seguir 

a seguinte organização: 

 

1. Introdução 

2. Metodologia 

3. Desenvolvimento 

4. Análise dos dados e das informações 

5. Ações com base na análise 

6. Considerações Finais 

7. Anexos  

 

6. Plano de ação 
 

              O projeto seguirá as seguintes etapas e ações: 

 

• Etapa 1: Preparação 

Ações: 

- Constituição da CPA; 

- Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos, 

estratégias, metodologia recursos e cronograma.  

- Sensibilização para implantação do Projeto 
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• Etapa 2: Desenvolvimento 

Ações: 

- Realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

- Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  

- Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação 

da proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados e outros;  

- Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica;  

- Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros;  

- Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

- Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço 

físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e 

outros;  

- Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões 

sistemáticas de trabalho;  

- Elaboração de relatórios; e  

- Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 

publicação das experiências. 

 

• Etapa 3: Consolidação 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de 

Autoavaliação. Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo 

avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

 

7. DETALHAMENTO DOS EIXOS/DIMENSÕES DA AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 
 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 
resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 
 
 

• Aspectos a serem analisados 
 

I. Planejamento institucional 
 
Aspecto Ações previstas 
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Planejamento Institucional - Articulação entre o 
PDI e processos de avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações externas). 
 

- Desenvolver e conciliar o Programa de 
Autoavaliação Institucional como uma mediação 
capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões 
política, acadêmica e administrativa, para o 
autoconhecimento institucional e o 
aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino 
de Graduação e de Pós-graduação e das atividades 
de Pesquisa e Extensão.  

- Utilizar os resultados avaliativos (internos e 
externos) para a construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

Revisão/atualização do PDI. - Revisar/atualizar o PDI, em função de novos 
cenários internos e externos e, ainda, em função 
das demandas decorrentes dos processos 
avaliativos. 

Identificação das fragilidades e das 
potencialidades da IES nas dez Dimensões 
previstas em lei (SINAES);  

- Identificar mudanças necessárias, definindo planos 
de ação para implantá-las, de forma a contribuir 
para a reformulação do Projeto Institucional. 

 

II. Avaliação Institucional. 
   
Aspecto  Ações previstas 

Desenvolvimento da “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade acadêmica para a 
necessidade da autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 
 

- Organizar reuniões com os gestores da IES 

- Organizar reuniões com coordenadores de 
curso. 

- Organizar reuniões com representantes do 
corpo discente. 

- Consolidar a ação dos gestores como 
multiplicadores do processo de discussão 
interna do setor e a divulgação. 

Fortalecimento da transparência da Instituição 
como um todo, em seus diversos níveis.  

- Divulgar os resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e comprometimento 
com as ações previstas. 

Acompanhamento do sistema de autoavaliação 
interna de cursos, à luz dos instrumentos de 
avaliação externa. 

- Enviar formulário síntese aos coordenadores de 
curso para o levantamento das alterações 
realizadas a partir das sugestões recebidas. 

- Analisar e discutir os resultados junto aos 
Coordenadores de Curso. 

- Elaborar planos de ação para superação das 
fragilidades apontadas. 

- Promover a divulgação das ações. 

Acompanhamento do sistema de autoavaliação 
interna da IES, à luz dos instrumentos de 
avaliação externa. 

- Enviar formulário síntese aos gestores da IES e 
dos Cursos para o levantamento das alterações 
realizadas a partir das sugestões recebidas. 

- Elaborar planos de ação para superação das 
fragilidades apontadas. 

- Promover a divulgação das ações. 

Levantamento do perfil socioeconômico do aluno 
da IES (Questionário Sociocultural). 

- Garantir a aplicação do Questionário 
Sociocultural e traçar um perfil do alunado da 
IES, por curso/ Campus . 

Avaliações Externas (Cursos e IES) Ações previstas 
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Consolidação das informações contidas nos 
relatórios de avaliação dos cursos de graduação. 

- Analisar e consolidar os resultados avaliativos 
constantes dos Relatórios de Avaliação dos 
Cursos (Autorização, Reconhecimento, 
Renovação de Reconhecimento e ENADE). 

Divulgação dos resultados das avaliações das 
condições de ensino dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

- Divulgar os resultados das avaliações à 
comunidade acadêmica (gráficos, tabelas e/ou 
textos), através dos meios disponíveis: murais, 
site institucional, reunião com os gestores dos 
cursos e com os alunos. 

Sensibilização dos atores (Coordenadores de 
Curso e Gestores da IES) envolvidos para o 
processo de Avaliação. 

- Contextualizar os procedimentos de avaliação 
externa dos cursos de graduação (ACGs), no 
âmbito da legislação. 

- Apresentar os critérios utilizados na avaliação, à 
luz dos instrumentos de avaliação (Curso e IES). 

Operacionalização e acompanhamento das 
avaliações das condições de ensino dos cursos de 
graduação. 

- Processar, junto ao Regulatório, o protocolo dos 
cursos no Sistema e-MEC. 

- Acompanhar, junto ao Regulatório, o 
preenchimento do formulário eletrônico. 

- Dar apoio logístico e institucional à Comissão de 
avaliação in loco. 

- Acompanhar a emissão dos relatórios dos 
avaliadores e a publicação das Portarias. 

Ajustes ou mudanças nos Projetos Pedagógicos 
em decorrência de resultados de procedimentos 
de avaliação externa ou/e interna. 

- Analisar as recomendações das Comissões. 

- Comparar as recomendações com as diretrizes 
curriculares.  

- Verificar as propostas apresentadas pelas 
Comissões Avaliadoras. 

- Planejar, junto aos Coordenadores dos Cursos, 
ações para melhoria da qualidade dos cursos. 

Consolidação das informações contidas nos 
relatórios de avaliação dos cursos de graduação. 

- Analisar os resultados das avaliações. 

- Identificar as fragilidades e potencialidades. 

- Elaborar gráficos e tabelas com informações 
significativas para análise. 

- Traçar estratégias de ação a partir da análise. 

- Acompanhar a implementação das ações. 

ENADE Ações previstas 

Implementação das ações previstas na legislação. - Sensibilizar gestores, docentes e discentes da 
IES para a importância do ENADE. 

- Divulgar os procedimentos estabelecidos pela 
legislação. 

- Aperfeiçoar, junto ao Regulatório, o Sistema de 
Controle Interno a fim de assegurar a matrícula 
de todos os alunos incluídos no critério do 
ENADE. 

Fomento da comunicação interna e externa, 
procurando garantir informações valiosas, 
imediatas e em linguagem acessível à 
comunidade universitária e ao público em geral 
sobre as atividades desenvolvidas.   

- Reunir Coordenadores de Curso e gestores 
acadêmicos.  

- Acompanhar as informações e orientações 
dadas através dos canais específicos do ENADE: 
Boletim ENADE e hotsite – 
http://portal.estacio.br/enade        

http://portal.estacio.br/enade
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Utilização do ENADE como uma das ferramentas 
para a melhoria dos projetos pedagógicos dos 
cursos de Graduação. 

- Analisar as competências e habilidades 
inseridas nos instrumentos de avaliação. 

- Discutir resultados da avaliação com os 
Coordenadores do Curso  

- Comparar resultados com outras avaliações de 
curso. 

- Estabelecer um plano de ação com 
Coordenadores.  

- Acompanhar a evolução dos planos de ação 
estabelecidos. 

 
 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 
 
 

DIMENSÃO 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

I. Missão.  

 

• Aspectos a serem analisados. 

 
Aspecto Ações previstas 

Implementação do PDI e o cumprimento da 
Missão da IES. 

- Acompanhar a implementação do PDI, 
tendo como referência a Missão, os 
objetivos e as metas previstas. 

Divulgação da Missão da IES.  - Divulgar a missão da IES para toda a 
comunidade acadêmica, através dos 
meios disponíveis – murais, site, reunião 
com os gestores dos cursos e com os 
alunos. 

 

II. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
 

• Aspectos a serem analisados. 

 
Aspecto Ações previstas 

Coerência entre o PDI e as atividades de ensino 
de graduação e de pós-graduação 

- Acompanhar a implementação das 
atividades de ensino de graduação e de 
pós-graduação, conforme previstas no 
PDI. 

Coerência entre o PDI e as práticas de extensão - Acompanhar a implementação das 
atividades de extensão, conforme 
previstas no PDI. 

Coerência entre o PDI e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, tecnológica, 
artística e cultural. 

- Acompanhar a implementação das 
atividades de pesquisa/iniciação 
científica, tecnológica, artística e cultural, 
conforme previstas no PDI. 

Coerência entre o PDI e as ações institucionais no 
que se refere à diversidade, ao meio ambiente, à 

- Acompanhar a implementação das 
atividades ações institucionais no que se 
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memória cultural, à produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

refere à diversidade, ao meio ambiente, à 
memória cultural, à produção artística e 
ao patrimônio cultural, conforme 
previstas no PDI. 

Coerência entre o PDI e as ações institucionais 
voltadas para o desenvolvimento econômico e 
social. 

- Acompanhar a implementação das 
atividades ações institucionais voltadas 
para o desenvolvimento econômico e 
social, conforme previstas no PDI. 

 

 

Dimensão 3: 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. 
 
 

I. Responsabilidade Social Institucional. 
 

• Aspectos a serem analisados 
 

 
Aspecto Ações previstas 

Atividades voltadas para a responsabilidade 
socioambiental. 

- Garantir, junto aos Coordenadores dos 
Cursos, o desenvolvimento de ações 
voltadas para a responsabilidade 
socioambiental. 

Atividades voltadas à inclusão social. - Garantir, junto aos Coordenadores dos 
Cursos, o desenvolvimento de ações 
voltadas à inclusão social, conforme a área 
de conhecimento e perfil de formação 
pretendida pelos cursos e conforme 
previstas no PDI. 
Obs.: Evitar desenvolver ações somente 
de cunho assistencialista. As ações devem 
estar alinhadas à proposta dos Cursos.   

Atividades científicas, técnicas e culturais que 
conduzam ao desenvolvimento regional e 
nacional; 

- Garantir, junto aos Coordenadores dos 
Cursos, o desenvolvimento de ações que 
conduzam ao desenvolvimento regional e 
nacional, conforme a área de 
conhecimento e perfil de formação 
pretendida pelos  cursos. 

Relevância da responsabilidade social. 
 

- Dar continuidade ao processo de 
sensibilização da comunidade acadêmica 
sobre a relevância da responsabilidade 
social. 

- Divulgar dos resultados dos projetos entre 
a comunidade interna. 

- Debater a temática responsabilidade 
social como um dos tópicos presentes em 
todos os Cursos. 
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Desenvolvimento de projetos de responsabilidade 
social 

- Incrementar o desenvolvimento de 
projetos/ações de Responsabilidade 
Social. 

- Incluir o tema responsabilidade social na 
agenda de encontros ou reuniões de 
trabalho realizado pelos gestores da IES e 
dos Cursos para prestar contas do 
trabalho existente e estimular sua 
ampliação qualitativa. 

Consolidação dos Programas de Extensão e os 
Projetos de Responsabilidade Social, para difundir 
e promover ações para a comunidade 
universitária e a sociedade, com vistas à formação 
do aluno pretendida pela Instituição. 

- Acompanhar Programas de Extensão e 
Projetos de Responsabilidade Social 
vinculados aos PPCs. 

- Auxiliar na divulgação dos Programas e 
Projetos à Comunidade Acadêmica, 
através de murais internos, do Campus 
Virtual - Aluno e do Painel do Professor. 

 
 

EIXO 3 -  POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
 
Dimensão 2:  
A política para o ensino de graduação e de a pós-graduação, a pesquisa, a extensão. 
 

I. Ensino de Graduação 

 
- Aspectos a serem analisados 

 
Aspecto Ações previstas 

Atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, 
com fundamentos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, nas demandas sociais, na evolução do 
conhecimento e em práticas pedagógicas 
atualizadas. 
 

- Acompanhar os resultados das ACGs, analisar as 
recomendações das Comissões, discutindo-as com 
os Coordenadores de Curso. 

- Analisar as competências e habilidades inseridas 
nos instrumentos de avaliação do ENADE, visando 
buscar subsídios para o aprimoramento dos 
projetos pedagógicos. 

- Apresentar uma proposta de implementação de 
melhorias. 

- Propor, juntamente com as Coordenações de Curso, 
mudanças nos Projetos Pedagógicos, se couber. 

Divulgação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
aos Alunos.  

- Promover, juntamente com as Coordenações dos 
Cursos, ações voltadas ao Corpo Discente, para a 
divulgação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – 
PPCs (perfil do egresso, disciplinas mínimas, eletivas 
e optativas, Atividades Acadêmicas 
Complementares; Estágio 
Curricular/Supervisionado, Trabalho de Conclusão 
de Curso – TCC e sistema de avaliação). 

Formas de apoio ao discente, com base nas 
necessidades reveladas pelos alunos.  

- Garantir, junto às Coordenações de Curso,  o 
desenvolvimento de atividades de monitoria, 
tutoria, de reforço e apoio psicopedagógico, como 
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forma de combater a evasão dos alunos e dinamizar 
as ações didático-pedagógicas de nivelamento. 

- Apoiar os discentes na participação em eventos 
científicos. 

- Desenvolver, com as Coordenações de Curso, ações 
que verifiquem a satisfação quanto aos programas 
de apoio discente (apoio psicopedagógico, 
acolhimento ao ingressante, programas de 
acessibilidade ou equivalente, nivelamento e 
monitoria). 

Organização e desenvolvimento das Atividades 
Acadêmicas Complementares (AACs) alinhadas 
aos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  

- Garantir, junto às Coordenações de Curso, a 
organização da agenda das Atividades 
Complementares compatíveis com os PPCs. 

- Garantir, juntamente com as Coordenações dos 
Cursos, as oportunidades oferecidas aos discentes 
para participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos - (ex: cursos de 
nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura, 
iniciação científica, seminários de pesquisa, 
projetos que envolvam alunos e professores junto à 
comunidade, etc.).  

- Garantir a divulgação, ao corpo discente, das dessas 
atividades, através do Campus Virtual. 

Divulgação dos critérios de Avaliação e regras 
para as Atividades Acadêmicas Complementares, 
TCC, Extensão, Iniciação Científica e outros. 
 

- Garantir, juntamente com as Coordenações de 
Curso, a divulgação eficaz dos critérios de Avaliação 
e regras para as Atividades Acadêmicas, Atividades 
Estruturadas, Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

Aprimoramento dos cenários das atividades 
práticas existentes e organização de novos 
cenários, atendendo às necessidades de cada 
curso, tendo em vista a aproximação com a 
comunidade.   

- Atuar em conjunto com as Coordenações de Curso, 
visando desenvolver projetos voltados à prática 
propostas nos PPCs. 

- Acompanhar, juntamente com as Coordenações de 
Curso, as ações realizadas no atendimento às 
diversas comunidades que se localizam no entorno 
dos Campi. 

Qualidade do conteúdo do material didático das 
disciplinas 

 

- Verificar, junto às Coordenações de Curso, a 
satisfação dos alunos com a qualidade dos 
conteúdos material didático das disciplinas, e do 
conteúdo disponível na WebAula/ Sala de Aula 
Virtual, propondo ajustes, se necessário. 

Organização e qualidade do funcionamento do 
Estágio Curricular/Supervisionado dos Cursos, e 
contribuição para a formação profissional. 
 

- Verificar, junto às Coordenações de Curso, a 
qualidade do funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do curso, e contribuição 
para a formação profissional do aluno, propondo 
ajustes, se necessário. 

Preparação para o mercado de trabalho oferecida 
pela Instituição. 
 

- Acompanhar, junto às Coordenações de Curso, 
ações para a verificação, junto aos alunos e 
egressos, da preparação para o mercado de 
trabalho oferecida pela IES, fortalecendo o 
desenvolvimento e eficácia dos Estágios e do 
Programa de Acompanhamento do Egresso. 
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- Verificar, junto às Coordenações de Curso, a 
efetividade e eficácia do “Estácio Carreiras”.  

- Propor ações de melhoria, se necessário. 

Acompanhamento do impacto dos resultados das 
avaliações internas e externas sobre as ações 
desenvolvidas pelos cursos. 

- Analisar os resultados das avaliações, junto com os 
Coordenadores de Curso. 

- Analisar as propostas de alteração delas 
decorrentes. 

- Acompanhar a implementação de melhorias. 

- Comparar a evolução dos resultados dos cursos, a 
partir das implementações de melhorias. 

Divulgação das Ações de Melhoria implantadas 
nos Cursos, com base nos resultados da Avaliação 
Institucional. 
 

- Divulgar, no Mural da CPA e em reuniões com o 
Corpo Discente, as ações previstas e/ou 
implantadas nos cursos, com base nos resultados da 
avaliação Institucional.  

Desenvolvimento de Programas de Capacitação 
Docente 
 
 
 
 
 

- Analisar, juntamente com os Coordenadores dos 
Cursos, os resultados das avaliações dos professores 
para selecionar e/ou priorizar as áreas dos Projetos 
de Capacitação. 

- Incentivar, juntamente com as Coordenações dos 
Cursos, a participação dos Professores nos 
Programas de Capacitação Docente ofertados pela 
EDUCARE. 

Ampliação das formas de capacitação docente, 
visando ao aprimoramento da qualidade do 
ensino oferecido. 

- Analisar os resultados das avaliações dos 
professores para selecionar e/ou priorizar as áreas 
dos Projetos de Capacitação. 

- Avaliar os Projetos de Capacitação desenvolvidos 
localmente. 

Acompanhamento e avaliação do trabalho 
docente 

Incentivar, junto às Coordenações de Curso, o 
desenvolvimento de ações para o acompanhamento e 
avaliação do trabalho docente:  

✓ Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor. 

✓ Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar interesse 
pela disciplina e esclarecer dúvidas. 

✓ Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor.  

✓ Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos). 

✓ Nível de satisfação dos Alunos com os  
Professores. 

Acompanhamento do trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

- Promover, junto às Coordenações de Curso, ações 
para a apresentação dos aspectos acadêmicos 
relacionados ao curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, matriz curricular, 
estágios, TCC, entre outros).  

- Verificar a disponibilidade das Coordenações para 
atender aos alunos, do conhecimento dos processos 
acadêmicos (requerimentos, disciplinas online, 
laboratórios, Secretaria, etc.) 

- Acompanhar a satisfação geral dos Alunos com os 
Coordenadores de Curso 
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II. Ensino de Pós-Graduação. 
 

- Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Ampliação das ações que articulem a 
graduação e a pós-graduação. 
 
 

- Mapear e avaliar, junto à Coordenação de Pós-
graduação, as ações desenvolvidas, 
identificando potencialidades de 
desenvolvimento de novas ações. 

- Promover/incentivar a atualização dos 
Projetos, se necessário. 

- Identificar, junto às Coordenações de Curso, as 
necessidades dos alunos de graduação e pós-
graduação para verificar se as propostas de 
cursos atendem à qualificação exigida pelo 
mercado de trabalho. 

Apresentação dos cursos de Pós-graduação 
aos alunos da Graduação. 

- Estabelecer contatos com direção e 
coordenação das áreas para efetivação dos 
eventos. 

 
 

III. Pesquisa / Iniciação Científica 
 

- Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Engajamento de alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação nos Programas de 
Iniciação Científica. 

- Incentivar a Coordenação de Pós- graduação 
a desenvolver ações que engajem alunos e 
professores dos cursos de Pós-graduação e 
Graduação nos Programas de Iniciação 
Científica. 

Levantamento e apresentação da produção 
acadêmica discente e docente. 

- Propor à Gestão da IES a formação de um 
fundo de apoio à participação em eventos 
locais, nacionais e internacionais. 

Produção de conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

- Incentivar a realização de reuniões 
periódicas das linhas de pesquisa para 
ajustar seus recortes e melhorar a 
articulação. 

- Incentivar a realização de reuniões 
periódicas do Colegiado para discussões de 
cunho acadêmico, com vistas à ampliação da 
produção acadêmica docente e discente. 

- Incentivar o estabelecimento de convênios 
com outras Instituições de ensino, 
objetivando o intercâmbio de professores e 
alunos, bem como a publicação em revistas 
nacionais e internacionais. 

- Incentivar publicações em periódicos 
nacionais e internacionais da produção 
acadêmica docente e discente.   
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IV. Extensão 
 

− Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Articulação entre Extensão e a comunidade. 
 
 

 

- Garantir, junto a Coordenação de Extensão a 
oferta de cursos de Extensão abertos à 
comunidade, tendo em vista a integração da 
IES e a comunidade na qual está inserida. 

 

- Contribuir para a ampliação da participação 
de alunos nos cursos de extensão; 

Planejamento e divulgação das Atividades de 
Extensão alinhadas aos PPCs. 
 

- Garantir, junto às Coordenações de Curso, o 
planejamento e a divulgação de 
ações/projetos de Extensão alinhados aos 
PPCs, visando à participação efetiva dos 
alunos. 

 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade. 
 

I. Políticas de Comunicação com a Sociedade 
 

− Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto  Ações previstas 

Atualização permanente das informações 
institucionais, na Internet e na própria IES, em 
atendimento à legislação vigente. 

- Incentivar e monitorar a atualização das informações da 
IES, no site institucional, incluindo a página da CPA, e na 
própria IES, em atendimento à legislação vigente: 
1. Junto à Secretaria de alunos, as condições de 

oferta dos cursos: ato autorizativo expedido pelo 
MEC, com a data de publicação no DOU; dirigentes 
da IES e coordenadores de Curso efetivamente em 
exercício; corpo docente dos cursos (formação, 
titulação e regime de trabalho); matriz curricular 
dos cursos; resultados obtidos nas últimas 
avaliações realizadas pelo MEC, quando houver; 
valor corrente dos encargos financeiros a serem 
assumidos (mensalidades, taxas de matrícula e 
respectivos reajustes e todos os ônus incidentes 
sobre a atividade educacional). 

2. Na página eletrônica própria, e também na 
Biblioteca, para consulta dos alunos ou 
interessados, registro oficial devidamente 
atualizado das informações referidas acima, além 
dos seguintes elementos: PPCs e componentes 
curriculares, sua duração, requisitos e critérios de 
avaliação; normas que regem a vida acadêmica, 
incluídos o Estatuto ou Regimento; descrição da 
biblioteca quanto ao seu acervo de livros e 
periódicos, relacionada à área dos cursos, política 
de atualização e informatização, área física 
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disponível e formas de acesso e utilização; 
descrição da infraestrutura física destinada aos 
cursos, incluindo laboratórios, equipamentos 
instalados, infraestrutura de informática e redes de 
informação. 

3. Na Biblioteca: o PDI e aditamentos – em sua versão 
integral, e disponibilizar, na página eletrônica, sua 
síntese; o Relatório de Autoavaliação da IES, 
elaborado pela CPA, em sua versão integral, e 
disponibilizar, na página eletrônica, sua síntese. 

4. Edital de abertura do vestibular ou processo 
seletivo do curso deve ser publicado, no mínimo, 
15 (quinze) dias antes da realização da seleção. 

Sintonia e eficácia da divulgação das 
informações para a comunidade universitária. 

- Manter atualizados, em parceria com as Coordenações 
de Curso, os quadros, murais e informativos da IES, com 
informações sobre: CPA, Extensão, Responsabilidade 
Social e outras informações institucionais relevantes. 

Fluxo de informações e a qualidade da 
comunicação institucional interna e externa. 

- Garantir, junto ao setor responsável pela Comunicação, 
a qualidade, eficácia e visibilidade das informações 
institucionais divulgadas, interna e externamente – 
murais, informativos, outdoors e mídia em geral – TV, 
rádio, jornais e internet. 

Ouvidoria. - Acompanhar os registros da Ouvidoria, visando ao 
aprimoramento dos serviços ofertados pela IES. 

Parcerias com a comunidade externa. - Incentivar o estabelecimento de parcerias/convênios 
com a comunidade externa, visando à prestação de 
serviços para a comunidade externa e/ou à alocação 
discente em estágios e empregos. 

- Incentivar o estabelecimento de parcerias com o 
mercado de trabalho, verificando as demandas atuais 
para os ajustes necessários nos PPCs. 

 
 
 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes. 
 

I. Corpo Discente 
 

• Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Formas de Acesso à IES. - Garantir, junto à Gestão da IES, a efetividade das 
formas de acesso declaradas no PDI e demais 
documentos oficiais: VESTIBULAR, PROUNI, 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA, TRANSFERÊNCIA 
INTERNA E PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO 
SUPERIOR. 

Atendimento presencial ao Aluno. - Garantir, junto à Gestão da IES, o bom 
atendimento presencial ao Aluno pela 
SECRETARIA GERAL ACADÊMICA e Coordenadores 
de Curso, conforme declarado no PDI e demais 
documentos oficiais. 
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Atendimento Virtual ao Aluno. - Verificar, junto à Gestão da IES, a efetividade dos 
serviços prestados pela Secretaria Virtual. 

Programas de Apoio Pedagógico  - Garantir, junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a implementação dos Programas 
de Apoio Pedagógico previstos no PDI: 
AMBIENTAÇÃO, NIVELAMENTO, NOVA CHANCE, 
AVALIANDO O APRENDIZADO; PREPARA AV1, 
CONVÊNIOS, COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR E 
RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS. 

Programas de Apoio Acadêmico  - Garantir, junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a implementação dos Programas 
de Apoio Acadêmico previstos no PDI: 
MONITORIA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TCC, 
EXTENSÃO e ATIVIDADES ACADÊMICAS 
COMPLEMENTARES.  

Programas de Apoio à Prática Profissional. - Acompanhar, junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a efetividade dos Programas de 
Apoio à Prática Profissional previstos no PDI: 
SERVIÇO DE ESTÁGIOS E EMPREGOS E ESTÁCIO 
CARREIRAS.  

Programas de Apoio Financeiro - Garantir, junto à Gestão da IES a execução dos 
Programas de Apoio Financeiro ao Aluno, 
previstos no PDI: FIES, PROUNI E BOLSAS 
INSTITUCIONAIS. 

Serviço de Apoio Psicopedagógico - Acompanhar a efetividade do Atendimento 
prestado pelo NAP. 

Atendimento telefônico receptivo e ativo. - Criar formas de verificação, juntamente com a 
Gestão da IES, da qualidade do telefônico ativo e 
receptivo prestado ao Aluno. 

Atendimento Virtual – Tácio. - Criar formas de verificação, juntamente com a 
Gestão da IES, da qualidade do atendimento 
virtual prestado ao Aluno. 

Satisfação com os serviços do “Estácio Carreiras” 
(portal de vagas, cursos, notícias do mercado de 
trabalho, chat com consultores de carreira, etc.). 

- Acompanhar, através dos resultados avaliativos 
internos e/ou pesquisas internas, o índice de 
satisfação dos Alunos com relação aos serviços 
prestados pelo “Estácio Carreiras”. 

Satisfação geral com o Atendimento. - Criar, juntamente com a Gestão da IES, 
mecanismos para verificar, periodicamente, a 
satisfação geral do Aluno com o atendimento da 
IES. 

Promoção de Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

- Acompanhar, junto à Gestão da IES, o 
oferecimento de recursos que promovam a 
acessibilidade pedagógica aos alunos com 
necessidades especiais: 
✓ Sistema de síntese de voz (programa 

DOSVOX);  
✓ Gravador e fotocopiadora que amplie textos;  
✓ Acervo bibliográfico em CD e DVD em áudio;  
✓ Software de ampliação de tela; 
✓  Equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal;  
✓ Lupas;  
✓ Réguas de leitura; 



43 

 

 

✓ Scanner acoplado a microcomputador;  
✓ Acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille; 
- Verificar as condições de mobilidade física: 

✓ Rampas, 
✓ Elevadores 
✓ Piso tátil 
✓ Sinalização tátil 
✓ Mapa tátil  
✓ Vagas reservadas no estacionamento. 

 
 

II. Egressos 
 

• Aspectos a serem analisados  
 

Aspecto Ações previstas 

Mecanismos de acompanhamento dos egressos. - Garantir, junto a Gestão da IES, a criação de 
mecanismos para acompanhar a atuação dos 
egressos no mercado de trabalho. 

- Aprimorar os canais de comunicação com os 
egressos. 

- Aprimorar os canais de comunicação com os 
empregadores/mercado de trabalho. 

Site dos Egressos - Acompanhar, junto as Coordenações de Cursos, 
as atualizações das informações no site dos 
Egressos. 

Divulgação para a comunidade interna e externa do 
site do egresso e suas funcionalidades. 
 

- Informar aos Coordenadores de Curso sobre as 
funcionalidades do site, estimulando-os na 
divulgação para seus alunos. 

- Utilizar os meios eletrônicos (Site dos Ex-alunos, 
e-mail, Portal do Professor, Campus Virtual etc.) 
para divulgar o site para toda a comunidade 
acadêmica. 

Incremento  da educação continuada. - Incentivar a divulgação do acesso à Biblioteca 
Virtual para egressos, visando oferecer textos 
atualizados referentes a cada área do 
conhecimento. 

- Incentivar a adoção de campanhas 
motivacionais que estimulem os egressos para a 
educação continuada. 

Avaliações realizadas pelos egressos. - Valorizar as avaliações realizadas pelos 
egressos, considerando-as como feedback de 
qualidade para a reformulação e 
aprimoramento dos PPCs. 

- Analisar os relatórios das avaliações realizadas. 

Relatórios Gerenciais sobre os dados relativos aos 
ex-alunos cadastrados. 

- Acompanhar os Relatórios Gerenciais sobre os 
dados relativos aos ex-alunos cadastrados e sua 
atuação no mercado de trabalho.  
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“Programa Alumini Estácio” - Acompanhar, juntamente com as Coordenações 
de Curso, a atuação dos egressos no ambiente 
socioeconômico, visando identificar os alunos a 
serem homenageados com a Medalha “Alumini 
Diamante”: 
✓ História de crescimento pessoal e 

profissional;  
✓ Superação;  
✓ Atos de bravura;  
✓ Relevante trabalho voluntário;  
✓ Atuação em momentos de calamidade 

pública;  
✓ História de vida inspiradora e 
✓ Outras ações em benefício da sociedade. 

 

 
III. Atendimento Financeiro 

 
Aspecto Ações previstas 

Exatidão dos valores cobrados no boleto (de 
acordo com o que foi contratado: descontos, 
juros, etc.).  
 

- Verificar a satisfação geral dos alunos com 
relação a esses aspectos, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

- Propor, juntamente com os Gestores e 
setores específicos da IES, ações de melhoria. 

- Acompanhar a implementação das ações de 
melhoria propostas. 

Verificar a satisfação geral dos alunos com o preço 
e a qualidade do serviço prestado, ou seja, com 
custo-benefício da IES. 

Verificar a satisfação com a mensalidade cobrada 
pela IES em comparação com as demais 
instituições de ensino superior privadas 

Verificar a clareza e facilidade de entendimento 
das informações do boleto para pagamento. 

Processos financeiros da Estácio. 

 

 
 
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho. 

 
I. Corpo Docente 

 

• Aspectos a serem analisados  
 

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira Docente. - Divulgar, juntamente com a Gestão da IES, a 
aplicação do Plano de Cargos e Salários para os 
Docentes da Instituição. 
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Capacitação Docente. - Incentivar a participação dos Docentes nos 
Programas de Qualificação Docente promovidos 
pela EDUCARE - PIQ Formação Continuada e PIQ 
Mérito.  

Programa de RV. - Acompanhar, junto à Gestão da IES, a aplicação 
do PIQ Remuneração Variável ao Corpo Docente, 
com base nos dados da avaliação interna. 

Bolsas de estudo. - Acompanhar a participação dos docentes no 
programa de concessão de bolsas de estudo para 
a qualificação docente. 

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 

- Garantir a divulgação da Política de Pessoal com 
relação ao Plano de Benefícios 

 

 
II. Corpo Técnico-Administrativo  

 

• Aspectos a serem analisados 
  

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo - Divulgar, juntamente com a Gestão da IES, a 
aplicação do Plano de Cargos e Salários para o 
corpo técnico-administrativo da Instituição. 

Programas de capacitação/qualificação - Incentivar a participação dos técnicos-
administrativos nos Programas de Qualificação da 
Escola Funcional promovidos pela  EDUCARE.  

Programa de RV - Implementar/acompanhar, junto à Gestão da IES, 
a aplicação do PIQ Remuneração Variável ao 
Corpo técnico-administrativo, com base nos 
critérios estabelecidos. 

Bolsas de estudo. - Acompanhar a participação dos técnico-
administrativos no programa de concessão de 
bolsas de estudo para a qualificação. 

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 
 

- Garantir a divulgação da Política de Pessoal com 
relação ao Plano de Benefícios 

 

 

 
 
Dimensão 6: Organização e gestão da Instituição. 
 

• Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Órgãos Colegiados - Garantir a representatividade de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica previstos 
no Regimento da IES. 

- Garantir, juntamente com o Regulatório, a 
elaboração das Atas dos Conselhos. 

Regimento/Estatuto - Propor, juntamente com a gestão da IES e 
Regulatório, o aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito de atualizá-lo em 
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consonância com as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Regulamento Interno dos Conselhos - Propor, juntamente com a gestão da IES e 
Regulatório, o aprimoramento do Regulamento 
Interno dos Conselhos, no intuito de atualizá-lo 
em consonância com as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Atas das reuniões dos Conselhos - Garantir, juntamente com o Regulatório, a 
elaboração das Atas dos Conselhos.  

- Acompanhar a divulgação, à comunidade 
acadêmica, das principais resoluções dos órgãos 
Colegiados (CONSEPE E CONSUNI), garantindo a 
transparência das informações. 

Divulgação dos Colegiados existentes para a 
Comunidade Acadêmica. 

- Utilizar os meios de divulgação interna para a 
divulgação dos Colegiados à Comunidade. 

NDE e Colegiados de Curso - Acompanhar a efetividade da atuação dos NDEs e 
Colegiados de Curso. 

- Garantir, juntamente com os Coordenadores de 
Curso, a elaboração das atas dos NDEs e 
Colegiados de Curso. 

CPA - Garantir a atuação efetiva de todos os membros 
designados para a CPA. 

- Garantir a representatividade de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que não haja 
preponderância de nenhum segmento sobre os 
demais. 

- Garantir a elaboração das atas das reuniões da 
CPA. 

Clima Organizacional - Monitorar, juntamente com a Gestão da IES, os 
resultados da Pesquisa do Clima Organizacional. 

- Acompanhar e divulgar a implementação das 
ações de melhoria. 

Registros e Acervo acadêmico - Monitorar, juntamente com a Gestão da IES e os 
responsáveis pelo acervo, as condições da guarda 
do Acervo Acadêmico.  

 

 
 
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 
 

I.  Sustentabilidade Financeira. 
 

• Aspectos a serem analisados  
 

Aspecto Ações previstas 

Inadimplência - Sugerir ações, junto à Gestão da IES, para o 
combate à inadimplência. 

- Garantir a divulgação das propostas aos 
alunos. 
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Divulgação dos procedimentos financeiros - Recomendar meios de comunicação eficazes 
para divulgação dos procedimentos 
financeiros . 

 

 
 
Eixo 5 – Infraestrutura Física: 
 
Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino, de pesquisa, de 
extensão, das bibliotecas, dos recursos de informação e comunicação. 
 

IV. Infraestrutura Tecnológica 
 

• Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Acesso e conexão ao Sistema de Informação 
Acadêmica – SIA/ Ambiente Virtual 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a esses 
aspectos, com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente com 
os Gestores e setores específicos da IES. 

- Acompanhar a implementação das ações 
de melhoria propostas. 

Disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi na 
IES. 

Conexão da Internet na Biblioteca. 

Facilidade na navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ Ambiente Virtual . 

Sistema de Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual 

Funcionamento da WebAula (Sala de Aula 
Virtual). 

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala 
(TV/Vídeo, datashow, retroprojetor, DVD, etc.) 

Disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos laboratórios de Informática. 

Conexão da Internet nos laboratórios 

 

 
 

V. Salas de Aula 
 

Aspecto Ações previstas 

Sala de Aula - quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação do mobiliário. 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a esses 
aspectos, com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente com 
os Gestores e setores específicos da IES. 

- Acompanhar a implementação das ações de 
melhoria propostas. 

 

 
VI. Biblioteca 
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• Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Disponibilidade do acervo bibliográfico na IES 
para atender às necessidades das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a esses 
aspectos, com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente com 
os Gestores e setores específicos da IES. 

- Acompanhar a implementação das ações 
de melhoria propostas. 

Infraestrutura da Biblioteca da IES quanto ao 
espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação) e quanto à disponibilidade de 
ambientes de estudos individuais e em grupo. 

Conexão da Internet na Biblioteca. 

 

 
 
VII. Laboratórios e instalações específicas 

 

• Aspectos a serem analisados 
 
 

Aspecto Ações previstas 

Infraestrutura dos laboratórios específicos dos 
Cursos, quanto ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a 
esses aspectos, com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente 
com os Gestores e setores específicos da 
IES. 

- Acompanhar a implementação das ações 
de melhoria propostas. 

Utilização dos laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento profissional 
dos alunos. 

Disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos laboratórios de 
Informática. 

 
 
VIII. Áreas de convivência e Alimentação 

 

• Aspectos a serem analisados 
 

Aspecto Ações previstas 

Espaços de Convivência e Alimentação - 
quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação.  

 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a 
esses aspectos, com base nos relatórios 
da avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente 
com os Gestores e setores específicos da 
IES. 

- Acompanhar a implementação das ações 
de melhoria propostas. 
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IX.  Instalações sanitárias 
 

Aspecto Ações previstas 

Banheiros (quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 
 

- Fazer o levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação a 
esses aspectos, com base nos relatórios 
da avaliação interna. 

- Propor ações de melhoria, juntamente 
com os Gestores e setores específicos da 
IES. 

- Acompanhar a implementação das ações 
de melhoria propostas. 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

O Eixo 2 trata do efetivo desenvolvimento da Instituição, indicando seu cronograma de 

expansão, com base em sua missão, objetivos, metas, desenvolvimento econômico e 

responsabilidade social, abrangendo aspectos socioeconômicos. Ressalta-se que tais 

aspectos, por perderem sua atualização na vigência deste Plano, podem ser acessados, 

a qualquer momento, atualizados, no site do IBGE (https://www.ibge.gov.br/ ).  O 

presente Eixo abrange as Dimensões 1 e 3 do SINAES que trata, respectivamente da 

Missão, Objetivos e Metas e da Responsabilidade Social da Estácio São Paulo.  

 

 

2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

 

2.1.1 Missão 

 

A Estácio São Paulo explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de São Paulo, 

estado de São Paulo, conforme a seguir: 

 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR: proporcionando educação e formação humana 

e profissional de qualidade, para grande número de alunos, tendo como princípio o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Como centro de divulgação e 

socialização do conhecimento humano, tem como foco prioritário, o ensino alimentado 

pela visão interdisciplinar; por práticas docentes inovadoras e diferenciadas, a interação 

aluno / professor, bem como a inclusão do aluno e pela uniformidade de projeto 

pedagógico nos Campi e cursos, visando ao desenvolvimento do Município de São Paulo, 

do estado de São Paulo e da Região Sudeste do Brasil”.  

 

 

2.1.2 Objetivos e Metas Institucionais 

 

Visando atender à Missão da IES, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem 

o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas da Instituição. As tarefas 

específicas são quantificadas, visando realizar e alcançar determinados objetivos. As 

metas são temporais e relacionadas a prazos determinados, a fim de avaliar processos 

ou projetos da IES, conforme a seguir: 

 

Objetivos por área: 

https://www.ibge.gov.br/


51 

 

 

 

ENSINO 

 

Objetivo 

Ministrar ensino para formação de quadros destinados às atividades técnico-

profissionais e aos trabalhos da cultura, nos diferentes campos do conhecimento 

estimulando o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo bem 

como o conhecimento sobre o mundo globalizado, especialmente os nacionais e os 

regionais. 

 

Metas 

 

1) Revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos com a participação de Coordenadores e 

NDE Anualmente. 

 

2) Implantação de melhorias no programa de acompanhamento do discente visando, 

por um lado, à adaptação dos calouros ao ambiente universitário e, por outro, a oferta 

de alternativas de melhoria do desempenho acadêmico dos alunos, por meio da 

ampliação do escopo de atendimento do Núcleo de Atendimento Pedagógico (NAP) e 

da oferta de projetos para revisão de conteúdos específicos. Ação continuada até 2021. 

 

3) Proposta de interação entre os Campi do Centro Universitário visando à promoção da 

interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade por meio da 

realização de pelo menos 01 (um) evento anual congregando todos os cursos e Campi. 

 
Objetivo 

 

Proporcionar formas e meios capazes de despertar o interesse dos estudantes pelo 

aprofundamento de estudos superiores e pela educação continuada como instrumento 

de atualização e acompanhamento da evolução científica e tecnológica da sociedade, 

bem como de seu desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional. 

 

Metas 

 

1) Ampliação em 5% ao ano das oportunidades para que os estudantes participem de 

atividades acadêmicas diversificadas (projetos de extensão e de pesquisa, congressos 
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etc.), contabilizando-as como atividades curriculares, de acordo com o Regulamento de 

Atividades Acadêmicas Complementares, por meio da definição de uma Agenda 

Semestral de Eventos Institucionais e de Cursos; 

 

2) Promoção de mecanismos que favoreçam a contribuição de egressos à vida 

universitária, inclusive para a formação dos futuros profissionais, tais como: Convite aos 

egressos dos cursos para proferirem palestras semestrais sobre sua atividade 

profissional; eleição semestral do Egresso Destaque no evento de Formatura. (2017-

2021) 

 

3) Fomento contínuo à participação dos estudantes nos Programas de Nivelamento e 

Reforço; 

 

4) Atualização permanente do acervo da biblioteca, com aquisição de obras para 

atendimento das necessidades dos alunos e dos professores, conforme projeção 

orçamentária e criação dos novos cursos; 

 

5) Ampliação do Programa de Monitorias, incentivando a presença de pelo menos um 

monitor por área de conhecimento, em cada Campus, nas disciplinas que culturalmente 

oferecem maiores dificuldades para o nosso público; 

 

6) Oferta de cursos gratuitos – online - referentes a exigências mais comuns para acesso 

ao mercado de trabalho, tais como: processo seletivo, fontes de emprego, trabalho em 

equipe, desvios e ajustes no Português formal, postura profissional e marketing pessoal, 

redação. 

 

7) Incentivo à criação, funcionamento e desenvolvimento de empresas juniores como 

parte do processo de formação dos estudantes em, pelo menos, 4 (quatro) Campi em 

que haja oferta significativa de cursos da área de Gestão e Negócios. Implantação em 01 

(um) Campus a cada ano (2017-2020). 

 

 
PESQUISA 

 

Objetivo 

 

Promover a produção e a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos, culturais e 
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artísticos, com vistas à preservação do patrimônio da humanidade e ao 

desenvolvimento socioeconômico regional e nacional; fortalecendo, assim, a Pesquisa e 

a Extensão Universitária. 

 

Metas 

 

1) Estruturação de 02 (duas) linhas de pesquisa para a popularização da ciência e o 

envolvimento das comunidades externa e interna.  

 

2) Incentivo à inclusão, nos grupos de pesquisa, de estudantes de escolas da rede pública 

que tenham excelente rendimento acadêmico em projetos direcionados para a 

popularização da ciência. Pretende-se incorporar nos grupos de pesquisa entre 2017-

2021, cerca de 8 alunos da rede pública e pelo menos 20 alunos da Estácio SÃO PAULO. 

 

3) Divulgação anual de Edital para o cadastramento de novos grupos de pesquisa, com 

a previsão do incremento de pelo menos dois grupos por Edital, visando atender todas 

as áreas do conhecimento listadas na tabela 1. A ação continuada 2017 – 2021 tem como 

meta o cadastramento de dez (10) novos grupos de pesquisa. 

 

4) Recadastramento dos grupos de pesquisa que possuírem produção científica anual 

de pelo menos quatro trabalhos científicos (artigos, resumos e trabalhos completos 

publicados em anais de eventos científicos). 

 

5) Realização anual do Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo, o evento possui 

ISSN 2357-7657 (International Standard Serial Number) e está na lista de periódicos da 

Estácio. Entre 2017 e 2021, espera-se a publicação de cerca de 300 trabalhos científicos 

nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

6) Consolidação da Revista Científica REDE – Revista Expressão da Estácio. 

 

7) Lançamento de uma revista destinada à Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

2019. 

 

8) Manutenção do lançamento anual do Edital de Iniciação Científica, para as inscrições 

de novos orientadores e alunos interessados em participar do Programa de Iniciação 

Científica. 

 

9) Ampliação da oferta de Bolsas de Iniciação Científica, com a estimativa de aumentar 



54 

 

 

a oferta em pelo menos 10% ao ano. 

 

QUADRO 2 - Projeção de metas - inscritos no Programa de IC 

2017-2018 : 30 alunos 
 

2018-2019 : 35 alunos 
 

2020-2021 : 40 alunos 
 

 
 
10) Incentivo à produção acadêmica, com a publicação de artigos e apresentações em 

eventos científicos. As metas para as publicações deverão atender o Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - Publicações – Projeção de Resultados dos Projetos de IC 

2017-2018 : 2 trabalhos (um trabalho por semestre) 
 

2018-2019 : 3 trabalhos (sendo um artigo completo) 
 

2020-2021 : 3 trabalhos (sendo um artigo completo) 
 

 
 
EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Objetivo 

 

Fortalecer o canal de participação dos estudantes e ser o instrumento de articulação 

entre a comunidade interna da instituição e a comunidade externa para troca de 

experiências e conhecimentos, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, 

contribuindo em sua formação, de modo que desenvolvam noções de responsabilidade 

social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula na 

instituição. 

 

1. Consolidação três Programas de Extensão Universitária institucionalizados em cada 

uma das seguintes áreas: Cidadania, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, com a captação 

de um projeto por área de conhecimento, de modo a contemplar todos os cursos da IES 

em 2017-2021. 

 

2. Fortalecimento das parcerias entre as Instituições Públicas ou Privadas e Organizações 

Não Governamentais promovendo a implementação de um programa/projeto ou 
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atividade inédita de caráter social vinculada a um dos quatro eixos, a partir de 2017.2 

com periodicidade semestral, de forma progressiva, assegurando a perenidade. 

 

3. Ampliação do engajamento progressivo em ações sociais do quadro de colaboradores 

administrativos e docentes na participação nos programas, projetos e atividades sociais 

conforme tabela abaixo: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

10% 15% 20% 25% 30% 
 

    

     
4. Ampliação da oferta de atividades complementares disponíveis aos discentes com 
enfoque nos eixos cidadania, cultura e sustentabilidade (meio ambiente) de forma 
progressiva conforme tabela abaixo: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

10% 15% 20% 25% 30% 
 

    

     
5. Garantir adesão de 10% do quadro docente por ano ao Programa de Voluntariado por 
meio do portal https://estaciovoluntario.v2v.net/, estimulando o apoio e 
compartilhamento de boas práticas de voluntariado. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

10% 20% 30% 40% 50% 
 

    

     
PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Para o quinquênio 2017-2021, estão previstas avaliações semestrais dos Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu oferecidos pelo Centro Universitário Estácio de São Paulo no 

período; assim como a socialização dos resultados da avaliação aos diretores de Campi 

e coordenadores de curso, professores, alunos e demais interessados. 

 

No interesse de reforçar e desdobrar consistentemente as ações iniciadas, diferentes 

estratégias foram desenvolvidas para dar continuidade ao controle da qualidade dos 

serviços prestados pela Pós-graduação lato sensu, e metas foram estabelecidas para o 
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quinquênio 2017-2021, conforme a seguir: 

a) Quanto ao atendimento às orientações legais expressas pelo MEC: 

 

i. Detecção de novas e mais específicas tendências de cada nicho de mercado para o 

oferecimento de cursos de especialização e aperfeiçoamento; 

 

ii. Atualização periódica dos cursos oferecidos em função da demanda de mercado; 

 

iii. Implantação de banco de docentes avaliados pela Pró-reitoria Acadêmica; 

 

 

b) Quanto ao aperfeiçoamento dos processos de controle acadêmico dos cursos de Pós-

graduação lato sensu: 

 

i. Divulgação do Manual do Aluno, Regulamento e Manual de Operações da Pós-

graduação, nos meios de comunicação; 

 

ii. Padronização textual de correspondência interna e externa, de relatórios de área e 

setor, com fixação de procedimentos padronizados para organização e arquivamento do 

material; 

 

iii. Elaboração de Guia para Orientação dos atendentes das Salas de Matrícula e 

Secretarias Setoriais de Alunos (SSA), de modo a explicitar e fixar padrões de exigência 

para instruir e dar entrada aos diversos tipos de requerimento, assim como para fixar 

fluxos preferenciais para encaminhamento posterior dos mesmos, até a fase de 

conclusão; 

 

iv. Socialização dos resultados da avaliação a todos os interessados por meio de reuniões 

para promoção de alterações nos processos e procedimentos (meta-avaliação) 

 

c) Quanto à promoção acentuada da percepção de qualidade do setor para o público 

interno e externo: 

i. Utilização sistemática da Pauta Eletrônica de registro de presenças e conteúdos; 

 

ii. Implementação de ações diretas para manutenção de alunos através de informes 

constantes sobre ações específicas relacionadas a cada curso; 
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iii. Intensificação das ações de divulgação do catálogo da Pós-graduação lato sensu para 

a população de alunos formados da Graduação e antecipação das ações aos alunos 

formandos, como, por exemplo, palestras, oficinas, encontros e demais tipos de 

eventos, além da utilização da internet e intranet; 

 

iv. Realizar eventos que contribuam para maior visibilidade da Pós-graduação, incluindo-

se aí eventos acadêmicos de captação ao público alvo de alunos formandos e avaliar 

promoção da Feira da Pós, para apresentar os cursos aos alunos da Graduação; 

d) Quanto à articulação estreita com as demandas do mercado profissional. 

 

i. Promoção de pesquisas de mercado internas e externas; 

 

ii. Criação de novos cursos de Pós-graduação com módulos internacionais, por exemplo, 

nas áreas de Gestão, Ciências Jurídicas, Saúde e outros cursos que venham atender as 

exigências do mercado; 

 

iii. Estímulo à criação e implementação de atividades práticas e visitas a empresas; 

 

iv. Redistribuição dos Cursos de Pós-graduação, nos Campi, de acordo com os segmentos 

do entorno de cada unidade; 

 
1. Migração dos Cursos do Campus Jabaquara, de acordo com a distribuição abaixo: 
 
a. Gestão e Humanas para o Campus Conceição 
 
b. Ciências Jurídicas e Engenharia para o Campus Santo Amaro, a partir de maio de 2017. 
 
v. Abertura de novas turmas de cursos de Pós-graduação num ritmo anual de 
crescimento da ordem de 10%, nas áreas de Direito, Gestão, Humanas e Saúde; 
 
vi. Desenvolvimento de pelo menos um projeto agregado anual por meio do 

estabelecimento de parcerias institucionais visando a atender as exigências do mercado 

e da sociedade. 
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Gestão e Infraestrutura 

 

Objetivos/Metas 

 

Ampliar o corpo discente com aumento de 10% anuais na base total de alunos 

matriculados na graduação e na graduação tecnológica, modalidade presencial. 

 

Esta meta deverá ser atingida tanto pela captação de alunos ingressantes, quanto pela 

retenção de alunos já matriculados, a partir da melhoria de nossos serviços de 

atendimento e de apoio acadêmico. Cabe lembrar a contribuição dos programas 

governamentais como o FIES e o PROUNI. 

 
Manter o controle do custo docente em torno de 30% da Receita Operacional Bruta. 

 

Esta meta deverá ser atingida sem deixar de atender aos parâmetros de qualidade 

exigidos tanto pelos Programas Institucionais, quanto pelo Ministério da Educação no 

que diz respeito à Titulação e Regime de Trabalho. 

 

Oferecer infraestrutura e condições para que os alunos possam ser capacitados para o 

exercício profissional e desempenho social, após a conclusão de seu curso. 

 

Metas 

 

1) Ampliação da cobertura e da disponibilidade da rede sem fio nos diferentes espaços 

dos Campi em sua totalidade geográfica; 

 

2) Garantia de plenas condições de acessibilidade a todos os espaços dos Campi a 

pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 

 

3) Viabilização de espaços físicos e equipamentos destinados a abrigar manifestações 

artístico-culturais e atividades de convivência e integração das comunidades interna e 

externa por meio das Artes e da Cultura; 

 

4) Atualização, conservação e manutenção permanente dos laboratórios didáticos e das 

bibliotecas, com vistas a mantê-los em quantidade e qualidade adequadas, conforme 

projeção orçamentária e criação dos novos cursos. 
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Objetivos Permanentes: 

 

Objetivos Metas 

Fortalecer a identidade da 
IES. 

 

Divulgação dos objetivos e metas do novo PDI 

(2017 – 2021). 

Revisar as Propostas 
Pedagógicas. 

 

Revisão das propostas pedagógicas a fim de privilegiar a 
coerência com uma maior aplicabilidade dos conteúdos 
curriculares na vida profissional, sem deixar de valorizar o 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo sobre 
a sociedade e sua área de atuação. 
Intensificar a divulgação de ações pedagógicas de apoio 
ao Discente: Nova Chance, Avaliando o Aprendizado, 
Monitoria e NAP. 
 

 

Utilizar os resultados da 
Autoavaliação e das 
avaliações externas como 
subsídios para a revisão do 
PDI. 

 

Elaboração dos planos de ação que possibilitem planejar 
as ações a partir da análise do cenário, alimentados por 
dados de avaliações atuais e anteriores. 

 

Acompanhar a adequação dos 
Projetos Pedagógicos dos 
cursos. 

 

Acompanhamento periódico (nas semanas de 
planejamento, reuniões de colegiado e Núcleo Docente 
Estruturante - NDE) dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 
com fundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
nas demandas sociais, na evolução do conhecimento e 
em práticas pedagógicas contextualizadas. 

 

Potencializar ensino 
aprendizagem com teoria e 
prática. 

 

Realização  de   visitas   técnicas   e  desenvolvimento  
de
 
projetos integrados. 
Elaboração e divulgação das agendas, por curso, de 
Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

Investir no desenvolvimento 

do Programa de Iniciação 

Científica. 

Ampliação da divulgação do Programa de Iniciação 
Científica por meio de cartazes, banner, exposição dos 
projetos desenvolvidos. 
Incentivo e fortalecimento da produção acadêmica 
discente. 

 

Incentivar a produção 
científica docente. 

 

Incentivo à produção de artigos acadêmicos, técnicos e 
científicos, por professores, alinhados ao programa do 
Curso, com vistas ao desenvolvimento do pensamento 
científico. 
Estímulo ao professor a participar, com produção 
acadêmica, da Revista Acadêmica - REDE. 
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Investir no desenvolvimento 
dos cursos de extensão. 

 

Ampliação da divulgação dos cursos de extensão (mala 
direta para os alunos, cartazes em instituições do 
entorno, no site institucional, cartazes nos Campi). 

 

Ampliar a atuação junto à 
comunidade com projetos 
de responsabilidade social. 

 

Fortalecimento das relações da IES com o setor público 
e programas de inclusão social. 
Oferecimento de atividades extracurriculares com 
impacto na comunidade (projetos sociais). 
Divulgação dos projetos de responsabilidade social da IES 
na comunidade (aumentar a participação dos alunos). 
Consolidação da prática de registro dos projetos de 
responsabilidade social discriminando sua relevância 
(inclusão, defesa do meio ambiente, cultura, produção 
artística, e outros) e os agentes internos e externos 
envolvidos na execução. 
Realização de projetos de atendimento à comunidade 
externa, envolvendo os Cursos Superiores de Tecnologia 
em Recursos Humanos, Gestão Financeira, Marketing e 
Processos Gerenciais, Ciências Contábeis e 
Administração por meio dos eventos: Rh em ação, 
Projeto Imposto de Renda, Projeto Social de adoção de 
uma instituição não governamental, Projeto Bem-
Estárcio realizado pelo curso de Educação Física. 
Realização do Projeto Reciclar com o envolvimento do 
Curso de Engenharia Ambiental, com a finalidade de 
conscientização da comunidade acadêmica e do entorno 
da IES; 
Manutenção da realização do Dia E (mês de Setembro). 
 

 

Manter a política de 
democratização do acesso. 

 

Manutenção do Projeto Inclusivo: Aluno surdo em todas 
as unidades do Centro Universitário. 
Consolidação da política de bolsas. 
Manutenção dos programas governamentais de 
incentivo ao acesso e permanência (FIES, PROUNI, Bolsa 
Escola da Família, etc.) e programas institucionais de 
financiamento (Pra Valer). 

 

Manter a composição 
(titulação) do corpo docente 
em atendimento à legislação 
vigente. 

 

Divulgação na intranet dos critérios e regras da 
premiação aos docentes. 

Acompanhamento do trabalho docente de forma 
contínua por meio dos coordenadores de curso, nas 
reuniões de colegiado e nas reuniões com 
representantes de sala; utilizar os resultados da 
Avaliação Institucional Interna, coordenada pela CPA. 
Realização de reuniões de feedback com os professores 
premiados e não premiados com a finalidade de elucidar 
os critérios de premiação de remuneração variável. 

 

Estimular a participação dos 
colaboradores técnico-
administrativos nas 

Maior divulgação das atividades de formação profissional 
(mala direta, site, cartazes no Campus). 
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atividades disponibilizadas 
para a formação continuada. 

 

Oferecimento de mais suporte (treinamento específico 
sobre o segmento) para os colaboradores dos Campi de 
forma a melhorar o atendimento aos alunos. 

 

Consolidar os 
procedimentos de gestão e 
fornecer informações para 
operacionalização das 
atividades acadêmicas. 

 

Revisão de processos que impactam nos prazos previstos. 
Acompanhamentos do lançamento diário de notas e 
faltas no SIA pelos professores, dentro dos prazos 
previstos a fim de evitar atrasos na divulgação de notas, 
presença e conteúdo aos alunos. 
Implementação de procedimentos que visam à 
antecipação de problemas e o encontro de soluções, tais 
como: análise dos resultados da Avaliação Institucional 
Interna e elaboração dos planos de ação dos 
coordenadores, reuniões com o NDE, colegiado de curso 
e representantes de sala. 

 

Garantir o funcionamento 
dos Conselhos Superiores 
com autonomia e 
representatividade. 

 

Divulgação da pauta das reuniões dos conselhos 
superiores com antecedência, no site institucional e no 
mural dos Campi. 
Realização sistemática das reuniões previstas com o 
Conselho Superior. 

 

Consolidar a estrutura 
organizacional da IES e 
fortalecer o NDE. 

 

Consolidação do Colegiado de 
Coordenadores; Fortalecimento 
dos NDEs e Colegiados de Curso. 

 

Fortalecer a participação 
dos discentes nos 
colegiados de curso. 

 

Incentivo à participação dos representantes discentes 
nas reuniões de colegiado de curso, a fim de fortalecer a 
participação e opiniões dos discentes. 

 

Manter a eficácia no 
planejamento da 
autoavaliação, nos
 aspecto
s referentes à: orientação do 
processo de aplicação, 
adesão e processo de 
divulgação dos resultados. 

 

Ampliação da divulgação dos resultados obtidos por 
meio da Avaliação Institucional Interna. (Mural CPA, 
Banner nos Campi, reuniões com representantes de sala, 
docentes, coordenadores, técnico-administrativos). 

 

Sedimentar a cultura 
avaliativa e Ampliar o 
processo de sensibilização 
na avaliação institucional 
interna, com vistas a obter 
60% de adesão de alunos e 
90% de adesão de 
professores. 

 

Manutenção de reuniões com os representantes das 
classes, da comunidade e representantes da CPA. 
Ampliação da participação de professores e 
colaboradores no processo de sensibilização e divulgação 
da Avaliação institucional interna. 

 

Difundir os resultados das 
avaliações externas a toda 
comunidade acadêmica. 

Aprimoramento da divulgação dos resultados das 
avaliações externas (avaliação de curso e IES), por meio 
da utilização de novos canais de comunicação. 
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 Aprimoramento da divulgação dos resultados do ENADE, 
por meio da utilização de novos canais de comunicação. 
Conscientização dos docentes e discentes da importância 
dos sistemas externos de avaliação de curso e de IES. 

 

Utilizar os resultados da 
Autoavaliação como 
instrumento de gestão. 

 

Elaboração de Planos de Ações que possibilitem planejar 
as ações a partir da análise do cenário, alimentados por 
dados de Avaliações atuais e anteriores. 
Manutenção dos canais de divulgação dos resultados 
relativos aos processos avaliativos externo e interno. 

 

Acompanhar a 
implementação dos planos 
de ação. 

 

Acompanhamento da elaboração dos planos de ação dos 
coordenadores e diretores de Campus, bem como seu 
cumprimento. 

 

Consolidar os mecanismos 
de Gestão Financeira e 
Orçamentária e manter a 
saúde financeira da 
instituição. 

 

Realizar a controle efetivo da evasão, pesquisando os 
motivos que originam a desistência dos alunos por meio 
de entrevistas com os alunos desistentes. 
Mapear as aquisições necessárias, estimativas de custo e 
incluir no orçamento da instituição. 
Identificar a necessidade de aquisição de novos hardware 
e software para atender às demandas de atualização 
tecnológicas e da grade. 
Avaliação do ponto de equilíbrio financeiro para a 
formação de novas turmas. 
 

 

Expandir políticas de 
captação de alunos. 

 

Promoção de atividades de captação, renovação e 
permanência dos alunos. 
Realização de eventos institucionais para divulgação da 
IES, como: montagem de stands em feiras, Evento Conarh 
e Feira do Estudante. 

 

 

2.1.3 Valores Institucionais 

 

- Foco no aluno: o aluno é a nossa razão de ser. 

- Gente e Meritocracia: valorizamos nossa gente através da meritocracia.  

- Inovação: devemos criar e ousar sempre. 

- Simplicidade: devemos ser simples para sermos ágeis e austeros. 

- Resultado: perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, 

agindo sempre como “donos”. 

- Ética: não toleramos desvios de conduta. 

- Excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da 

sala de aula. 

- Hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados.   
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2.1.4 Finalidades e Princípios 

 

Visando atender à Missão da IES, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem 

o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo, conforme a seguir: 

 

I. Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, para atender às necessidades da sociedade na qual a IES 

está inserida. 

II. Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais. 

III. Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção 

científica, o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo. 

IV. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos 

conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a 

extensão a todo o universo de pessoas interessadas em estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, além de formar profissionais 

para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9394/96). 

V. Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o Corpo Docente e Corpo Técnico-administrativo da Instituição, 

oferecendo condições laborativas dignas e estimulantes para que todos 

vislumbrem atingir metas pessoais através da obtenção de objetivos 

organizacionais. 

VI. Implementar padrões de excelência na organização através do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos 

internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho. 

VII. Contribuir com o avanço socioeconômico do estado de São Paulo, não apenas 

com a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, 

mas também com ações solidárias que objetivem direta ou indiretamente uma 

maior qualidade de vida à população local. 
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VIII. Dotar a Instituição de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

 

2.1.5 Área(s) de Atuação Acadêmica 

 

A IES atua com cursos de graduação Bacharelado e Tecnológicos, pós-graduação lato 

sensu, em regime próprio e em parcerias, e ainda com cursos de Extensão para a 

comunidade e o mercado corporativo, conforme descrito a seguir:  

 

Quadro 5 – Cursos Bacharelados e Licenciaturas – Vagas atuais  

 
Campus 

 
BACHARELADO E LICENCIATURA 

 
VAGAS 

 

CONCEIÇÃO 
 

Administração 
 

100M/200N 

 

Ciências Contábeis 
 

50M/100N 

 

Direito 
 

120M/300N 

 

INTERLAGOS 
 

Administração 
 

200N 

 

Ciências Contábeis 

 

150N 

 

Direito 
 

120M/300N 

 

Educação Física (B) 
 

80N 

 

Educação Física (L) 
 

80N 

 

Fisioterapia 

 

60M/60N 

 

Letras Port/Inglês (L) 
 

50M/100N 

 

Matemática (L) 
 

75M/75N 

 

Nutrição 

 

50M/50N 

 

Pedagogia (L) 
 

150M/150N 

 
Serviço Social 

 
80M/80N 
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SANTO AMARO 
 

Administração 
 

150M/300N 

Arquitetura 50M/50N 

 

Artes Visuais 

 

50M/50N 

 

Ciências Contábeis 
 

150M/300N 

 

Direito 
 

60M/140N 

 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
 

100M/100N 

 

Engenharia Civil 
 

80M/120N 

 

Engenharia de Petróleo 
 

50M/150N 

 

Engenharia de Produção 
 

150N 

Engenharia Elétrica 50N/50N 

História 80N 

 

Jornalismo 

 

100N 

 

Pedagogia 
 

50M/150N 

 

Publicidade e Propaganda 
 

80N 

 
VILA DOS REMÉDIOS 

 
Administração 

 
100 

 

Direito 
 

75M/175M 

 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
 

50M/100N 

 

Engenharia Civil 
 

50M/100N 

 

Engenharia de Petróleo 
 

50M/150N 

 

A IES oferece atualmente 19 (dezenove) cursos superiores de graduação tecnológica: 

 
Quadro 6 – Cursos Tecnólogos – Vagas atuais  

CAMPUS  
 

TECNÓL
OGOS 

 
TURNO/VAGAS 
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CONCEIÇÃO  

 

 

 

 

 

INTERLAGOS 

 

DESIGN DE MODA 
 

50M/50N 

 

GESTAO FINANCEIRA 
 

50M/100N 

 

GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
 

100M/100N 

 

LOGISTICA 
 

50M/130N 

 
MARKETING 

 

50M/70N 

 
PROCESSOS GERENCIAIS 

 

50M/70N 

 
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 

 
100M/100N 

 
GESTAO FINANCEIRA 

 
60M/60N 

 
LOGISTICA 

 
60M/60N 

 
PROCESSOS GERENCIAIS 

 
50M/70N 

 
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 

 
100M/100N 

 
GESTAO FINANCEIRA 

 
60M/60N 

 
LOGISTICA 

 
60M/60N 

 

SANTO AMARO 
 

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

 
60M/60N 

 

DESIGN DE MODA 

 

50M/50N 

 
DESIGN GRAFICO 

 

100N 

 

GASTRONOMIA 

 

30M/30V/60N 

 
GESTAO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO 

 
50M/70N 

 
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 

 
50M/70N 

 

REDES DE COMPUTADORES 50M/50N 

 

▪ Cursos de Pós-graduação lato sensu: 

 

Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão de Projetos, Gestão Empresarial, 

Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão Financeira e Controladoria, Gestão Fiscal e 

Tributária, Liderança e Coaching, Engenharia de Segurança do Trabalho, Direito Civil e 
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Processo Civil, Alfabetização e Letramento, Psicopedagogia Clínica e Institucional, 

Gestão de Qualidade em Gastronomia. 

 

2.1.6 Histórico e Desenvolvimento Institucional 

 

A história do Centro Universitário Estácio de São Paulo remonta a 1962 com o início do 

Colégio Radial ofertando cursos preparatórios e de especialização técnica na cidade de 

São Paulo. Em pouco mais de 10 anos, a IES aumentou sua abrangência, passando a 

oferecer novas modalidades de cursos técnicos em diversos pontos da Zona Sul da 

cidade de São Paulo, como os cursos de Contabilidade, Secretariado, Administração e 

Eletrônica. Em 1974, o Colégio Radial foi a primeira escola particular em São Paulo a 

oferecer o Curso de Supletivo. A instituição também foi uma das pioneiras na implantação do 

curso técnico de Processamento de Dados. 

Todavia, foi em 1976 que a Rede Radial começou a se formar. O primeiro Colégio da 

rede iniciou suas atividades oferecendo cursos com concepções curriculares avançadas 

e com laboratórios e oficinas técnicas, dando condições ideais para uma formação 

profissionalizante. Essa característica contribuiu para uma grande procura pelos cursos 

técnicos, levando à fundação de duas novas unidades na cidade de São Paulo. Em 1977, 

com a abertura de mais uma unidade, a Rede Radial passou a contar com cinco mil 

alunos e outra unidade foi aberta na zona leste de São Paulo. O crescimento da 

Instituição foi sempre pautado por um espírito empreendedor e inovador. Um exemplo 

desta afirmação foi a criação do curso Técnico em Educação Física (Desportos). 

Em 1985 foi inaugurada a unidade localizada na Rua Gabriel Netuzzi Perez, hoje Campus 

Santo Amaro (São Paulo). Foi a primeira sede própria da IES que, na época, contava com 

7 mil alunos e tornou-se referência no Ensino Técnico em São Paulo. A partir de 1989, a 

IES sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com cursos superiores bacharelados 

e iniciou esta etapa com os cursos Processamento de Dados, Administração com ênfase 

em Análise de Sistemas e Ciências Contábeis. 

Após nove anos de experiência no Ensino Superior, em 1998, foi dado um importante 

passo com a inauguração do novo prédio para a Faculdade (Campus Hípica). Com sede 

nova, passou a oferecer mais um curso superior: Engenharia Elétrica com ênfase em 

Eletrônica. Nesse mesmo ano, o Campus Jabaquara passou a contar com os cursos 

superiores de Administração Geral e Administração com ênfase em Recursos Humanos. 

Depois foram autorizados os cursos de Administração em Marketing, Publicidade e 

Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas e Direito. 
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Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, sendo uma das 

primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. Passou, então, a oferecer 

também os cursos de graduação tecnológica, consolidando sua trajetória de sucesso na 

Educação Profissional. Nesse mesmo ano, a Faculdade Radial deu início aos primeiros 

cursos de pós-graduação lato sensu. 

Desde 2002, a Instituição também vem promovendo diversas atividades e cursos de 

extensão, abertos à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios da criação cultural, do ensino e das práticas investigativas geradas na IES. 

Em 2003, a Instituição solicitou o credenciamento junto ao Ministério da Educação para 

transformar-se em Centro Universitário, em razão do estágio de amadurecimento do 

seu projeto educacional e por já atender às condições exigidas pela legislação. O 

credenciamento foi realizado em janeiro de 2007. Na qualidade de Centro Universitário, 

não só buscou sempre a melhoria da qualidade dos seus serviços, como também 

ampliou significativamente a sua ação, oferecendo outros serviços educacionais e cursos 

demandados pelas diversas regiões da cidade de São Paulo, assumindo com o Ministério 

da Educação e a sociedade o compromisso de aportar todos os recursos necessários ao 

cumprimento de sua Missão. 

Nesse ano do credenciamento da IES como Centro Universitário, à época com cerca de 

10.000 alunos e mais de 40 anos na educação paulista, a instituição foi adquirida pelo 

Grupo Estácio Participações que entrou no mercado de aquisições integrando 

faculdades e se consolidando em um dos maiores complexos de ensino superior no 

Brasil. Atualmente, o Grupo Estácio está presente em 23 estados do país com sua rede 

de ensino presencial. 

Em 2009, o Centro Universitário inicia uma revisão geral dos Projetos Pedagógicos de 

seus cursos, instituindo o Núcleo Docente Estruturante (NDE) para cada um de seus 

cursos, visando à implantação de um Novo Modelo de Ensino na IES, a partir do ano de 

2010. Tal implantação se deu em todas as turmas ingressantes desse ano. Em dezembro 

desse ano, o Centro Universitário recebeu a comissão de avaliação in loco para fins de 

recredenciamento, obtendo o conceito 3 (três). 

A partir de 19 de novembro de 2010, conforme portaria número 1925 da Secretaria de 

Educação Superior, esta IES passa a denominar-se Centro Universitário Estácio Radial de 

São Paulo – ESTÁCIO UNIRADIAL. Entende-se que a unificação do nome da IES amplia as 

oportunidades educacionais oferecidas aos seus alunos que se beneficiam com novos 

subsídios acadêmicos e administrativos; da mesma forma a ampliação do suporte 

administrativo, tecnológico e de formação continuada beneficia o corpo docente e 

colaboradores. 
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Em 2010, devido principalmente à demanda decrescente, descontinuidade na oferta de 

disciplinas e períodos, alto índice de evasão e o espaço reduzido para uma eventual 

ampliação da infraestrutura, foram inativados os Campi Mooca, Moema e Pinheiros e 

Vila Formosa; e em 2011 a inativação do Campus Marajoara, os alunos foram 

transferidos para  os outros Campi. 

Em 2012, a Instituição contava com seis Campi: Brooklin, Chácara Flora, Interlagos, 

Jabaquara, Santo Amaro, Vila dos Remédios. Em 2015, contamos com mais um Campus, 

o Campus Conceição. Totalizamos, então, sete Campi. Todavia, em meados de 2016, a 

ESTÁCIO SÃO PAULO, avalizada pelo CONSUNI, houve por bem desativar o Campus 

Brooklin e seu Anexo, transferindo cursos e/ou alunos para outros Campi. Assim, no 

primeiro semestre de 2017, a ESTÁCIO SÃO PAULO contava com seis Campi.  

No entanto, devido à demanda decrescente, descontinuidade na oferta de disciplinas e 

períodos, alto índice de evasão e proximidade de outros Campi da IES com a mesma 

oferta de cursos, foi desativado no final do primeiro semestre de 2017 o Campus 

Jabaquara e, no final do primeiro semestre de 2018 o Campus Chácara. Os alunos, bem 

como a infraestrutura de ambos os Campi, foram transferidos para outros Campi da 

ESTÁCIO SÃO PAULO. Os alunos do Campus Jabaquara foram remanejados para os 

Campi Conceição e Santo Amaro, ao passo que os alunos do Campus Chácara, forma 

alocados no Campus Santo Amaro. 

Recentemente, a denominação do Centro Universitário foi alterada, conforme Portaria 

nº 260/2017, de 03 de abril de 2017, publicada no DOU em 04/04/17, passando este a 

ser denominado Centro Universitário Estácio de São Paulo - Estácio São Paulo. 

Nesses Campi estão distribuídos aproximadamente dez mil alunos em 35 cursos: 

graduação bacharelada (14); graduação tecnológica (15); licenciaturas (6), diurnos e 

noturnos e 12 cursos de pós-graduação lato sensu.  

 

2.1.7 Inserção Regional 

 

A maior metrópole da América Latina guarda poucos reflexos da época de sua fundação, 

em 1554, favorecida que era, conforme atestam diversos relatos, pelo relevo suavizado 

de suas colinas, as águas limpas e o clima saudável, quando os padres jesuítas José de 

Anchieta e Manoel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de buscar 

um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de 

Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha “ares frios e temperados como os de 

Espanha” e “uma terra mui sadia, fresca e de boas águas”. 



70 

 

 

Figura 7 - Imagem da Avenida Paulista 

 

Figura 8 – Teatro Municipal 

 

Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próxima aos rios 

Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 

1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Quase cinco séculos depois, o povoado 

de Piratininga se transformou numa cidade de mais de 11 milhões de habitantes. 

Daqueles tempos, conservamos as fundações da construção feita pelos padres e índios 

no Pateo do Collegio. 

Figura 9 - Pateo do Collegio.   
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Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão 

ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de partida das 

bandeiras, expedições que cortavam o interior do Brasil. Nesses primórdios, a vila de 

São Paulo desenvolvia atividades econômicas pouco expressivas, incluindo a criação de 

gado e a agricultura de pequena escala (trigo, milho, algodão, mandioca, uva e outras 

frutas). 

Em 1815, a cidade se transformou em capital da Província de São Paulo e doze anos 

depois ganharia sua primeira faculdade, com o curso de Direito, no Largo São Francisco. 

A partir de então, São Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do país. 

Figura 10 - Faculdade de Direito 

 

Em  1890, com  população em  torno de  70  mil  habitantes, São Paulo já era vista como 

uma cidade onde tudo acontecia e para onde rumavam os “business man” e os turistas. 

Foi justamente nesta época que São Paulo despertava para sua vocação de grande 

centro industrial. 

O crescimento industrial foi especialmente rápido no período 1910-20, e um pouco mais 

lento nos vinte anos seguintes, a fase entre guerras. Os conflitos contribuíram para a 

diversificação da indústria nacional, uma vez que as grandes fábricas dos Estados Unidos 

e Europa estavam voltadas para as necessidades geradas pelas guerras. Na década de 

50, o país e seu mercado consumidor considerável são descobertos pelas empresas 

multinacionais, mudando o perfil industrial que vigorara até então. No início do século 

XXI, 400 delas já tinham filiais em São Paulo. 
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Em 1935 foi criada a Universidade de São Paulo - USP, Instituição Federal, que mais tarde 

receberia professores como o antropólogo francês Lévi-Strauss. 

Figura 11 - Universidade de São Paulo 

 

Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, 

principalmente no setor viário. A indústria se tornou o principal motor econômico da 

cidade. A necessidade de mais mão-de-obra nessas duas frentes trouxe brasileiros de 

vários Estados, principalmente do nordeste do país. 

Na década de 1970, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia paulistana. 

As indústrias migraram para municípios da Grande São Paulo, como o chamado ABCD 

(Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema e apesar de não 

contribuírem  para  a  sigla  original,   também   fazem   parte   da   região   os   municípios   

de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra ). Hoje, a capital paulista é o centro 

financeiro da América Latina e por isso ainda recebe de braços abertos brasileiros e 

estrangeiros que trabalham e vivem na cidade de São Paulo, em um ambiente de 

tolerância e respeito à diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos. A 

economia de São Paulo forma o maior Produto Interno Bruto (PIB) municipal do Brasil, 

fazendo da capital paulista a 10ª mais rica mundo e,  

segundo previsões, será em 2025, a 6ª cidade mais rica do planeta. Segundo dados do 

IBGE/Fundação SEADE/SP, em 2014 seu PIB foi de R$ 628 milhões1. 

A cidade é sede de 38% das 100 maiores empresas privadas de capital nacional, de 63% 

das sedes de grupos internacionais instalados no país, oito das dez maiores corretoras 

de valores e cinco das dez maiores empresas de seguros, gerando, isoladamente, mais 

                                                           
1 IBGE/Fundação SEADE-SP, Produto Interno Bruto 2014 – Municipal.  
Dados obtidos em http://www.seade.gov.br/produtos/pib-municipal/ Acesso junho/2016. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra
http://www.seade.gov.br/produtos/pib-municipal/
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riqueza do que 22 estados estadunidenses, segundo pesquisa realizada pela Federação 

do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). 

Figura 12 - Vista panorâmica de São Paulo 

 

Na metrópole está sediada a BM&FBOVESPA, a segunda maior Bolsa de Valores do 

mundo em valor de mercado, sendo a maior do continente Americano, tem as cinco 

maiores bolsas do mundo em valores de mercado. Em 2011, ficou na 4ª posição entre 

as 22 que mais receberam investimentos. 31 dos 50 maiores bancos privados do mundo 

e metade dos bancos de investimentos estão aqui, e a cidade é o terceiro centro 

financeiro mais promissor do mundo, atrás de Hong Kong e Cingapura. Hub absoluto de 

negócios na América Latina, concentrando sedes de empresas instituições financeiras, 

startups e filiais das principais companhias de tecnologia no mundo. 864 mil transações 

de cartão de crédito por dia, 240 mil lojas, 1,9 mil agências bancárias, 50.800 indústrias, 

38 das 100 maiores empresas privadas de capital nacional; 63% dos grupos 

internacionais instalados no Brasil; 17 dos 20 maiores bancos; 8 das 10 maiores 

corretoras de valores; 31 das 50 maiores seguradoras; Abriga cerca de 40 câmaras 

internacionais de comércio e negócios; aproximadamente 100 das 200 empresas de 

tecnologias; BOVESPA – a maior bolsa de valores da América do Sul; Bolsa de Mercadoria 

e Futuros - BM&F -, a sexta maior do mundo em volume de negócios; Integração entre 

a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BM&FBovespa é 

uma das três maiores bolsas do mundo em valor de mercado. 

Se a capital paulista fosse uma nação, seria a 40ª maior economia do mundo. A cidade 

gera um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 389 bilhões ou de US$ 195,29 bilhões. O 

montante é superior ao PIB de países como Israel, Cingapura, Egito e Chile. Os dados são 

relativos a 2012. Na comparação com países da América Latina, São Paulo ocupa a 5ª 

posição, perdendo apenas para Brasil (US$ 1.624.983), Argentina (US$ 310.351), 

Venezuela (US$ 325.678) e Colômbia (US$ 234.182). Para ter uma ideia, o PIB paulistano 

equivale a 62,93% do PIB argentino. 
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São Paulo encontra-se posicionada na 35ª colocação do ranking das cidades mais 

globalizadas – as chamadas cidades globais –, segundo estudo elaborado pelo 

Globalization and World Cities Study Group & Network (GaWC), da Universidade de 

Loughborough, no Reino Unido. 

Nos últimos anos, São Paulo tem passado por uma nítida transformação em sua 

economia. Durante muito tempo a indústria constituiu uma atividade econômica 

bastante presente no município. Porém, São Paulo tem atravessado nas últimas três 

décadas uma clara mudança em seu perfil econômico: de uma cidade com forte caráter 

industrial, o município tem cada vez mais assumido um papel de cidade terciária, polo 

de serviços e negócios para o país. 

Conhecida como a cidade que nunca dorme, São Paulo recebe milhões de visitantes 

entre os que vêm a negócios e/ou lazer e que se hospedam na rede hoteleira de São 

Paulo. A cidade é um dos maiores indutores de turismo no Brasil, sendo a cidade mais 

visitada no país pelo turismo de negócios e ocupando a terceira posição à procura de 

lazer. 

São Paulo recebeu aproximadamente 15,08 milhões de visitantes em 2014, estimando 

um ganho de R$ 11,3 bilhões. Os estrangeiros representaram 34,9%, vindos, 

principalmente, da Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Uruguai. Os brasileiros 

representaram 65,1% principalmente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, 

Salvador e Porto Alegre Em 2009, o turismo recebeu 11,3 milhões de turistas durante o 

ano, sendo 9,7 milhões domésticos (turistas brasileiros) e 1,6 milhões de estrangeiros, 

os quais deixaram R$ 8,5 bilhões na cidade. Em 2008, foram recebidos 11 milhões de 

turistas. Dos 9 milhões de turistas domésticos, 25% são paulistas, seguidos pelos 

mineiros. 

Recebe muitos dos principais eventos nacionais e internacionais que ocorrem no Brasil, 

entre eles estão o São Paulo Fashion Week, Bienal Internacional de Arte de São Paulo, 

Grande Prêmio do Brasil, Parada do Orgulho GLBT, entre outros, além das feiras, 

congressos e exposições específicos de determinadas áreas de atuação do mercado ou 

da academia. 

Por ser considerada o principal centro financeiro da América Latina, a cidade possui a 

maior rede hoteleira do país, com a presença das principais redes nacionais e 

internacionais, cujo público-alvo é o corporativo, instaladas na cidade e que possuem 

filiais espalhadas em várias das suas centralidades. A ocupação hoteleira atingiu 60,57% 
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de ocupação no 1º semestre de 2015.1 Possui entre 410 e 550 hotéis, disponibilizando 

ao visitante entre 42.000 e 50.000 quartos.2 

São  Paulo  é  o  maior  centro  financeiro  do  país.  O impacto  econômico das Feiras  de 

Negócios na cidade é de R$ 16,3 bilhões ao ano o que representa R$ 9 bilhões em 

investimentos realizados pelos promotores, montadores e expositores em locação de 

área para exposições e serviços nos pavilhões; R$7,3 bilhões de receita ao ano de 

recursos gerados pelos eventos nos setores de hospedagem, alimentação, compras, 

transporte aéreo, terrestre, lazer e alimentação. Os principais pontos positivos no 

campo dos negócios são a disponibilidade e a qualidade da mão de obra, seguida pelo 

mercado consumidor paulistano. 

A estrutura de TI também é considerada relevante para a realização de eventos na 

cidade. A capital sul-americana das feiras de negócios realiza 90 mil eventos por ano. 

Das principais grandes feiras do Brasil, 415 feiras ocorrem no estado de São Paulo e 392 

na cidade de São Paulo. Destas 392 feiras da cidade de São Paulo, cerca de 101 são de 

associados UBRAFE – União Brasileira de Promotores de Feiras. São 805 eventos de 

negócios que ocorrem por ano na cidade, 75% do mercado brasileiro de feiras de 

negócios. Circulam pelos eventos 8,8 milhões de visitantes, entre profissionais e 

compradores, além de 77,5 mil expositores. Destes 8,8 milhões de visitantes, 5 milhões 

(53%) são residentes e 3,8 milhões (47%) são turistas, dos quais 2,7 milhões (70%) 

hospedam-se em hotéis da cidade. Os segmentos que mais realizam feiras, reuniões e 

eventos na cidade são pela ordem: 1º Medicina, 2º Ciência, Tecnologia e Comunicação, 

3º Cultura & Educação, 4º Técnico e Científico e 5º Turismo. 

O turismo cultural também se destaca na metrópole, devido ao número de museus, 

teatros, centros culturais e salas de concerto. Entre os mais famosos estão, o MASP, 

Museu do Ipiranga, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca do Estado, Instituto 

Butantã, Sala São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, Pátio do Colégio, etc. É um 

grande centro de Economia Criativa, geradora de tendências. O mercado de 

entretenimento paulistano é um dos que mais contribuem para a efervescência cultural 

da cidade. 

É a terceira cidade brasileira visitada por turistas estrangeiros em busca de lazer, devido 

aos diversos pontos turísticos, com seus museus, monumentos, shows, eventos, etc. 

Entre os mais procurados estão, a Avenida Paulista, a região dos Jardins, Parque 

Ibirapuera e os diversos ícones da cidade localizados na região central de São Paulo, com 

destaque para o Centro histórico. É nele que estão situados os primórdios da cidade 

                                                           
2 Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo. 
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como: O Pátio do Colégio, a Praça e Catedral da Sé, Vale do Anhangabaú, Praça da 

República, os edifícios Martinelli, Altino Arantes, Itália, Copan e Mirante do Vale. 

Dispõe de uma vasta quantia de equipamentos culturais e atividades de lazer3. São 280 

cinemas, 164 teatros, 110 museus, 146 bibliotecas, 41 áreas de patrimônio, 41 festas 

populares, 53 shoppings centers, 240 mil lojas, 54 parques e áreas verdes, 39 centros 

culturais, 9 cineclubes e salas especiais de cinema, 7 casas de espetáculos (acima de 300 

lugares), 4 grandes casas de espetáculo, 7 parques temáticos. Alguns atendendo a 

parcela de maior poder aquisitivo, outros contemplando mais o público popular, o que 

leva muitos a dizerem que "sempre há um programa para se fazer em São Paulo". Há 

mais de 100 peças teatrais em exibição por semana e 600 espetáculos teatrais por ano. 

É a cidade que mais recebe musicais e espetáculos internacionais. Tem 4 museus que 

estão entre os 10 melhores do país. A cidade está aberta às mais variadas expressões 

artísticas. 

Muitos dos turistas estão em busca de diversão e compras. 2014 foi o ano em que a 

cidade recebeu mais turistas de lazer, principalmente por conta da Copa do Mundo. São 

Paulo tem a maior zona de comércio popular do país, a Rua 25 de Março, por onde 

passam 400 mil pessoas por dia, 59 ruas especializadas em mais de 51 segmentos. Tem 

uma das dez ruas mais luxuosas do mundo: Rua Oscar Freire. 

           De acordo com uma pesquisa da National Geographic, estamos em 4º lugar no 

ranking de melhor vida noturna, com 184 casas noturnas (São Paulo e Grande São 

Paulo), Ainda conta com 02 blocos de Carnaval de rua, 68 Escolas de Samba, 14 do grupo 

especial. 

Na gastronomia, são mais de 12 mil restaurantes. São Paulo é a segunda maior cidade 

em número de restaurantes, tida como a Capital Latino-Americana de boa mesa. 

Pioneira no Brasil em comida de rua gourmet e mais de 700 pontos autorizados. Foi a 1ª 

cidade  brasileira a receber o Restaurant Week, com 9º melhor restaurante do mundo 

(D.O.M.), a melhor chef mulher do mundo em 2014 (Helena Rizzo). Dentre os 50 

melhores restaurantes da América Latina, 6 estão em São Paulo. O Mercado Municipal 

é o 4º atrativo mais procurado por turistas estrangeiros e o 2º por nacionais, por ser um 

ícone gastronômico da cidade com o sanduíche de mortadela e pastel de bacalhau. 

O    mercado   gourmet    movimenta    uma   cadeia   que    envolve    vários    setores, e 

seu multiculturalismo representa 52 tipos de cozinha. Existem, na cidade de São Paulo 

e grande São Paulo, aproximadamente, 55   mil   estabelecimentos   de   A&B 

                                                           
3  https://www.fazenda.sp.gov.br/encat/SaoPaulo.aspx 

 

https://www.fazenda.sp.gov.br/encat/SaoPaulo.aspx
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(estabelecimentos   de Alimentos & Bebidas), dos quais: 15 mil restaurantes, 500 

churrascarias, 250 restaurantes japoneses, 20 mil bares, 3.200 padarias, 4.500 pizzarias, 

60 restaurantes vegetarianos e 2.000 opções de delivery. 

São Paulo oferece ainda outras atrações imperdíveis, como: conferir os Cantos 

Gregorianos do Mosteiro de São Bento; apreciar a vista da Torre do Banespa; jantar no 

Terraço Itália apreciando a vista em 360º de São Paulo; curtir os bares da Vila Madalena 

e as baladas da Vila Olímpia; visitar a diferente e incrível Pinacoteca; conferir o cardápio 

de uma das  cantinas do Bixiga; subir no Pico do Jaraguá; visitar as feiras da Liberdade e 

da Praça Benedito Calixto e passear em umas das mega livrarias de São Paulo, como a 

Cultura, do Conjunto Nacional, a Fnac, na Paulista e a Saraiva Megastore, em vários 

pontos da cidade. 

A cidade ainda conta com o Anhembi Parque, uma empresa administrada pela São Paulo 

Turismo S/A pertencente ao município de São Paulo. Além de gerenciar o Anhembi, a SP 

Turis administra o Autódromo de Interlagos e eventos paulistanos de grande porte. 

Conta com: Pavilhão de Exposições, o maior do país, Sambódromo, Polo Cultural e 

Esportivo Grande Otelo, Auditório Elis Regina, Arena Skol Anhembi e o Hotel Holiday Inn, 

o maior hotel do Brasil. 

São Paulo é o polo Latino-Americano da Tecnologia da Informação. Comunicar-se é um 

dos pontos fortes da cidade. A primeira agência de propaganda foi fundada em São 

Paulo em 1914. E o Município também é o berço da televisão brasileira com a 

inauguração da TV Tupi em 1950. Hoje a cidade conta com 11 emissoras de TV, 42 rádios, 

a tiragem do maior jornal diário 296 mil, 6 provedores de TV a cabo e 607 revistas. 

Em torno da capital do Estado agrupam-se 38 municípios, que são direta ou 

indiretamente polarizados por ela. Esse grupo de municípios, juntamente com a capital, 

compõe a grande São Paulo, ou seja, a região Metropolitana, representando 3,4% do 

total do território do Estado, com uma área de 8.051 km2, onde se concentram 48,04% 

da população estadual, com uma população metropolitana de 21 milhões de habitantes 

e população municipal de 11,9 milhões de habitantes (IBGE, 2014). Os municípios da 

região estão agrupados, pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - 

STM, em sete sub-regiões. (www.stm.sp.gov.br). 

As sub-regiões são: 

1. Sub-região Nordeste, composta pelos municípios de Arujá, Guarulhos e Santa Isabel, 

com Guarulhos exercendo a função de polo aglutinador regional; 

http://www.stm.sp.gov.br/
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2. Sub-região Norte, composta pelos municípios de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, 

Franco da Rocha e Mairiporã, com forte ligação direta com o polo aglutinador central 

que é a cidade de São Paulo; 

3. Sub-região Oeste, composta pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, 

Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba e Vargem Grande Paulista. 

Osasco exerce a função de polo regional, dividindo esta polaridade aglutinadora com 

Barueri, onde há efetiva concentração de empresas em Alphaville; 

4. Sub-região Sudoeste, composta pelos municípios de Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica 

da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, com forte ligação direta 

com o polo central da RMSP, a cidade de São Paulo; 

5. Sub-região Sudeste, composta pelos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, 

Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Nesta 

região foi criado o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, devido à importância 

econômica da área e o número de municípios em condição de exercer a função de polo 

regional; 

6. Sub-região Leste, composta pelos municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano, com Mogi 

das Cruzes e Suzano exercendo a função de polos regionais; 

7. Sub-região Central, formada pelo município de São Paulo com seus distritos e 

subprefeituras, é o polo central da região, do Estado e um dos maiores polos nacionais. 

Figura 13 - Mapa Municípios e sub-regiões4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Disponível em www.stm.sp.gov.br 

http://www.stm.sp.gov.br/


79 

 

 

São Paulo destaca-se como centro financeiro, industrial e comercial de abrangência 

regional, nacional e global, além de se constituir como um tecnopolo de pesquisa 

diversificada e polo cultural consolidado. Nessa sub-região metropolitana concentram-

se as sedes das grandes empresas e a maior parte dos centros de pesquisas e produtores 

de informação existentes no território brasileiro. Por isso, é considerada a metrópole 

informacional, pela densidade técnica de que dispõe nesta área, "assumindo papel 

estratégico, pois é o lugar sede da produção e controle da nova vaga de modernizações 

que reorganiza o território nacional" (Santos e Silveira, 2001: 429). 

São Paulo, maior cidade do país desde a década de 60, é hoje o mais poderoso polo de 

atividades terciárias do país e sua população de aproxima da cifra e 11 milhões de 

habitantes, distribuídos pelos 1.509 km2 de seu município. Segundo o IBGE, estima-se 

11.967.825 habitantes em 2015.5 

A prefeitura de São Paulo reconhece dez zonas geográficas, utilizadas para referência de 

localização na cidade. Essas zonas foram estabelecidas dividindo a cidade mente a partir 

do centro e cada uma delas é representada por uma cor diferente, nos ônibus urbanos 

e na cor das placas de rua, que começaram a adotar essas cores a partir de 2007. Deve-

se notar, contudo, que o único critério usado para essa divisão são os limites geográficos 

(avenidas, rios, etc.), não tendo relação alguma com as divisões administrativas. Pode 

acontecer, inclusive, de um mesmo distrito estar parte em uma zona, parte em outra. 

Essas zonas são as seguintes: 

Centro Histórico - representado pela cor branca. Compreende os distritos da Sé e da 

República. As ruas em que o tráfego de veículos é permitido estão sujeitas ao rodízio 

municipal. Deve-se notar que as placas de rua desta região são inteiramente brancas, 

não apenas o listel que ocupa a parte inferior. Nas demais zonas, somente o listel muda 

de cor, as placas são todas azuis. 

Centro Expandido - representado pela cor cinza. Forma um anel ao redor do centro 

histórico e é delimitado pelas seguintes avenidas: Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, 

dos Bandeirantes, Afonso D'Escragnole Taunay, Presidente Tancredo Neves, das Juntas 

Provisórias, avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e avenida Salim Farah Maluf, 

além do Complexo Viário Maria Maluf. Assim como o Centro Histórico, suas ruas estão 

sujeitas ao rodízio municipal. Nesta área está concentrada a maioria dos serviços e 

equipamentos culturais da cidade. 

Além dessas duas zonas temos: Noroeste - representada pela cor verde clara. Norte - 

representada pela cor azul escura. Alguns pontos importantes desta região são a 

                                                           
5 Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. 
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Rodoviária do Tietê, o Horto Florestal, o Sambódromo do Anhembi, o Parque Anhembi, 

a Serra da Cantareira e bairros como Santana, Carandiru, Tucuruvi e Vila Maria. 

Nordeste - representada pela cor amarela. Nesta região está localizada a USP Leste. 

Leste - representada pela cor vermelha. Nesta região está localizado o Parque do Carmo. 

Sudeste - representada pela cor verde escura. Nesta região estão localizados o Jardim 

Zoológico, o Jardim Botânico e o Parque do Estado. Sul - representada pela cor azul clara. 

É a zona de maior área da cidade, sendo em boa parte rural, e em seus limites estão 

localizados o Autódromo de Interlagos e as represas Billings e Guarapiranga. Centro-Sul 

- representada pela cor vinho. Nesta região está localizado o Centro Empresarial Nações 

Unidas. Oeste - representada pela cor laranja. Nesta região está localizada a Cidade 

Universitária da Universidade de São Paulo. 

Administrativamente, o município está dividido em trinta e uma subprefeituras, cada 

uma delas, por sua vez, divididas em distritos, Em divisão territorial datada de 2003, o 

município de São Paulo é constituído de 97 distritos: São Paulo e mais 96. Água Rasa, 

Altos de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Artur Alvim, Barra Funda, Belém, Bom 

Retiro, Brás, Brasilândia, Butantã, Cambuci, Cachoeirinha, Campo Belo, Campo Grande, 

Campo Limpo, Cangaiba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade 

Dutra, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Consolação, Cursino, Ermelino Matarazzo, 

Freguesia do Ó, Grajaú, Guaianases, Iguatemi, Ipiranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista, 

Itaquera, Jabaquara, Jaçanã, Jaguará, Jaguaré, Jaraguá, Jardim Ângela, Jardim Helena, 

Jardim Paulista, Jardim São Luís, José Bonifácio, Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, 

Mandaqui, Marsilac, Moema, Mooca, Morumbi, Parelheiros, Pari, Parque do Carmo, 

Pedreira, Penha, Perdizes, Perus, Pinheiros, Pirituba, Ponte Rasa, Raposo Tavares, 

República, Rio Pequeno, Sacomã, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, São Domingos, 

São Lucas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Sapopemba, Saúde, Sé, Socorro, 

Tatuapé, Tremembé, Tucuruvi, Vila Andrade, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila Guilherme, 

Vila Jacuí, Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila Medeiros, Vila 

Prudente, Vila Sônia. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

As subprefeituras estão oficialmente agrupadas nessas nove regiões (ou "zonas"), 

levando em conta a posição geográfica e história da ocupação. 
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Figura 14 - Zoneamento das Subprefeituras de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nesse contexto, o Centro Universitário Estácio de São Paulo - composto atualmente por 

quatro Campi: Santo Amaro, Interlagos, Conceição e Vila dos Remédios - tem os três 

primeiros Campi localizados na Zona Sul e o Campus Vila dos Remédios, na Zona Oeste. 

A Zona Sul de São Paulo é uma região administrativa estabelecida pela Prefeitura 

englobando as subprefeituras da Capela do Socorro, de Campo Limpo, de Cidade 

Ademar, de Parelheiros, e do M'Boi Mirim. Integrantes da Zona Centro-Sul, as 

subprefeituras: de Santo Amaro, de Vila Mariana, do Jabaquara e seus respectivos 

distritos são popularmente integrados a essa região. Quase sempre se refere a esta 

última zona simplesmente como Zona Sul, sendo a denominação "Centro-Sul" quase 

desconhecida pela população em geral, só usada para fins oficiais. 

 

Desse modo, temos o Campus Santo Amaro, no distrito de mesmo nome; e até meados 

de 2018 possuíamos o Campus Chácara Flora, no distrito de mesmo nome; pertencentes 

à subprefeitura de Santo Amaro. O Campus Interlagos, no distrito Socorro, pertencente 

à subprefeitura de Capela do Socorro. Os Campus Jabaquara – este descontinuado em 

meados de 2017 - e Conceição, no distrito Saúde, pertencentes à subprefeitura Vila 

Mariana. 
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A zona sul, quando considerada em sua divisão oficial, é a maior (em km²) de São Paulo. 

Nela, os adolescentes e jovens, na faixa dos 10 aos 19 anos, são maioria - cerca de 20%. 

Próximo a este percentual está a população entre 20 e 29 anos. Uma grande 

concentração de chefes de família recebe menos de três salários mínimos por mês. Nos 

distritos de Grajaú, Parelheiros e Marsilac, esse número corresponde a mais de 50%. 

Os distritos de Socorro e Cidade Dutra concentram grande parte dos estabelecimentos 

e postos de trabalho. Comércio e Serviços, juntos, são responsáveis pelo maior número 

de estabelecimentos e de empregos. A indústria de transformação é o setor de atividade 

econômica que mais emprega na região: 22.423 postos de trabalho, contra os 17.782 do 

setor de serviços e 8.782 do comércio. 

A subprefeitura de Cidade Ademar, localizada mais à periferia, elaborou uma proposta 

de desenvolvimento turístico Anexo XVI – Livro XVI - Plano Regional Estratégico da 

Subprefeitura da Cidade Ademar que deverá ocorrer em função da requalificação dos 

usos da represa e de seu entorno. Serão criadas, por este Plano Regional Estratégico, 

novas centralidades lineares e polares localizadas nos distritos de Pedreira e Cidade 

Ademar que deverão oferecer condições favoráveis ao crescimento socioeconômico da 

região. Atualmente a população que mora na região da subprefeitura de Cidade Ademar 

é 389.701 habitantes. 

A subprefeitura de Campo Limpo, abrangendo os distritos Campo Limpo, Capão 

Redondo - (mata circular), esta é uma região de muitas áreas verdes, cujos parques são 

utilizados como locais para inserção social; Vila Andrade – uma das regiões com maior 

disparidade socioeconômica na cidade, de um lado o bairro nobre do Panamby, de outro 

a maior favela da cidade: Paraisópolis. Uma análise mais recente das condições de vida 

dos habitantes da subprefeitura de Campo Limpo dá conta de que é habitada por cerca 

600 mil pessoas (2010) e seu IDH é 0,809, considerado elevado. Os responsáveis pelos 

domicílios ganham, em média, R$1.685,00 sendo que 50,5% ganham no máximo três 

salários mínimos. 

A Subprefeitura M´Boi Mirim é uma das três novas unidades administrativas da cidade 

de São Paulo criadas pela Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002. Anteriormente, a 

capital contava com 28 administrações regionais. Composta pelos distritos Jardim 

Ângela e Jardim São Luis, a região tem em torno de 550 mil habitantes, com IDH 0,773 

– médio; sedia o Centro Empresarial de São Paulo - o maior complexo de escritórios da 

América Latina, localizado próximo à Marginal Pinheiros em São Paulo. O complexo 

abriga diversas empresas, como Rhodia, Alcoa, American Express e Accenture. 

O território geral da Subprefeitura de Parelheiros, por sua vez, corresponde 

aproximadamente a ¼ da área da cidade de São Paulo, sendo que 95% dessa área é 
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abrangida pela Lei de Proteção aos Mananciais. A região ainda inclui as bacias do 

Guarapiranga, Billings e Capivari-Monos, que contribuem com cerca de 35% da água 

potável da capital paulista, além de 67% da área rural do município. É a maior 

subprefeitura em área e a menos densamente povoada – em torno de 150 mil 

habitantes. 

O Campus da Estácio SÃO PAULO que recebe e atende, efetivamente, 

alunos/comunidade da Zona Sul propriamente dita é Interlagos. 

O Campus Interlagos, com  2.750  alunos,  localizado  à  Av.  Interlagos,  111,  próximo  

ao Autódromo Internacional José Carlos Pace, situa-se num local de fácil acesso e com 

oferta constante de transporte público. Em sua infraestrutura o Campus possui 

Laboratórios de Informática, Laboratórios para a Área da Saúde (anatomia, fisioterapia, 

química bioquímica, microscopia e biologia molecular), Núcleo de Prática Jurídica, 

Auditório Biblioteca. 

Essa estrutura completa proporciona um ambiente confortável, ideal para o 

desenvolvimento profissional e pessoal de cada um. Tais fatores, aliados aos diversos 

serviços prestados para a comunidade, fazem do Campus  uma referência na região. 

O Campus Interlagos oferece 12 cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e 

tecnologia, além de cursos de pós-graduação. 

 

 

2.2 Responsabilidade Social 

 

 
As políticas para a Responsabilidade Social, no Centro Universitário Estácio de São Paulo, 

se constituem num conjunto de valores baseados em princípios éticos de ajuda e 

promoção socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma perspectiva abrangente das 

relações compreendidas na atividade institucional com os fornecedores, os 

consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.  

Duas premissas marcam a atuação da IES e sua relação com a sociedade: 

1. A inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de 

trabalho;  

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html
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2. A sustentabilidade - adotar a Sustentabilidade como um dos valores 

organizacionais abraçados por alunos, professores e colaboradores da 

Instituição. 

 

A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Estácio São 

Paulo se caracteriza pela busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da 

comunidade, acreditando no princípio da indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, e rompendo com dicotomias, onde a prática e a teoria caminham juntas, 

possibilitando uma interação entre a Faculdade e a comunidade, ou seja, uma 

transformação social. Portanto, a política de Responsabilidade Social da Instituição 

traduz um compromisso com a dimensão social e ética na produção e sistematização do 

conhecimento.  

A IES estabelece, ainda, como dimensões de sua política social: 

- A formação de profissionais conscientes de seu compromisso social;  

- O estímulo para o desenvolvimento de pesquisas;  

- A difusão de conhecimentos e sua inserção na realidade comunitária local e 

regional, oportunizando que os benefícios da ciência e as potencialidades 

existentes na Faculdade possam contribuir para o enfrentamento das questões 

sociais e suas múltiplas configurações. 

A Responsabilidade Social na IES tem como metas: 

- Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental. 

- Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao 

desenvolvimento regional e nacional; 

- Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da 

cidadania, de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações  

- afirmativas; e 

- Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas. 

 

Diante do exposto, a Instituição visa contribuir para a inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico, cultural e social, à defesa do meio ambiente, à produção 

artística, à memória e ao patrimônio culturais, quando desenvolve ações que promovem 

atividades de interesse comunitário, o que reafirma seu compromisso com o 

desenvolvimento da região e do país.  
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A Estácio São Paulo, através do Programa de Responsabilidade Social, busca desenvolver 

ações que favoreçam uma maior aproximação com a comunidade, por meio de trabalho 

voluntário aliado aos projetos específicos, em parceria ou não com outras instituições. 

A construção dessa cultura organizacional está pautada nos seguintes princípios: 

- Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, 

promovendo ou participando das soluções adequadas na intervenção das 

questões sociais, através de projetos pontuais ou permanentes; 

- Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução 

dos programas de inclusão social e extensão universitária, voltados à 

comunidade em geral, desenvolvidos pelos cursos de graduação; 

- Colaboração e incentivo à execução dos projetos de Inclusão Social e Extensão 

universitária desenvolvidos pelos cursos de graduação e voltados à comunidade 

em geral; 

- Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação 

como em ações de empreendedorismo social e econômico, intermediando forte 

inserção comunitária, praticando não somente uma política assistencialista. 

 

A IES assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo 

para a formação de profissionais preparados para atuarem numa realidade cada vez 

mais competitiva, cujas necessidades de formação ultrapassam o aprender a fazer como 

forma única e exclusiva de qualificação acadêmica. O Projeto Pedagógico Institucional 

elaborado não está alheio a essas tendências e pretende que o acadêmico possa adquirir 

uma formação sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do saber 

relacionados às áreas do conhecimento pertinentes aos cursos que ofertados pela IES.  

Neste sentido, ao habilitá-lo para a atuação profissional, a IES pretende fazê-lo de 

maneira que sejam internalizados, pelo aluno, valores de responsabilidade social e ética. 

As Atividades de Responsabilidade Social da IES devem estar articuladas à: 

- Prestação de serviços e desenvolvimento regional: projetos e programas 

especiais, de caráter transitório e permanente, desenvolvidos em conjunto com 

órgãos públicos da região de inserção da IES, visando contribuir para o 

incremento tecnológico, a inclusão social e o desenvolvimento regional. 

- Ação social comunitária – compreendem o desenvolvimento de atividades e/ou 

projetos de caráter multi/interdisciplinar dirigidas prioritariamente à inclusão 

social e ao desenvolvimento sustentável, envolvendo grupos, núcleos 

comunitários e instituições em ações integradas de formação, assessoria, apoio 

e orientação à organização social.  
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O planejamento dessas ações de responsabilidade social faz parte do planejamento 

estratégico da IES e se articula com o planejamento estratégico da Região em que está 

localizada.  

Abaixo informamos os projetos /ações de Responsabilidade Social desenvolvidos pelo 

Centro Universitário Estácio de São Paulo. 

 

 

2.2.1 Programas institucionais de Responsabilidade Social da Estácio 

 

Entre os Programas institucionais de Responsabilidade Social da Estácio, mantidos pela 

Mantenedora, podem ser destacados:  

 

• Estácio na Escola  

 

A Estácio tem na Educação o motivo da nossa existência. Há 45 anos dedica-se ao ensino 

de adultos e à promoção da ascensão profissional de nossos alunos. Dessa forma, pode-

se dizer que tudo aquilo que diz respeito à educação interessa à Instituição.  

 

Ao longo de todos esses anos, a Estácio tem contribuído para a formação de melhores 

cidadãos e para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais está 

inserida.  

 

Assim, ao pensar nas frentes de atuação de Responsabilidade Social Corporativa, 

percebe-se que é possível incentivar alunos e alunas do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, de escolas públicas ou privadas, a buscarem mais informação e conhecimento, 

estimulando o interesse pelos estudos. Assim, foi estruturado o “Estácio na Escola”, 

percebendo-se que esse incentivo poderia ganhar maior força se fosse buscado o apoio 

às políticas públicas e projetos já existentes junto às Secretarias de Educação de cada 

estado e, também, dos grandes municípios nos quais a Estácio está presente. 

Entende-se o “Estácio na Escola” como mais uma alavanca de apoio para o 

desenvolvimento de melhores indicadores educacionais para o nosso País. E este nosso 

trabalho está apenas começando.  

 

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html#collapseThree
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• Estácio no Esporte  

 

Muito mais que um pilar de atuação da responsabilidade social corporativa, o “Estácio 

no Esporte” quer nortear o posicionamento da Estácio no cenário esportivo nacional de 

forma estruturada. Hoje, mais de 100 atletas são apoiados por meio de patrocínio ou da 

concessão de  bolsas de estudos. 

 

A Estácio patrocina um dos maiores clubes de basquete do Brasil e também atletas do 

cenário olímpico nacional. Mas, a maior parte do grupo apoiado pela instituição é de 

atletas em início de carreira, muitos de comunidades carentes, e outros que já são 

promessas brasileiras para os Jogos Olímpicos de 2016. A Estácio também apoia 

instituições ligadas ao esporte, como a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, 

o Instituto Olímpico Brasileiro, NTC – Tênis, o Instituto Fernanda Keller, o Instituto 

Reação, do ex-judoca Flavio Canto; e o Instituto Tennis Route, entre outros. 

 

• Estácio Cidadania  

 

O que é o programa educar para transformar? 

 

A missão da Estácio é “Educar para Transformar” e, por isso, o Programa de 

Responsabilidade Social corporativo não poderia ter outro nome senão este. 

Entendemos que temos um compromisso com nossos alunos e com a sociedade em 

geral. Nesse sentido, tudo aquilo que fazemos deve servir de exemplo, pois na Estácio 

tudo educa. 

 

Na integração academia e gestão, integra-se também a prática e a teoria, integrando 

sonhos com realização, empreendedorismo com inovação. Se o resultado mais visível 

do nosso trabalho é formar profissionais qualificados e reconhecidos pelo mercado, cujo 

sucesso seja reflexo de um compromisso de cada colaborador da Estácio e também um 

diferencial conquistado pelo mérito de cada um dos nossos alunos no Brasil, objetivando 

que nossos estudantes sejam também melhores cidadãos. Cidadãos mais atuantes e 

mais conscientes de seus direitos e deveres, de suas obrigações para com o Brasil. 

  

As ações de Responsabilidade Social compõem assim uma parte da inseparável do 

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html#collapseFour
http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html#collapseFive
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trabalho da Estácio. Se a razão social da Estácio é a Educação, parece natural ampliar de 

forma contínua a contribuição institucional para tornar o desenvolvimento sustentável 

uma realidade concreta. Esse é o objetivo. 

 

Como uma das ações mais importantes voltadas à Cidadania, destacamos o DIA “E” que 

visa incentivar o voluntariado entre nossos milhares de colaboradores administrativos e 

docentes é uma meta permanente do Programa de Responsabilidade Social Corporativa 

da Estácio - Educar para Transformar. O movimento acontece uma vez a cada ano e 

busca estimular as ações sociais de colaboradores, professores e alunos junto a escolas, 

públicas e privadas, comunidades vizinhas aos nossos Campi e outras instituições 

parceiras. 

 

Além desse dia especial que gera uma enorme sinergia corporativa, as IES do Grupo 

Estácio participam também das ações promovidas pelo Dia da Responsabilidade Social 

da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, realizando 

ações voltadas para a saúde, o meio ambiente, a cultura e a cidadania em nossas 

diversas unidade. Desde 2013, também as IES realizam a Semana da Sustentabilidade, 

trabalhando temas que vão desde a preservação ambiental, campanhas de doação, 

palestras sobre ética e cidadania entre outras diferentes ações. Os eventos sempre 

contam com a participação voluntária de colaboradores, professores, alunos e muitas 

vezes de fornecedores e parceiros comerciais. 

A Estácio acredita que educação também se constrói com a união de forças em prol do 

desenvolvimento social, por isso firma parcerias com diversas associações, institutos e 

ONGs que apoiam atletas e jovens carentes, facilitando o seu acesso ao Ensino Superior. 

O apoio da Estácio acontece mediante a concessão de bolsas parciais de estudo e visa à 

inclusão social desses jovens por meio da educação. É o caso do “Instituto Criar de TV, 

Cinema e Novas Mídias” para o qual são ofertadas 10 bolsas de estudo. Entre as diversas 

parcerias, destaca-se a participação da Estácio no “Projeto de Apoio ao Atleta (COB – 

Comitê Olímpico Brasileiro)”, com a concessão de bolsas de estudos para 15 atletas de 

alto rendimento. A Estácio cede ainda suas instalações para treinamentos e aulas dos 

institutos Ismart e Daqui pra Fora, entre outros, que se dedicam à orientação acadêmica 

e à capacitação profissional de jovens talentos.  

 

• Estácio Cultural  

 

http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html#collapseSix
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A Estácio, como organização de ensino superior do Brasil, já apoiou por meio de leis de 

incentivo mais de 50 projetos desde 2010, como livros, peças teatrais, shows, filmes, 

musicais, ações de voluntariado, entre outros projetos culturais e sociais como esses 

que você acabou de assistir. Cultura é um dos quatro pilares do programa de 

Responsabilidade Social Corporativa da Estácio “Educar para Transformar”, além dos 

pilares Escola, Cidadania e Esporte, já descritos anteriormente. 

 

Como uma Instituição voltada para a transformação da vida dos brasileiros, por meio da 

Educação, a Estácio não poderia deixar de apoiar projetos com foco na formação de 

cidadãos mais produtivos, capacitados e com espírito analítico aguçado. Alunos e 

Professores são estimulados a participar ativamente de todos os projetos que apoiamos 

por leis de incentivo, uma vez que não resta dúvida para a Instituição que a aliança entre 

teoria e prática é a melhor forma de contribuir para uma formação profissional mais 

completa.  

 

Destaca-se ainda que o "I Fórum de Responsabilidade Social" da Estácio aconteceu em 

novembro de 2015 e teve por objetivo apresentar o Programa Educar para Transformar 

e seus pilares, bem como aproximar os parceiros institucionais que compõem esse 

programa. O evento, que aconteceu na EDUCARE - Universidade Corporativa da Estácio 

reuniu Secretários de Estado, representantes e fundadores de institutos e ONGs e 

formadores de opinião. 

 

2.2.2 Políticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 

Em sua proposta, a IES, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de solidariedade 

humana, busca desenvolver ações que demonstrem a preocupação com: a formação do 

cidadão comprometido com o processo de mudança social; a preservação e expansão 

do patrimônio cultural; o preparo da sociedade para o desenvolvimento e utilização da 

ciência e tecnologia como ferramentas para melhoria da qualidade de vida; o culto aos 

valores e a preservação e uso consciente dos recursos naturais.  

 

Tendo como papel a disseminação do conhecimento e formação de cidadãos aptos a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade, a Instituição adota a Sustentabilidade 

como tema de fundamental presença e influência no ensino, pesquisa e extensão, 

mantendo uma postura ética e transparente com todos os públicos de relacionamento, 
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dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

A Estácio São Paulo visa fornecer serviços qualitativos de Educação a amplos segmentos 

da população e, mais que isso, busca viabilizar a inclusão social, promovendo a 

cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos públicos que atende, contribuindo para 

a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento 

educacional, econômico e social da região na qual está inserida, preservando a memória 

e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e atuando na defesa do meio 

ambiente.  

 

Cabe ressaltar que a IES, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental e 

respeitando o disposto na Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 4281 de 25 

de junho de 2002, destaca a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos relativos aos 

temas Educação Ambiental e Sustentabilidade, nos cursos de Graduação ofertados. 

 

A Sustentabilidade no Ensino da Estácio objetiva contribuir para uma postura ética e 

transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

 

A IES visa oferecer serviços qualitativos de Educação ao seu público e, mais do que isso, 

busca viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade de 

vida dos públicos que atende. Busca ainda contribuir para a inclusão social e o acesso ao 

mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento educacional, econômico e social 

da região na qual está inserida, preservando a memória e o patrimônio cultural, 

estimulando a produção artística e atuando na defesa do meio ambiente. Nessa direção, 

a IES desenvolve as seguintes ações: 

 

1) Visitas monitoradas a logradouros históricos, tais como a Catedral da Sé, a Praça 

da República, Teatro Municipal, Avenida Paulista. Com este objetivo realizamos 

três edições do “Role Brasil – São Paulo”, contabilizando mais de 600 

participantes. 
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Figura 15 – Cartaz de divulgação do Rolê Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Visitas monitoradas a Museus e Centros Culturais. Esta atividade é desenvolvida 

ordinariamente pelos professores de diversos cursos, objetivando ampliar o  

patrimônio cultural de nosso alunado. Dentre os Museus visitados citamos o 

Memorial da Imigração, o Memorial da Resistencia, o MASP, o Memorial da 

América Latina, dentre outros. 



92 

 

 

Figura 16 – Concentração no pátio do Memorial da Imigração, setembro de 2017 

 

 

 

3) O curso de Moda realiza exposições nos “Campi” dos modelos desenvolvidos por 

seus alunos nas oficinas e disciplinas práticas. 

 

Figura 17 – Exposição no Campus Santo Amaro em outubro de 2018 
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4) O curso de Gastronomia prepara e oferece pratos e quitutes típicos da culinária 

brasileira em eventos especiais, a exemplo das comemorações do Dia do 

Professor. 

 

Figuras 18 – Salgados e bolos. Campus S. Amaro 

 

 

A agenda de Sustentabilidade da IES se apoia no trabalho colaborativo e na construção 

coletiva realizada pelas Instituições Estácio, buscando a parceria com a sociedade, tanto 

com o setor público quanto com o privado. O processo e os seus resultados serão 

continuamente acompanhados e avaliados, na busca da efetividade. 

 

O conceito de Sustentabilidade da Estácio está fundamentado no Relatório “Nosso 

Futuro Comum”6, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU e reiterado na Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entende-se que 

sustentabilidade é "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade 

das gerações futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora também a visão de que 

Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização, com 

características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade7.  

 

                                                           
6 Relatório de Brundtland, 1987. 
7 Capra, F. 1996. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 

Cultrix. 
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A IES desenvolve, anualmente, a Semana da Sustentabilidade, trabalhando temas que 

vão desde a preservação ambiental, campanhas de doação, palestras sobre ética e 

cidadania entre outras diferentes ações. Os eventos devem contar com a participação 

voluntária de colaboradores, professores, alunos e muitas vezes de fornecedores e 

parceiros comerciais.  

 

A Estácio promove, durante a Semana da Sustentabilidade, ações de sustentabilidade e 

responsabilidade social em todo o País. O objetivo é informar, não só aos alunos, mas 

também aos colaboradores e à comunidade sobre o consumo consciente de água e 

energia, coleta seletiva de resíduos, desperdício de alimentos, descarte de eletrônicos, 

plantio de árvores, além de prestar serviços à comunidade nas áreas da saúde, nutrição, 

jurídica, entre outros. 

 

 

2.2.3 Conceito de sustentabilidade e o Ensino na Estácio 

 

Na Sustentabilidade, busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente, de modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam 

superados os novos desafios da economia e que haja cuidado sobre os impactos das 

ações humanas sobre a natureza. 

 

A interação holística - a intercessão - entre os fatores social, econômico e ambiental é o 

Tripé da Sustentabilidade.             

 
O fator social, que está relacionado às pessoas, se refere ao capital humano - alunos e 

professores – e às comunidades do entorno do Campus. O fator meio ambiente se refere 

ao capital natural, ou seja, o impacto ambiental produzido pelas atividades de ensino e 

as formas de amenizar e compensar as perdas, levando-se em conta a adequação à 
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legislação ambiental e aos aspectos do Protocolo de Kyoto8. O fator econômico leva em 

conta as dimensões “pessoas” e “meio ambiente” na busca de um resultado econômico 

positivo. 

 

A IES, de acordo com o tripé da Sustentabilidade, atua sustentada na ética e na 

transparência, e observando os impactos gerados pelas atividades de ensino tanto nos 

aspectos sociais, quanto no meio ambiente e nas condições econômicas do entorno das 

IES. 

 

 

2.2.4 Políticas e diretrizes da sustentabilidade no ensino da Estácio 

 

Com base no conceito de Sustentabilidade e no tripé da Sustentabilidade, estão 

estabelecidas as Políticas, Diretrizes da Estácio para a Sustentabilidade no Ensino, 

alinhadas aos padrões de qualidade e aos requisitos regulatórios, assim como às 

necessidades locais e regionais das comunidades nas quais a Instituição está inserida, 

levando em conta os fatores social, econômico e ambiental. Busca principalmente suprir 

as necessidades da geração presente sem prejudicar as possibilidades das gerações 

futuras. Desse modo, as Políticas, Diretrizes e Dimensões da Sustentabilidade no Ensino 

têm em vista a Educação para a Sustentabilidade. 

 

2.2.5 Políticas da Instituição para a Sustentabilidade 

 

As políticas para a Sustentabilidade no Ensino da Estácio são as seguintes: 

- Adotar a Sustentabilidade como um dos valores organizacionais abraçados por 

alunos, professores e colaboradores da IES. 

- Estabelecer os Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC 

levando em conta o Desenvolvimento Sustentável, através de disciplinas 

curriculares, tais como Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

- Assumir postura ética e transparente com os alunos, colaboradores, parceiros e 

fornecedores; 

- Gerar oportunidades de inclusão social, econômica e educacional para os alunos 

e para a comunidade. 

- Contribuir para o desenvolvimento da cidadania. 

                                                           
8 http://www.onu-brasil.org.br/doc_quioto. php 
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2.2.6 Diretrizes da Estácio para a Sustentabilidade 

 

- Assumir práticas educacionais que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável.   

- Adotar a Sustentabilidade como matéria de disciplinas e cursos. 

- Incrementar a extensão universitária no segmento de Sustentabilidade. 

- Promover a defesa do meio ambiente, da memória e do patrimônio cultural.  

- Estimular a produção artística e a inclusão digital. 

- Estabelecer relações com a sociedade, com os setores público e privado, e com 

mercado de trabalho. 

- Disseminar o conceito de Sustentabilidade junto aos públicos-alvo. 

 

 

2.2.7  Dimensões da sustentabilidade no ensino da IES 

 

Com vistas à Educação para a Sustentabilidade e de acordo com as Políticas e Diretrizes 

estabelecidas, a Sustentabilidade no Ensino da Estácio, tendo por base o Tripé da 

Sustentabilidade e levando em conta o conceito de Sustentabilidade adotado, se 

constitui em três Dimensões (3 Cs): 

- Conhecimento 

- Conduta 

- Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conhecimento sobre Sustentabilidade disseminado no Ensino da Instituição é 

construído por seus professores e alunos e, para tal, a integração dos currículos à 

Sustentabilidade se dá através da inclusão deste tema às disciplinas nos cursos de 

Graduação, Cursos Superiores de Tecnologia e de Pós-graduação.   

 

As atividades de Extensão também contribuem para incentivar a produção de conteúdo 

pela comunidade interna e do entorno, assim como para desenvolver uma Conduta que 



97 

 

 

promova a Sustentabilidade, onde cada público-alvo seja tratado de forma digna, ética 

e transparente e se torne um multiplicador dos conhecimentos e atitudes relacionadas 

ao desenvolvimento sustentável. Para tal, o incentivo à disseminação desses 

conhecimentos e atitudes se faz presente em todos os eventos e na prática pedagógica, 

buscando-se efetivas formas de Comunicação interna e externa com múltiplos e 

diferenciados públicos (alunos, professores, colaboradores, fornecedores, comunidade) 

para defender a causa do desenvolvimento sustentável. 

 

 

1. Dimensão: Conhecimento 

 

Quanto à Dimensão Conhecimento, a Estácio, buscando propagar a Educação para a 

Sustentabilidade e, de acordo com a natureza da Missão das suas IES, visa produzir 

saberes, de acordo com as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão das IES.  

 
No âmbito do Ensino, com base no entendimento de que a Sustentabilidade permeia 

todas as áreas do conhecimento e que o profissional requerido pelo mercado de 

trabalho necessita de conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam 

efetivamente para o desenvolvimento sustentável, a diretriz da Estácio estabelece que 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia adotem a 

Sustentabilidade como tema transversal.   

 

A integração com o currículo se dá também na oferta de disciplinas como 

Sustentabilidade e Educação Ambiental, nos cursos de Graduação (Bacharelado e 

Licenciatura), Graduação Tecnológica e Pós-graduação.  

  



98 

 

 

2. Dimensão: Conduta 

 

No que se refere à dimensão Conduta, o relacionamento da Estácio, com cada um dos 

seus públicos, se pautará de maneira ética e transparente na busca do desenvolvimento 

sustentável. 

 

 
 

A Conduta da IES junto aos seus diversos públicos-alvo será operacionalizada da seguinte 

forma: 

 

Alunos: 

- Oferta de educação de alta qualidade e busca permanente pela excelência no 

relacionamento com o aluno; 

- Sensibilização e capacitação desses atores para uma Conduta socialmente 

responsável e incentivo para se tornarem multiplicadores; 

- Formação de profissionais que contribuam para a Educação para a 

Sustentabilidade; 

 

Professores: 

- Incentivo ao aperfeiçoamento profissional; 

- Sensibilização e capacitação dos professores para uma Conduta socialmente 

responsável e incentivo para se tornarem multiplicadores; 

- Incentivo ao uso racional dos recursos naturais, à minimização da geração de 

resíduos, à reciclagem de resíduos e à redução do impacto das atividades sobre 

o meio ambiente; 
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- Incentivo à redução de consumo de energia e ao controle de emissão de 

poluentes; 

 

Fornecedores: 

- Os fornecedores devem adotar boas práticas de Responsabilidade Social 

(exemplo: garantia de que as aquisições não são provenientes de falsificação, 

pirataria, roubo e nem fruto de trabalho forçado); 

 

Comunidade: 

- Desenvolvimento de projetos baseados de Educação para a Sustentabilidade; 

- Estimulo ao uso racional dos recursos naturais, minimização da geração e 

reciclagem de resíduos e redução do impacto das atividades sobre o meio 

ambiente; 

- Incentivo à redução de consumo de energia e controle de emissão de poluentes; 

 

 

3. Dimensão: Comunicação 

 

A Dimensão Comunicação com múltiplos e diferenciados públicos deverá servir como 

fator multiplicador e de disseminação dos conhecimentos e atitude, tendo como foco a 

defesa da causa da Sustentabilidade, tanto para o público interno quanto para o 

externo. 
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A Comunicação para o público interno se dará por intermédio de campanhas de 

conscientização.  

 

 

2.2.8 Plano de Ação para sustentabilidade no ensino da Estácio 

 

O Plano de Ação da Estácio para a Sustentabilidade é resultante das Políticas, Diretrizes 

e Dimensões estabelecidas, leva em conta os aspectos sociais, econômicos e de meio 

ambiente, está focado no relacionamento com o corpo discente e com o corpo docente, 

e é constituído de ações globais, de ações específicas e de seus desdobramentos. 

 

O Plano de Ação para Sustentabilidade no Ensino da Estácio possui as seguintes ações 

globais: 

- Relacionamento com o corpo discente; 

- Relacionamento com o corpo docente. 

 

Estas ações globais possuem as seguintes ações específicas que, por sua vez, possuem 

desdobramentos: 

- Atualizar as Políticas de Educação; 

- Instituir mecanismos para disseminação do tema; 

- Fortalecer o relacionamento com corpo docente. 

 

 

2.2.9 Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

 

A Estácio realiza, anualmente, a “Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social”, com mais de 400 atividades gratuitas para a população nos estados em que está 

presente e no Distrito Federal. A “Semana” é sempre um marco interessante na 

Instituição, na qual diversos docentes e discentes participam das ações promovidas. 

 

As Instituições do Grupo Estácio participam do evento promovendo atrações culturais, 

palestras e mesas redondas com especialistas em sustentabilidade e instituições 

parceiras e oficinas diversas, além de ações sociais, promovidas por alunos e 

professores, e diversos atendimentos para a população local.  

 

A “Semana da Sustentabilidade” acontece em paralelo à campanha de responsabilidade 

social da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. As IES 
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participantes recebem o selo de “Instituição Socialmente Responsável”.  

 

 

2.2.10 Desenvolvimento Nacional Sustentável  

 

A IES visa ofertar, em todas as matrizes curriculares de seus cursos de Graduação, 

disciplinas de formação geral ou específica que contemplam conteúdos referentes ao 

tema, de forma transversal, contínua e permanente.   

 

A Sustentabilidade no Ensino da IES objetiva contribuir para uma postura ética e 

transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

 

O conceito de Sustentabilidade da IES está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro 

Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da ONU e reiterado na Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entendemos que sustentabilidade 

é "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações 

futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora também a visão de que 

Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização, com 

características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. 

Neste sentido, destaca-se a importância com a atuação sistêmica e holística da 

Instituição em relação à preservação do meio ambiente e respeito a todos. 

 

Na Sustentabilidade busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente, de modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam 

superados os novos desafios da economia e que haja cuidado sobre os impactos das 

ações humanas sobre a natureza. 

 

 

2.2.11 Educação Inclusiva 

 

A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na 

perspectiva de enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da 

IES e a sua infraestrutura física visam atender ao disposto no marco legal vigente, 

destacando-se o Dec. 5296/2004, de 02/12/2012; Art. 4º do Decreto 3298, de 20 de 

dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296; Declaração de Salamanca; Constituição 

Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril 

de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  
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A IES orienta-se na direção de que haja investimento na promoção da acessibilidade dos 

PNEs, como por exemplo, as que apresentam mobilidade reduzida, visando cumprir 

integralmente a Lei 10.098/00 e oferecer a acessibilidade para essas pessoas. 

Assim, a ESTÁCIO SÃO PAULO cuida para que seus Campi estejam todos adaptados no 

que concerne a instalação de rampas, quando necessárias, adaptação dos banheiros, 

instalação de piso tátil e placas em Braile, para facilitar a acessibilidade de portadores 

de deficiência, instalação do Programa DOSVOX na Biblioteca e nos terminais de 

autoatendimento, dentre outras ações que deem conta de atender cada vez mais ao 

disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 

10.098/2000, na Lei N° 13.146/2015, nos 

Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, Nº 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

Desse modo, regularmente, a IES faz atualização, vistorias e adequações para cada vez 

mais oferecer os PNEs um atendimento de qualidade. 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a IES buscará aprimorar ações para manter a qualidade de ensino para 

todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado e sua 

permanência na IES, através de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem 

desses alunos.   

 

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está 

atenta à necessidade da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), 

a ajudas técnicas necessárias que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Com vistas a ampliar a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES 

implanta as seguintes ações: 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo possui expressivas ações no sentido de 

concretizar suas políticas de educação inclusiva, voltada aos portadores de necessidades 

especiais. Do ponto de vista físico, todas as suas unidades estão adequadas a cadeirantes 

e/ou pessoas com problemas de mobilidade, dispondo de rampas e/ou elevadores para 

o acesso às salas de aulas e demais dependências da instituição. Os prédios também 

possuem banheiros adequados à deficientes físicos com portas largas, bacias e 

lavatórios individuais em alturas adequadas ao uso e barras de apoio. 

Mas o trabalho de maior destaque e diferencial do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo nesse âmbito é o seu Programa de Atendimento aos alunos surdos. Com o objetivo 
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de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na sociedade, como 

um todo, o centro Universitário Estácio de São Paulo atende aos alunos portadores 

dessa deficiência, desde 1993. 

 

Esse trabalho vem sendo desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar 

a qualidade do atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar 

uma verdadeira inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, 

com professores, funcionários e com o corpo dirigente da Instituição. A IES respeita as 

limitações desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados de capacidades, 

que necessitam de oportunidades para desenvolvê-las. 

Nas últimas décadas, os movimentos surdos estão conquistando vários espaços 

relacionados com a educação de surdos e a língua de sinais brasileira (LIBRAS). Através 

de instituições representativas destes movimentos, como, por exemplo, a Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, 

em termos políticos, tendo como consequência, o reconhecimento de aspectos que têm 

impacto na vida das pessoas surdas. Esse processo de conquistas culminou com a Lei de 

Libras 10.436 de 2002, e, mais recentemente, com o decreto 5.626 de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a língua de sinais 

brasileira como uma língua no país usada pelas comunidades surdas brasileiras. 

Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade. Inclusão 

não no sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o 

exercício da cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de 

diferentes formas, mas certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos 

conhecimentos curriculares do ensino superior, criando condições para o ingresso e 

permanência dos surdos nas faculdades e universidades. 

Sendo assim, o Centro Universitário Estácio de São Paulo oferece aos alunos portadores 

de deficiência auditiva: 

 

• Intérpretes em todas as salas de aula que possuem alunos deficientes. Os 

intérpretes traduzem as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim 

como para o português, trabalhos apresentados por alunos surdos em LIBRAS. 

Hoje a Instituição conta com 19 intérpretes que atendem sob demanda nos seus 

Campi. 

 

• Os professores possuem um treinamento prévio acerca da deficiência dos alunos 

surdos e da presença dos intérpretes em sala de aula, a fim de realizar as 

adequações necessárias ao desenvolvimento das aulas relativas aos turnos das 

falas e à sua disposição física em sala de aula. A coordenação do NAP também 
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monitora a atuação dos alunos no que diz respeito ao aprendizado e realiza 

reuniões periódicas com os intérpretes para discutir o andamento da 

interpretação dos alunos, sempre tendo como meta melhorar a performance do 

trabalho. 

 

• Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência 

auditiva no mercado de trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando 

às empresas as capacidades, habilidades e competências desses estudantes. 

 

• Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de extensão, visando a 

inclusão dos alunos deficientes. Há também oficinas de LIBRAS para professores 

e funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo. 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a IES busca aprimorar ações para manter a qualidade de ensino para todos 

os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado e sua permanência na 

IES, através de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem desses alunos. 

 

Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva 

que necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares 

dos Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 

 

 

2.2.11.1 Atendimento Psicopedagógico 

 

Este serviço será realizado por profissional especialista na área e tem como missão a 

promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial 

aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O 

atendimento deve ser realizado mediante procura espontânea do acadêmico que se 

sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função dos mais 

diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade 

antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com 

os pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de isolamento social. 
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O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:  

a) Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao 

corpo discente;  

b) Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da 

melhoria de suas relações interpessoais;  

c) Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca 

do seu bem-estar. 

  

Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a 

disciplina de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem 

ofertados pela IES também serão elaboradas tendo como referência essa orientação.  

 

Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais 

ou com mobilidade reduzida - a IES conta com o documento “Política Institucional de 

Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos 

Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do 

aluno. 

 

 

2.2.12  Inclusão social e desenvolvimento econômico e social 

 

Ainda, consolidando a responsabilidade social da IES, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social e desenvolvimento econômico 

e social, diretrizes, programas (como o FIES) e parcerias diversas são estabelecidas, tais 

como: Ecaderno, Educa Mais Brasil, Estude por Menos, Mais Bolsas, Minha Escola Minha 

Vida, Movimento Cidadania, Neora, portal Bolsa de Estudos, Quero Bolsa. 

 

A IES adere também ao PROUNI, que tem como finalidade a concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais em cursos de Graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições de ensino superior privadas. Os candidatos são selecionados 

pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conjugando-se, desse 

modo, inclusão à qualidade e ao mérito dos estudantes com melhores desempenhos 

acadêmicos. 

 

A IES ainda constitui um programa de bolsas para funcionários, docentes e dependentes 

nos cursos de graduação e outras bolsas para docentes e dependentes dos docentes.  
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Nos cursos de Pós-graduação, tanto para docentes como para os técnico-

administrativos, há a oferta de bolsas, seja na modalidade presencial ou à distância. 

 

 

2.2.13 A Responsabilidade Social e as ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e igualdade étnico-racial 

 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação 

da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel 

democrático é adotado na educação formal e passa a ser uma das prioridades das 

instituições públicas e privadas de ensino, por meio da execução de ações, projetos, 

práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é 

atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse o direito às 

diversidades: ambiental, etnico-racial e humana. 

 

Neste contexto, algumas questões de natureza étnico-raciais se materializam em 

legislações, conforme a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 

da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer 

do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas  

e a Resolução CNE/CP 01/2004. 

 

Em atendimento à legislação, as matrizes curriculares dos Cursos da IES contemplam 

disciplinas como: História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes e Filosofia, Ética e 

Cidadania. 

 

Outro desafio é a operacionalização das ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos. A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos: 

 

✓ Em seu Art. 60 afirma que: “A Educação em Direitos Humanos, de modo 

transversal, deverá ser considerada na construção dos Projetos Político-

Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais (PDI); dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de 

Educação Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, 

pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de 

avaliação.” 
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✓ Em seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à 

Educação em Direitos Humanos, na organização dos currículos da Educação 

Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela 

transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das 

disciplinas já existentes no currículo escolar e III - de maneira mista, ou seja, 

combinando transversalidade e disciplinaridade. 

 

✓ Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em 

Direitos Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das 

instituições educativas desde que observadas as especificidades dos níveis e 

modalidades da Educação Nacional”. 

 

✓ No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial 

e continuada de todos (as) os (as) profissionais da educação, sendo componente 

curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais”. 

 

✓ No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação 

inicial e continuada de todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento”; e, no Art. 12 afirma que “As Instituições de Educação Superior 

estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos Humanos, 

em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e violação 

de direitos, assim como com os movimentos sociais e a gestão pública”. 

Destaca-se que a IES desenvolve as seguintes ações voltadas à defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade etnico-racial 

Portanto, a ESTÁCIO SÃO PAULO realiza atividades acadêmico/científicas, durante o 

semestre letivo, referentes à diversidade cultural entre as raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas, com o objetivo de propiciar 

formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos para a 

consciência étnico- racial, ambiental e dignidade humana. São propiciados aos discentes 

e docentes palestras, mesas-redondas, seminários, workshop, visitas técnica, entre 

outros. 

 

2.2.14   Plano de ação para a Responsabilidade Social IES  

 

O Plano de Ação do Centro Universitário Estácio de São Paulo para a Responsabilidade 

Social é resultante das Políticas, Diretrizes e Dimensões estabelecidas, levando em conta 

os aspectos sociais, econômicos e do meio ambiente, e está focado no relacionamento 



108 

 

 

com o corpo discente e com o corpo docente. É constituído de ações globais, de ações 

específicas e de seus desdobramentos.  

 

O Plano de Ação possui as seguintes ações globais:  

 

- Relacionamento com o corpo discente;  

- Relacionamento com o corpo docente.  

 

Estas ações globais possuem as seguintes ações específicas que, por sua vez, possuem 

desdobramentos:  

 

- Atualizar as Políticas de Educação;  

- Instituir mecanismos para disseminação do tema;  

- Fortalecer o relacionamento com corpo docente, discente e técnico 

administrativo.  

 

As ações globais do Plano de Ação, suas ações específicas e os respectivos 

desdobramentos estão relacionados no quadro a seguir. 

 

Ações Globais Ações Específicas Desdobramento das Ações Específicas 

Relacionamento 
com o corpo 

discente 

Atualizar as Políticas 
de educação 

Viabilizar padronização e alinhamento mínimo entre as Políticas de 
Ensino, Pesquisa e Extensão das mantidas, respeitando aderência à 
regulação e às especificidades locais. 

Instituir Mecanismos 
para Disseminação do 
Tema 

Incorporar a temática de forma transversal, garantindo consistência 
com conteúdo dos cursos. 

Desenvolver programa de educação e sensibilização quanto á 
sustentabilidade para corpo discente. 

Estimular produção de TCCs, dissertações e teses relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável. 

Fomentar pesquisa. 

Aproveitar os laboratórios específicos de cursos como fomentadores 
do tema. 

Relacionamento 
com o corpo 

docente Fortalecer o 
relacionamento com 
corpo docente 

Definir perfil desejado do corpo docente (horista e tempo integral). 

Desenvolver programa de educação e sensibilização quanto à 
sustentabilidade para o corpo docente. 
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2.2.15 Programas, projetos e atividades de responsabilidade social no ensino 

da Estácio São Paulo 

 

 

Os programas, projetos e atividades de Responsabilidade Social no Ensino estão 

contidos na dimensão Conhecimento, tanto na sua função de Ensino quanto na de 

Extensão, e estão integrados ao Plano de Ação para a Sustentabilidade, no que se refere 

ao desenvolvimento da educação e sensibilização quanto à sustentabilidade para corpo 

docente e discente.  

 

Os programas, projetos e atividades devem se caracterizar, preferencialmente, por:  

- Viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade 

de vida da sua comunidade interna e externa;  

- Contribuir para a inclusão social, promover e estimular o desenvolvimento 

educacional, econômico e social da região, preservando a memória e o 

patrimônio cultural, estimulando a produção artística e atuando na defesa do 

meio ambiente;  

- Implementar parcerias com a sociedade, com os setores público e privado;  

- Incrementar o acompanhamento contínuo dos processos e avaliação dos 

resultados, na busca da efetividade;  

- Promover a educação através da integração do ensino com a pesquisa e a 

extensão, segundo a perspectiva da sustentabilidade e da responsabilidade 

social, resgatando a base axiológica da cidadania e contribuindo para a inserção 

no mercado de trabalho.  

 

Os Programas de Sustentabilidade no Ensino previstos são os seguintes:  

 

- Educação para a Sustentabilidade e Cidadania: Consiste em desenvolver projetos 

e atividades sociais que colaborem para minimizar as desigualdades e promover 

o desenvolvimento sustentável da comunidade, que estejam voltados para a 

inclusão, igualdade social, preparação para o trabalho e formação da cidadania. 

Busca valorizar as competências do ser humano e acolher a todos, 

independentemente de suas diferenças;  

- Educação para a Sustentabilidade e Saúde: Está focado no cuidado humano, 

traduzido em serviços de saúde, esporte e lazer, dentre outras ações educativas 

com vistas à saúde individual e grupal. Promove atendimento acessível à 

população, com serviços de orientação, prevenção, assistência e reabilitação. 

Cuida também do bem-estar do animal e do seu ecossistema;  
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- Educação para a Sustentabilidade e Cultura: Almeja estabelecer mecanismos 

concretos de intervenção social por intermédio de ações culturais e educacionais 

capazes de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da comunidade e 

preservação do patrimônio e da memória cultural. Ressalta a arte e a cultura 

como agentes de transformação, detectando tendências e gerando 

oportunidades para a comunidade;  

- Educação para a Sustentabilidade e Meio-Ambiente: Busca desenvolver, por 

intermédio de atividades educativas, uma postura socialmente responsável dos 

indivíduos e da comunidade em relação ao meio ambiente. Pretende 

desenvolver projetos e ações de educação ambiental e melhoria da qualidade de 

vida.  

 

Os Programas Cidadania, Saúde, Cultura e Meio Ambiente, que fazem parte da prática 

da Responsabilidade Social no Ensino, estabelecem relações com a sociedade em geral, 

com o mercado de trabalho e com os setores público e privado. Cada um destes 

Programas é composto de Projetos ou Atividades que integram alunos e professores de 

diversos cursos, assim como membros da comunidade e voluntários.  

 

A prática da Sustentabilidade no Ensino está inspirada no conceito e no tripé da 

Sustentabilidade, de acordo com as Políticas, Diretrizes e Dimensões da 

Sustentabilidade no Ensino, e consistente com o Plano de Ação para a Responsabilidade 

Social da IES.  

 

Esta prática inclui, dentre outras iniciativas, desde a concepção da transversalidade do 

tema nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos, assim como a criação de 

disciplinas específicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, até a 

implementação dos projetos e atividades dos programas de Sustentabilidade no Ensino 

da IES. 

 

 

2.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO: 

CURSOS, PROGRAMAS E PROJETOS.  

 

 

2.3.1 Cursos de Graduação 

 

A ESTÁCIO, centro de ensino de amplitude nacional, oferece atualmente, seja na 
modalidade presencial ou presencial-flex, os cursos de graduação bacharelada e 
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licenciatura abaixo indicados, cujas vagas são anuais, com regime de oferta semestral. 
Nem todos estão sendo ofertados neste momento, pelo Centro Universitário Estácio São 
Paulo. 

Vale ressaltar o dinamismo do setor educacional de nível superior, que deve estar atento 
às necessidades do mercado de trabalho e, consequentemente, dos anseios da 
juventude por formação escolar atualizada e que lhe assegure a inserção no mundo 
profissional. Por esta razão, o Centro Universitário Estácio de São Paulo pode promover 
modificações no seu portfólio de cursos, vindo a ofertar novos na medida em que 
identificar necessidade para tal. 

 

Cursos que compõem o portfólio da ESTÁCIO são: 

▪ Administração 
▪ Agronegócio 
▪ Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
▪ Arquitetura e Urbanismo 
▪ Artes Visuais 
▪ Automação Industrial 
▪ Biomedicina 
▪ Ciências Aeronáuticas 
▪ Ciências Biológicas - Bacharelado 
▪ Ciências Biológicas - Licenciatura 
▪ Ciências Contábeis 
▪ Ciência da Computação 
▪ Ciências Econômicas 
▪ Cinema - Bacharelado 
▪ Comércio Exterior 
▪ Computação - Licenciatura 
▪ Comunicação Social 
▪ Comunicação Social - Multimídia 
▪ Cozinha Contemporânea 
▪ Design 
▪ Design de Interiores 
▪ Design de Moda 
▪ Design de Produto 
▪ Design Gráfico 
▪ Direito 
▪ Educação Física - Bacharelado 
▪ Educação Física - Licenciatura 
▪ Enfermagem 
▪ Engenharia Ambiental 
▪ Engenharia Ambiental e Sanitária 
▪ Engenharia Civil 
▪ Engenharia da Computação 
▪ Engenharia de Controle e Automação 
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▪ Engenharia de Petróleo 
▪ Engenharia de Produção 
▪ Engenharia de Telecomunicações - Bacharelado 
▪ Engenharia Elétrica 
▪ Engenharia Mecânica 
▪ Engenharia Química 
▪ Estética 
▪ Estética e Cosmética 
▪ Eventos 
▪ Farmácia 
▪ Filosofia 
▪ Fisioterapia 
▪ Fonoaudiologia 
▪ Fotografia 
▪ Gastronomia 
▪ Geografia - Bacharelado 
▪ Geografia - Licenciatura 
▪ Gestão Ambiental 
▪ Gestão Comercial 
▪ Gestão da Qualidade 
▪ Gestão da Tecnologia da Informação 
▪ Gestão de Recursos Humanos 
▪ Gestão de Segurança Privada 
▪ Gestão de Seguros 
▪ Gestão de Turismo 
▪ Gestão Financeira 
▪ Gestão Hospitalar 
▪ Gestão Pública 
▪ História - Bacharelado 
▪ História - Licenciatura 
▪ Hotelaria 
▪ Investigação Forense e Perícia Criminal 
▪ Jogos Digitais 
▪ Jornalismo (Comunicação Social) 
▪ Letras - Língua Portuguesa 
▪ Letras - Espanhol 
▪ Letras - Português e Espanhol 
▪ Letras – Inglês 
▪ Letras - Português e Inglês 
▪ Logística 
▪ Manutenção Industrial 
▪ Marketing 
▪ Matemática 
▪ Mediação 
▪ Medicina 
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▪ Medicina Veterinária 
▪ Negócios Imobiliários 
▪ Nutrição 
▪ Odontologia 
▪ Pedagogia 
▪ Petróleo e Gás 
▪ Processos Gerenciais 
▪ Produção Audiovisual 
▪ Produção Fonográfica 
▪ Psicologia 
▪ Publicidade e Propaganda 
▪ Radiologia 
▪ Redes de Computadores 
▪ Redes de Telecomunicações 
▪ Relações Internacionais 
▪ Secretariado Executivo Trilíngue 
▪ Segurança do Trabalho 
▪ Segurança Pública 
▪ Serviço Social 
▪ Sistemas de Informação 
▪ Sistemas para Internet 
▪ Sociologia 
▪ Teatro - Licenciatura 
▪ Teologia 
▪ Transporte Terrestre 
▪ Turismo 

 

 

2.3.2 Programas de Pós-graduação lato sensu 

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO entende que a Pós-graduação é uma oportunidade para o 

crescimento profissional por meio de Programa de Educação Continuada. A educação 

continuada apresenta-se como uma das ferramentas que pode contribuir com estes 

profissionais a se qualificarem para o atual mercado de trabalho. O principal motivo da 

educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem técnica, cultural e 

profissionalmente, para que não percam a sua capacidade de exercer a profissão com 

eficiência. Com isso, o programa de Pós-graduação é uma alternativa essencial, para 

atender a demanda de profissionais, de forma a permitir um melhor desempenho da 

sua função. 

A política de Pós-graduação, na IES, tem como objetivos: 
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a) Oferecer aos egressos dos cursos de Graduação a oportunidade de 

aprofundamento dos estudos e ampliação da empregabilidade; 

b) Oferecer aos seus professores oportunidade de melhorar a sua qualificação, com 

benefícios acadêmicos relevantes; 

c) Oferecer ao corpo docente oportunidade de lecionar em cursos de pós- 

graduação, com ampliação de sua vinculação à Instituição e melhoria de sua 

qualificação; 

d) Melhorar a imagem da Instituição como centro de excelência e referência em 

educação, em todos os níveis do ensino superior; 

e) Aproveitar oportunidades de negócios, no mercado de educação; 

f) Atender a demandas específicas da comunidade empresarial e 

g) Colaborar para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado e 

do País. 

As metas da política de Pós-graduação podem ser assim resumidas: 

a) Oferta de pelo menos um curso de especialização (lato sensu) para cada curso 

de graduação reconhecido, com lançamento a cada ano de novas turmas; e 

b) Novas oportunidades de trabalho, de formação e de pesquisa para professores 

e alunos da Instituição. 

Em consonância com a sua missão, a Pós-Graduação lato-sensu da ESTÁCIO SÃO PAULO 

assume o compromisso de especializar, qualificar e capacitar profissionais por meio de 

uma educação superior de qualidade, do investimento de recursos na construção do 

conhecimento e da busca permanente da excelência, visando atender às demandas 

sociais por meio da democratização de ensino de Pós-graduação e da educação 

continuada. 

 

Assim, ao tomar como norteadores os quatro pilares da educação - aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer – a IES visa oferecer cursos 

voltados à qualificação e capacitação de profissionais de nível superior capazes de se 

adaptarem à dinâmica complexa da sociedade atual. 

Para tanto, os objetivos específicos do setor foram definidos, tomando como principais 

referências os seguintes itens: 

 

a) Atendimento às orientações legais expressas pelo MEC; 

b) Aperfeiçoamento do processo de controle acadêmico dos cursos; 

c) Promoção acentuada da percepção de qualidade do setor para o público interno 

e externo; e 

d) Articulação estreita com as demandas do mercado profissional. 
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As áreas internas da IES relacionadas à Pós-graduação devem promover e coordenar a 

realização de cursos de Pós-graduação lato sensu, estabelecendo ampla articulação 

entre a comunidade e a Instituição, sobretudo no que se refere à qualidade dos cursos. 

Além disso, devem oferecer cursos que contribuam para o progresso técnico-científico, 

em suas áreas de atuação. A Pós-graduação na Instituição é Coordenada pela Pró-

reitoria Acadêmica, assistida pela Gerência Operacional de Pós-graduação. 

A IES ofertava em 2017 os seguintes cursos de Pós-graduação lato sensu: 

 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

GESTÃO DA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
GESTÃO DA QUALIDADE EM GASTRONOMIA 

GESTÃO DE LIDERANÇAS INTERMEDIÁRIAS 
GESTÃO DE PROJETOS 

GESTÃO EMPRESARIAL 
GESTÃO EMPRESARIAL 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA 
MARKETING 

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL 
 

 

2.3.3 Programas e Projetos de Extensão 

 

Em 2017 eram oferecidos os programas e projetos de extensão abaixo indicados. 

 

 

Quadro 10 – Programas de Extensão – cursos envolvidos 

 

Eixo 

(*) 

 

Descrição 
 

Programa 
 

Cursos envolvidos 
 

Ponto de 

Culminância 

das ações 

 

5 
 

Educação e Cidadania 
 

A arte de fazer diferente 
 

Institucional 
 

outubro 

 

5 
 

Educação Continuada 
 

VIII Simpósio 

Multidisciplinar da 

Estácio São Paulo 

 

Institucional 
 

novembro 
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1 
 

Responsabilidade Social e 

Economia local 

 

RH em Ação 
 

CST em Recursos 

Humanos, Direito, 

Administração 

 

maio 

 

1 
 

Economia local e 

Responsabilidade Social 

 

IR na Comunidade 
 

Ciências Contábeis 

e CST Gestão 

Financeira 

 

março/abril 

 

5 
 

Educação e cidadania 
 

Fórum de Educação 
 

Licenciaturas 
 

junho 

 

1 
 

Responsabilidade Social, 

Desenvolvimento 

econômico e meio 

ambiente 

 

Semana Estácio de 

Sustentabilidade 

 

Institucional 
 

setembro 

 

3 
 

Desenvolvimento cultural 
 

Dia E 
 

Institucional 
 

maio 

 

3 
 

Cultura e culinária 
 

Feira Gastronômica de 

Food Truck 

 

Gastronomia 
 

maio 

 

2 e 5 
 

Promoção à saúde e 

educação 

 

Fique ligado – Zika Zero 
 

Institucional 
 

fevereiro 

 

4 
 

Assistência jurídica e 

direitos humanos 

 

Mutirão Jurídico 
 

Direito 
 

outubro 

 

 

 

2.3.4 Programas de Pesquisa e Iniciação Científica 

 

No momento atual, observa-se uma demanda legítima pela educação superior e, ao 

mesmo tempo, uma tomada de consciência da importância fundamental deste nível 

educacional. O desenvolvimento sociocultural e econômico e a necessidade da 

formação dos novos profissionais exigem novos conhecimentos, saberes, e 

competências. Para atender a essas novas demandas, a ESTÁCIO SÃO PAULO atua em 

cursos de graduação: bacharelado, tecnológico e pós-graduação (curso de 

especialização lato sensu). 
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É evidente que o ensino superior, no contexto atual da sociedade brasileira, vem 

enfrentando novos desafios e dificuldades, demandando políticas que potencializem: (a) 

A melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando 

a inovação, a interdisciplinaridade, e a integração nos programas acadêmicos; (b) A 

formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a 

sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir o conhecimento; (c) Condições de 

igualdade quanto ao acesso e à permanência no ensino superior, tomando por base 

méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir discriminação e 

favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente; (d) O desenvolvimento 

de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas mais diferentes situações 

de vida; e (e) Uma formação que considere os aspectos ligados à socialização, 

integração, cooperação e participação. 

Considerando os desafios colocados pela conjuntura histórica, global, nacional e 

regional, o papel da IES, no que se refere ao ensino superior, é propor uma nova visão 

de ensino, necessariamente conjugada à atividade de pesquisa e a extensão, 

apresentando proposições para a formação superior, visando impulsionar o indivíduo 

na sua dimensão individual e social, a ser criativo e a responder aos desafios impostos 

pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs da Instituição ressaltam o compromisso 

de articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de Extensão, com base em uma 

concepção de formação profissional, que busca a sólida formação teórica; o trabalho 

coletivo interdisciplinar; a unidade entre teoria/prática; e o compromisso social e ético 

do profissional na superação das injustiças sociais, da exclusão e da descriminação 

social, na busca de uma sociedade mais humana. 

A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o 

conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de 

relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso. Deve apresentar propostas 

articuladas, aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada curso da 

Instituição, com objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por 

meio de pesquisa/educação investigativa e extensão. 

As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim 

como a capacitação de recursos humanos da Região da IES para, de acordo com as metas 

da IES, gerar, difundir e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, 

ambientais e sociais. 

Nesta perspectiva, a Instituição fundamenta sua política de pesquisa em alguns 

objetivos, a saber: 

• Considerar a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de 

alunos de graduação na pesquisa científica; 
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• Viabilizar o contato direto dos alunos nas atividades de pesquisa desenvolvidas 

por professores e grupos de pesquisa; 

• Promover a atividade de iniciação científica no espaço acadêmico, contribuindo 

para que a prática em sala de aula promova a aprendizagem de habilidades 

teóricas e práticas alicerçadas por uma convivência social eticamente 

qualificada; 

• Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, criando a possibilidade de o aluno vivenciar a construção 

do conhecimento; 

• Aplicar metodologias problematizadoras que envolvam o aluno com os 

fundamentos da ciência e com as formas de construção dessa ciência, 

preparando-o para a futura atuação profissional; 

• Considerar a construção do saber científico fundamental na formação de 

profissionais capazes de se posicionar e atender, de forma crítica e autônoma, 

às demandas do mercado. 

 

A Pesquisa e a Iniciação Científica no Centro Universitário Estácio de São Paulo está sob 

a responsabilidade do Departamento de Pesquisa ao qual cabe em linhas gerais: 

 

• Planejar as diretrizes políticas de pesquisa e submetê-las ao CONSEPE; 

• Promover e organizar grupos de pesquisa com pelo menos um professor doutor, 

com produção científica considerável para que seja possível a solicitação de 

auxílios às agências de fomento à pesquisa como o CNPq, CAPES e FAPESP. - 

• Orientar e coordenar a participação dos docentes e estudantes em congressos, 

seminários e eventos científicos. 

• Promover e apoiar a publicação de artigos científicos em periódicos. 

• Incentivar e divulgar o programa de iniciação científica, orientando os docentes 

sobre as bolsas concedidas por agências de fomento à pesquisa. 

• Informar para a comunidade acadêmica a relação dos programas especiais de 

apoio à pesquisa, assessorando no planejamento e na formulação da política 

institucional de cooperação acadêmica. 

• Incentivar a inclusão de estudantes de escolas da rede pública que tenham 

excelente rendimento acadêmico em projetos direcionados para a popularização 

da ciência. 

• Gerenciar os convênios e acordos de cooperação acadêmica com empresas e 

instituições públicas. 

• Implementar linhas de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. 
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• Identificar no Centro Universitário Estácio de São Paulo, docentes com 

potencialidades para a pesquisa, que tenham participações em congressos, 

artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. 

• Propor a organização de eventos para a divulgação dos trabalhos científicos 

concluídos ou em andamento nos Campi da Estácio SÃO PAULO. 

• Organizar cursos de capacitação sobre a elaboração e escrita de artigos 

científicos para os docentes da Estácio SÃO PAULO. 

 

2.3.4.1 Linhas de Pesquisa 

 

Foram estruturadas linhas de pesquisa, promovendo a popularização da ciência e o 

envolvimento pessoal das comunidades externa e interna. A ciência deve incentivar a 

curiosidade e o esforço intelectual na formulação de ideias e propostas, buscando 

soluções que gerem o interesse pelo desenvolvimento científico e tecnológico em todas 

as esferas do conhecimento. 

Os projetos implementados devem despertar nos envolvidos o interesse pela 

descoberta, promover a formação de cidadãos capazes de compreender a ciência em 

todas as suas versões, como fonte de surpresas e controvérsias que na maioria das vezes 

deve ser submetida a avaliação ética e política, de busca pela qualidade de vida e das 

relações entre os indivíduos. 

 

Linha de Pesquisa: Direitos Humanos – Os direitos humanos frente aos novos desafios 

do mundo contemporâneo. 

 

De uma maneira geral, os direitos humanos têm sofrido diversas mudanças desde as 

primeiras manifestações de décadas atrás, até os dias de hoje. Principalmente nos 

campos dos direitos civis e políticos ocorreram avanços significativos nas chamadas 

“liberdades clássicas” como os direitos de associação e liberdade de expressão. Não é 

raro atualmente vermos uma pessoa ou mesmo grupo de pessoas reclamarem por seus 

direitos em diferentes partes do país, fato este raro em décadas passadas. Alguns 

críticos apontam essas mudanças como uma das consequências da globalização, em 

virtude de um maior número de informações circulando pela rede global. Outros 

indicam que o aumento do poder aquisitivo da população e as consequentes mudanças 

nas diferentes classes sociais provocaram uma maior conscientização dos indivíduos 

frente aos seus direitos. 

Contudo, se pensarmos num indivíduo integralizado à sua sociedade, um indivíduo que 

reconheça e é reconhecido como detentor de direitos civis, políticos, econômicos, 
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sociais e culturais, que possa se manifestar e perpassar por todas essas áreas – podemos 

notar que essas liberdades ficam restritas a um segmento social mais privilegiado 

enquanto que as camadas mais pobres da população ainda continuam enfrentando 

muitas dificuldades nesta área. 

A Globalização não trouxe essas liberdades de forma igualitária. Parece que significa 

muito mais acesso às informações – de um mundo globalizado – do que propriamente 

integração social com restabelecimento dos direitos individuais. O que podemos notar 

é sim um aumento na exclusão social, principalmente nos países ditos emergentes como 

o Brasil. Isso não significa restabelecimento dos direitos humanos, pelo contrário, para 

uma parcela da população a afirmação dos direitos civis e políticos ainda continuam 

relevantes como em épocas anteriores. Assim a necessidade de se pensar sobre o 

quadro atual – as transformações econômicas das últimas décadas que redefiniu as 

principais características das classes sociais, bem como o papel dos indivíduos nessa 

mobilidade social. Como os direitos humanos aparecem agora nesses entremeios dessas 

novas relações sociais é o tema desse grupo de pesquisa. 

 

Linha de Pesquisa: A popularização da ciência e da matemática como elemento para a 

inclusão social. 

 

A desigualdade social e a inclusão social são assuntos desafiadores em nossa nação. A 

inclusão social pode ser compreendida como a ação de proporcionar às populações 

carentes, que não possuem acesso a atividades culturais, materiais educacionais e novas 

tecnologias, oportunidades e condições de serem incorporadas no grupo da sociedade 

que pode usufruir desses bens. 

Dentre os mecanismos de inclusão social, estão a participação política e a possibilidade 

de adquirir e usufruir de conhecimentos básicos sobre a ciência, interpretar a essência 

das teorias científicas, compreender o mundo ao seu redor, ampliando dessa forma as 

suas oportunidades no mercado de trabalho e sedimentando o seu engajamento político 

e social. O profissional contemporâneo deve possuir conhecimentos no que concerne à 

ciência e tecnologia, sendo indispensável ter consciência dos aspectos positivos e dos 

riscos que o desenvolvimento científico traz consigo. 

Com o objetivo de promover a popularização da ciência, o grupo tem a intenção de levar 

os conhecimentos científicos e tecnológicos para os estudantes das escolas da rede 

pública que atualmente não possuem, em sua maioria, programas de divulgação 

científica. Há pouco incentivo às disciplinas relacionadas ao estudo cientifico. Essas 

unidades de ensino se encontram excluídas com relação ao desenvolvimento científico 

e tecnológico. Infelizmente, não há uma política de educação científica abrangente que 

privilegie os alunos economicamente desfavorecidos. Os projetos vinculados ao grupo 
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de pesquisa promoverão o desenvolvimento de textos e equipamentos de baixo custo 

nas escolas da rede pública. 

 

Linha de Pesquisa: Didática da Matemática, O currículo de Matemática do Ensino 

Fundamental e Médio e Formação de Professores, Ensino de Matemática nas 

Engenharias. 

 

Essa linha de pesquisa tem como objetivo desenvolver pesquisar que investiguem as 

práticas dos professores de Ensino Fundamental e Médio em sala de aula, assim como 

discutir o currículo de Matemática nas diversas dimensões quando pensado e quando 

posto em prática. A formação de professores tem como objetivo investigar a formação 

dos professores de Matemática e a articulação entre essa e sua prática. Em relação ao 

ensino de Matemática nas Engenharias, a exploração será na formação inicial do 

discente ao chegar no curso superior, dentro das disciplinas básicas exigidas pelo curso 

considerando as disciplinas de Cálculo, Geometria, Estatística e Álgebra Linear. 

 

Linha de Pesquisa: Educação inclusiva, Surdez e sociedade. 

 

A linha de pesquisa tem por objetivo aprofundar os estudos sobre a Educação Inclusiva, 

os princípios e fundamentos que alicerçam os programas e projetos educacionais e as 

diretrizes da Política Nacional de Educação Especial. Os estudos serão direcionados para 

os vários eixos que contemplam as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, priorizando no início dos estudos a temática da inclusão dos 

alunos surdos no sistema educacional. 

O presente grupo de pesquisa visa compreender as múltiplas dimensões que envolvem 

o mundo do indivíduo surdo e sua relação com a comunidade ouvinte. Ao longo da 

história, o indivíduo surdo enfrentou inúmeras adversidades em sua interação social, 

tendo como principal veículo condutor dessa interação o processo educacional. 

Nas últimas duas décadas, a temática surdez, ganhou destaque entre pesquisadores em 

universidades e nos programas de Pós-graduação Stricto Sensu onde o indivíduo surdo 

foi sujeito de diferentes pesquisas, além de destacar-se, mesmo que ainda em número 

pouco expressivo, como sujeito-pesquisador. Dentre os aspectos, que contribuíram para 

a mudança desse cenário, ocorreu após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 9.394 

de 1.996, da Lei 10.436 de 24/04/2002 que define a Libras como meio legal de 

comunicação e expressão, e do Decreto Lei 5.626 de 22/12/2005, que regulamente a lei 

anteriormente citada. A legislação em vigor, resultado de um longo processo de lutas 

históricas, resgata o indivíduo surdo, que durante séculos viveu a margem da sociedade, 

tendo que aceitar aquilo que poucos compreendiam como sendo adequado para ele. 
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Dessa forma reconhece a condição de cidadãos, sujeitos de direitos e deveres e 

protagonistas sociais. 

Compreender o sujeito surdo, como ator social, implica em (re)conhecer as diferentes 

interações vividas por ele, seja no campo: afetivo, laboral, familiar, educacional entre 

outros. Particularmente na dimensão educacional, nosso objeto de atenção, será o 

binômio surdez- ensino superior, procurando compreender três dimensões, a saber: o 

ingresso, a permanência e após a conclusão do curso universitário. 

 

Linha de Pesquisa: A Utilização das TIC´s no processo de aprendizagem 

 

O avanço tecnológico está presente em diversos campos do conhecimento humano. Ao 

contrário do que muitos pensam, as buscas nas bibliotecas não morreram, o que mudou 

foi o fato de que atualmente, podemos obter informações em acervos que estão a 

centenas de quilômetros utilizando a internet, cruzamos o oceano em poucos segundos, 

acessamos as bibliotecas virtuais de grandes universidades situadas nalgum lugar. 

As informações trafegam com uma velocidade estonteante, por isso temos que ser 

capazes de nos renovarmos a cada dia. Pretende-se desenvolver projetos sobre a 

utilização das novas tecnologias de informação e comunicação na área do ensino. A 

conscientização do estudante sobre a utilização da internet como um recurso 

importante, confiável e atual para o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas 

acadêmicas são aspectos importantes que deverão ser desenvolvidos nos projetos 

vinculados a presente linha de pesquisa. 

A utilização das TIC´s em sala de aula certamente agregará conhecimentos. Experiências 

anteriores demonstraram interesse crescente com relação ao aprendizado dos 

conteúdos teóricos e experimentais ministrados nas aulas de Física quando foram 

utilizados applets, como ferramentas para o desenvolvimento dos conteúdos. 

 

Linha de Pesquisa: Gestão compartilhada 

 

A gestão compartilhada é um fenômeno contemporâneo de bastante interesse, tanto 

no meio acadêmico quanto no corporativo, Integrar estratégias à gestão compartilhada 

é um desafio complexo cujos estudos se iniciaram a partir da década de 1990. A partir 

da premissa de que as pessoas são os ativos mais importantes e a fonte de vantagem 

competitiva sustentável das organizações, estes estudos requerem reflexão sobre o 

papel crítico da gestão de pessoas para a continuidade das organizações. 

 

Linha de Pesquisa: Bases Biodinâmicas da Atividade Física 
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Esta linha de pesquisa contempla a análise de práticas esportivas do ponto de vista da 

cinemática, antropometria, dinamometria e eletromiografia. Desta forma, com base em 

conhecimentos científicos e na utilização de parâmetros mecânicos (análise e 

procedimentos de avaliação motora), propõem-se a trazer contribuições ao rendimento 

esportivo e à melhora da qualidade de vida, por meio da melhora da técnica desportiva 

e da prevenção de lesões. 

Dentro desse espectro, dois projetos de pesquisa estão em fase de desenvolvimento, no 

Centro Universitário Estácio de São Paulo (Campus Interlagos), quais sejam: 

 

• Análise comparativa da eficiência biodinâmica promovida pela reeducação 

postural global (RPG) e pelo fortalecimento muscular, no tratamento dos desvios 

posturais. 

• Análise da biodinâmica do movimento em indivíduos com sobrepeso e/ou 

obesos. 

 

Linha de Pesquisa: INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

Objetiva discutir as diversas interfaces na educação contemporânea, privilegiando as 

questões da pluralidade cultural, do reconhecimento identitário e de gênero. Abarcando 

investigações que problematizem o processo educacional, as políticas públicas, a 

formação de professores e as questões culturais no cotidiano escolar. 

A interdisciplinaridade na contemporaneidade visa atender à necessidade de resolver 

problemas pedagógicos e científicos novos e complexos, portanto, o olhar 

interdisciplinar marca o interesse deste grupo de pesquisa desde os temas investigados 

até a formação de seus integrantes. Composto por professores, alunos e ex-alunos dos 

cursos de Licenciatura em Pedagogia, História e Letras que juntos pretendem colaborar 

para a construção de uma escola plural, crítica e inclusiva. 

 

Linha de Pesquisa: Engenharia de Petróleo 

 

As linhas de Pesquisa a desenvolver com os alunos da Carreira de Eng. de Petróleo e Gás 

se relacionam diretamente com a Grade Curricular contemplada no PPC – Projeto 

Pedagógico de Curso. De maneira geral, entre as linhas de estudo para os trabalhos de 

Iniciação Científica destes alunos temos: 

 

a) Aplicação de Materiais Renováveis a Perfuração e Completação de Poços. 

Pesquisas com materiais obtidos do descarte industrial ou de minerais de  baixo 
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aproveitamento econômico atual dirigidas à economias nos materiais como 

cimento, argilas, óleos solúveis, polímeros para controle da viscosidade e outros. 

b) Aproveitamento de recursos próprios na geração de energia. Pesquisas dirigidas 

a utilizar parte dos gases dissolvidos no óleo elevado para gerar energia elétrica 

suficiente para movimentar os motores de elevação e a iluminação dos 

equipamentos em uso. 

c) Estudo das bacias sedimentares do Brasil. Aplicação das disciplinas de geologia e 

métodos indiretos de prospecção à avaliação das perspectivas de localização de 

novas reservas de hidrocarbonetos e/ou controle da extração das reservas em 

explotação. 

d) Estudo, caracterização e propostas de solução de áreas contaminadas por 

vazamentos de hidrocarbonetos. 

 

As argilas organofílicas têm se mostrado eficientes na absorção de vazamentos oleosos 

hidrocarbonetos. A experiência desenvolvida por este professor, desde 2006 na 

produção de argilas organofílicas utilizando bentonitas policatiônicas da Paraíba, 

permite a aplicação de inúmeras pesquisas destinadas a melhorar as características 

absortivas destas argilas e a provar a eficácia das mesmas na descontaminação das áreas 

afetadas. 

 

a) Propriedades das Lamas de Perfuração. Aditivos, tradicionais e novos às 

lamas para melhoras na perfuração. As lamas de perfuração influem na 

qualidade da perfuração, na velocidade do avanço do poço, na recuperação 

da rocha triturada pela broca e seu estudo e também na vida útil das brocas 

de perfuração. As novas técnicas de perfuração exigem cada dia mais 

conhecer e aperfeiçoar as características das lamas de perfuração. 

b) Métodos não tradicionais de estimulação da elevação. A aplicação de 

métodos não tradicionais de estimulação para a recuperação dos 

hidrocarbonetos, sua elevação à superfície e seu envio à refinaria pode 

influir no aumento da recuperação das reservas destes depósitos de 

petróleo e gás e na diminuição dos custos de extração com o consequente 

benefício para o custo e produção do produto final. A aplicação intensiva do 

fraturamento hidráulico nos campos petrolíferos, até pouco tempo atrás 

abandonados dos Estados Unidos, está colocando esse País em posição de 

independência referente aos fornecedores tradicionais de Arábia Saudita 

com consequência imediata nos preços finais do produto. 

 

 

 



125 

 

 

Linha de Pesquisa: Biomateriais 

 

A possibilidade de produzir materiais de baixo custo em condições ambiente, que não 

provoquem reações tóxicas no organismo, quando utilizados, não apresentem riscos de 

transmissão de patologias e que possuam excelente resistência aos impactos mecânicos 

faz da hidroxiapatita (HAp) um material promissor, com aplicações em áreas que se 

estendem da saúde ao meio ambiente. 

As propriedades da HAp são fortemente afetadas pelas condições das sínteses aplicadas, 

o que determina sua estrutura e composição. Um dos objetivos deste projeto é 

desenvolver protocolos de preparação da hidroxiapatita nanoestruturada, para 

aprimorar as técnicas de síntese, visando obter materiais com diferentes estruturas 

superficiais, texturas e cristalinidade. Dentre as metodologias de síntese da 

hidroxiapatita que serão estudadas, está a conversão do carbonato de cálcio (aragonita) 

em hidroxiapatita em condições ambiente a partir dos princípios da biomineralização. 

Serão avaliadas utilizando-se técnicas espectroscópicas e as microscopias eletrônica e 

óptica confocal, as modificações causadas  na cristalinidade, nas posições atômicas e na 

morfologia dos cristais. 

 

 

2.3.5 Quadro de Projeção de Matrículas 

 

Ressalvamos que a projeção de vagas pode ser alterada em função da abertura de novos 

cursos tão logo a IES identifique demanda para tal. 

 

Campus Conceição 

Nome do  
Curso 

Grau 
Acadêmico 

Turno 2017 2018 2019 2020 2021 

Administração Bacharelado manhã/tarde/ 
noite 

363 373 414 460 511 

Direito Bacharelado manhã/noite 944 1048 1153 1280 1421 

Ciências Contábeis Bacharelado tarde/ 
noite 

193 211 230 251 274 

Gestão de RH Tecnólogo manhã/tarde/ 
noite 

335 417 523 675 905 

Marketing Tecnólogo noite 49 54 59 64 70 

Gestão de TI Tecnólogo noite 120 188 267 363 485 

Logística Tecnólogo noite 97 108 108 120 133 

Gestão Financeira Tecnólogo manhã/tarde/ 
noite 

144 157 171 186 203 
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Ciências 
Econômicas 

Bacharelado noite 30 54 97 173 310 

 

Campus Interlagos 

Nome do  
Curso 

Grau Acadêmico Turno 2017 2018 2019 2020 2021 

Administração Bacharelado manhã/noite 312 322 354 389 427 

Direito Bacharelado manhã/noite 476 524 576 634 697 

Serviço Social Bacharelado noite 30 33 36 40 44 

Ciências Contábeis Bacharelado noite 30 33 36 40 44 

Gestão de RH Tecnólogo manhã/noite 286 315 347 382 420 

Marketing Tecnólogo noite 73 80 88 97 101 

Gestão de TI Tecnólogo noite 120 188 267 363 485 

Logística Tecnólogo noite 70 77 85 94 103 

Letras (Português- 
Inglês) 

Licenciatura noite 108 119 138 152 167 

Pedagogia  Licenciatura manhã/noite 929 1022 1124 1236 1360 

Gestão Financeira Tecnólogo noite 69 76 84 92 101 

Matemática Licenciatura noite 94 103 113 123 135 

Educação Física Licenciatura noite 108 113 124 136 150 

Educação Física Bacharelado noite 196 216 237 260 287 

Nutrição Bacharelado noite 32 38 45 54 63 

Fisioterapia Bacharelado noite 20 27 34 42 50 

 

Campus Santo Amaro 

Nome do  
Curso 

Grau 
Acadêmico 

Turno 2017 2018 2019 2020 2021 

Administração Bacharelado manhã 114 162 178 129 142 

Direito Bacharelado manhã/noite 454 499 549 604 664 

Design de Moda Tecnólogo noite 79 86 94 103 112 

Ciências Contábeis Bacharelado noite 96 106 117 129 142 

Gestão de RH Tecnólogo manhã/noite 114 125 132 152 167 

Redes de 
Computadores 

Tecnólogo noite 30 35 40 45 50 

Gestão de TI Tecnólogo noite 11 30 33 39 54 

Logística Tecnólogo noite 25 28 30 33 37 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnólogo noite 75 82 90 99 109 

Pedagogia  Licenciatura manhã/noite 98 108 119 134 144 

Gestão Financeira Tecnólogo noite 30 35 40 45 50 

Artes Visuais Licenciatura noite 83 91 99 108 118 

História Licenciatura noite 58 64 70 77 85 

Publicidade Bacharelado noite 94 144 194 244 294 

Jornalismo Bacharelado noite 67 117 167 217 267 
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Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado noite 110 160 210 260 310 

Engenharia de Petróleo Bacharelado manhã/noite 60 66 73 80 88 

Engenharia Civil Bacharelado manhã/noite 495 545 599 659 725 

Engenharia de 
Produção 

Bacharelado manhã/noite 153 168 185 204 224 

Engenharia Elétrica Bacharelado manhã/noite 225 248 273 300 330 

Engenharia Ambiental e  
Sanitária 

Bacharelado manhã/noite 72 79 87 96 106 

Gastronomia Tecnólogo manhã/noite 103 113 120 137 151 

 

Campus Vila dos Remédios 

Nome do  
Curso 

Grau 
Acadêmico 

Turno 2017 2018 2019 2020 2021 

Administração Bacharelado noite 81 90 100 111 123 

Direito Bacharelado manhã/noite 93 103 115 127 141 

Ciências Contábeis Bacharelado noite 30 35 40 45 50 

Gestão de RH Tecnólogo noite 30 33 36 40 44 

Logística Tecnólogo noite 30 33 36 40 44 

Engenharia de 
Produção 

Bacharelado noite 126 140 155 167 185 

Engenharia Elétrica Bacharelado noite 122 135 150 167 185 

Engenharia Ambiental 
e Sanitária 

Bacharelado noite 69 76 83 92 102 

Engenharia Civil Bacharelado noite 67 74 83 93 102 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

O presente Eixo abrange as Dimensões 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão), 

4 (comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do 

SINAES. Trata de como fazer com apresentação: do Projeto Pedagógico Institucional - 

PPI da Instituição que norteia a construção de todos os Projetos Pedagógicos - PPCs dos 

seus cursos; dos padrões e meios de comunicação interna, com a comunidade 

acadêmica, e externa, com o público em geral; das políticas de atendimento aos 

discentes e aos egressos e da política de Internacionalização. 

 

 

3.1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI do Centro Universitário Estácio de São Paulo, 

documento de orientação acadêmica, apresenta, entre outros, o histórico da Instituição; 

seus mecanismos de inserção regional; sua missão; âmbitos de atuação; princípios 

filosóficos gerais; as políticas de gestão, de Ensino, de Pesquisa, quando for o caso, de 

Extensão; perfil humano, perfil profissional; concepções de processos de ensino e de 

aprendizagem, de currículo, de avaliação de ensino e de planejamento e os diversos 

programas. 

 

No PPI, a construção do conhecimento e o exercício da prática tecno-científica devem 

ser articulados aos valores humanísticos, de forma que sua dinâmica e realização se 

configurem a partir do entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam 

apenas como meio ou dispositivo, mas, principalmente, como modo de inserção na 

realidade, de ação e interação do homem com o mundo. 

 

 

3.1.1 Justificativa 

 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da IES se constitui em um instrumento político, 

filosófico, de planejamento e teórico-metodológico que evidencia as políticas 

acadêmicas, de Ensino, Pesquisa e Extensão, considerando a perspectiva histórica, 

inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos da Instituição. 

O PPI procura refletir os pressupostos fundamentais e as diretrizes gerais que norteiam 

a atuação da IES, considerando o seu planejamento institucional. Este PPI tem caráter 

propositivo, apresentando concepções e princípios em consonância com a legislação do 

ensino superior vigente e com as diretrizes que caracterizam o referencial para a 
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elaboração dos projetos pedagógicos e para o planejamento das ações educacionais 

pertinentes. Na elaboração desta proposta institucional, levou-se também em 

consideração a concepção e as finalidades da educação para a educação superior, sua 

relação com a sociedade, bem como uma reflexão sobre o tipo de cidadão que a IES 

pretende formar e de mundo que deseja construir.  

 

Entende-se que o PPI é processual, incremental e desenvolvido com a integração de 

todos os elementos constitutivos da comunidade acadêmica, dirigentes, professores, 

alunos e pessoal técnico-administrativo, realimentada ao longo do tempo. 

Considerando sua característica sistêmica, este processo estará em contínua 

elaboração, avaliação e reconstrução. O Documento está embasado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, no Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior - SINAES, enfim, em todos os documentos da Legislação Educacional 

Brasileira vigente. Seu objetivo principal é contribuir para a promoção de um elevado 

padrão de ensino, a partir das definições pedagógicas e institucionais básicas que 

direcionam os esforços desenvolvidos na gestão acadêmica do ensino na Instituição. 

 

O PPI busca explicitar o pensar reflexivo sobre a práxis educacional, por meio de relações 

que se estabeleçam em ambiente democrático, no qual as categorias que constituem o 

meio educacional possam ser ouvidas, percebidas e consideradas na construção de um 

padrão de qualidade de ensino desejado. Identifica-se como um instrumento de ação 

político-pedagógica e de identidade institucional, expressando o pensamento 

acadêmico, pedagógico, político e institucional que sustentará a visão de futuro da 

Instituição, considerando sua função social articulada em termos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. O Projeto Pedagógico Institucional enfatiza em sua proposta a formação 

humanista de seus alunos. Trabalhar dentro desta visão implica desenvolver a 

capacidade de compreensão dos fenômenos sociais, sabendo que eles não se resumem 

a uma simples perspectiva. As dimensões econômica, social e política são indispensáveis 

nesse processo de percepção dos problemas enfrentados pelo cidadão brasileiro em seu 

cotidiano.  

 

As prioridades estabelecidas nos planejamentos anuais, os critérios de seleção de 

professores, os parâmetros de definição de ementas das disciplinas, os investimentos 

em Pesquisa e Extensão e as práticas pedagógicas adotadas pelos professores são 

exemplos de questões diretamente afetadas pelo Projeto. A Instituição acredita que um 

Projeto Pedagógico bem fundamentado contribui decisivamente para o alinhamento 

sistêmico de definições como essas, evitando-se a dispersão de esforços. 
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Assim, o presente Projeto Pedagógico Institucional traduz a filosofia organizacional e 

educacional da Instituição, bem como suas diretrizes e as estratégias de seu 

desenvolvimento e atuação a curto, médio e longo prazos, constituindo-se em 

instrumento balizador da gestão, expressando a prática pedagógica de seus cursos e 

norteando as suas atividades educacionais. Ao mesmo tempo, o PPI da IES concretiza a 

condição de autonomia pedagógica institucional na sua competência para fixar os 

projetos e currículos dos seus cursos e programas, estabelecer os conteúdos 

programáticos de suas atividades, definir planos, programas e projetos de Pesquisa e 

Iniciação Científica, produção artística e/ou cultural, atividades de Extensão e de 

Responsabilidade Social. 

 

Mediante o compromisso assumido no estabelecimento de sua missão institucional e a 

observância aos aspectos que motivam a discussão do PDI, a IES constrói o seu Projeto 

Pedagógico Institucional para integrar-se ao atual cenário de mudanças e estabelecer 

princípios norteadores para as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como 

para a sua articulação e inserção social. O estabelecimento de um documento com a 

abrangência aqui encontrada facilita a coesão dos esforços que serão empreendidos na 

gestão dos cursos da Instituição. 

 

 

3.1.2 Marco Doutrinal e Político 

 

O marco doutrinal serve de referência para a construção de um ideário que norteará o 

caminho trilhado pela IES e o que se pretende em relação ao ideal de ser humano, 

sociedade e educação, com base em princípios éticos. O modelo proposto visa 

contemplar e conviver com a integração do conceito de ser humano, segundo uma 

perspectiva democrática, em um mundo sujeito a constantes mudanças, que requer um 

profissional cada vez melhor preparado para enfrentar as incertezas e a dinamicidade 

impostas pela atual sociedade.  

 

 

3.1.3 Perfil do Egresso  

 

Os currículos dos cursos de graduação do Centro Universitário Estácio de São Paulo 

estão em consonância com as  Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, que preveem a 

flexibilidade como um dos elementos fundamentais para que a formação dos 

estudantes, seja múltipla e diversa, integralizando conhecimentos e adquirindo 

experiências que, certamente, vão enriquecer ainda mais sua formação inicial. Assim, 
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faz-se necessário mobilizar as competências já construídas, ampliá-las e construir novas 

competências.  

 

Tendo o entendimento de que competências são formadas por operações mentais 

estruturadas em rede, mobilizadas e associadas a saberes teóricos ou experiências, por 

meio da utilização de habilidades, ou seja, um saber fazer, os profissionais egressos dos 

cursos superiores da IES devem estar qualificados para desempenhar suas atividades 

profissionais, preparados para o exercício da cidadania e para intervir criativamente nos 

diferentes contextos da realidade, de forma responsável e crítica. 

 

Para atender ao perfil profissiográfico desejado pelos cursos da IES, conforme as DCNs, 

são desenvolvidas três linhas gerais de habilidades: 

a) Habilidade conceitual (o saber aprender), para perceber, dentro de uma visão 

abrangente e integradora do mundo e da sociedade, as diferenças culturais, 

econômicas e étnicas e sua sinergia entre as partes, mantendo os interesses grupais 

acima dos individuais;  

b) Habilidade humana (saber ser e saber conviver), que capacita para trabalhar com 

pessoas, entendendo os processos motivacionais e utilizando-se de técnicas de 

liderança situacional; e  

c) Habilidade técnica (o saber fazer), ou seja, a capacidade de aplicação dos 

conhecimentos técnicos, métodos e ferramentas necessárias à execução de 

atividades específicas ligadas à profissão escolhida. Dessas habilidades principais 

serão geradas outras, de acordo com as especificidades requeridas pelas diferentes 

profissões. 

 

A formação dos graduandos do Centro Universitário Estácio de São Paulo deve garantir 

os conteúdos e habilidades mínimas referentes ao exercício da profissão e colaborar 

para que o acadêmico articule os conhecimentos apropriados no Ensino Superior com 

as demandas cotidianas da vida profissional, além de responder com competência às 

novas situações surgidas. A capacidade de pesquisa/educação investigativa e o 

desenvolvimento do senso crítico são exigências fundamentais na constituição do perfil 

do profissional. 

 

Assim, o Egresso deve apresentar autonomia intelectual, atuação crítica, criativa e ética, 

sintonizada com as necessidades regionais, nacionais e internacionais, com uma sólida 

base técnico-científico-cultural. Também deve apresentar capacidade de liderança, de 

reflexão e intervenção em diferentes contextos. Para isto, deve desenvolver as seguintes 

competências gerais:  
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a) Conduta pautada pela ética e preocupação com as questões culturais, sociais, 

política, econômicas e ambientais;  

b) Convivência com as diversidades culturais, sociais, política, econômicas, 

ambientais e de pensamento; 

c) Atuar de forma crítica, autônoma e criativa;  

d) Capacidade para diagnosticar, analisar e contextualizar problemas apresentados 

na atividade profissional;  

e) Utilização de conhecimentos específicos, em sua área de atuação profissional;  

f) Conhecimento de metodologias científicas e técnicas essenciais à produção e 

aplicação do conhecimento, na área de atuação profissional; 

g) Capacidade para o trabalho integrado e contributivo em equipes 

interdisciplinares;  

h) Busca constante da qualificação profissional e atualização de conhecimentos; e  

i) Capacidade de interpretação, análise, síntese e produção escrita. 

 

Estas competências são traduzidas em habilidades, dentre as quais destacam-se:  

a) Respeitar as identidades e as diferenças;  

b) Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, comunicação e informação;  

c) Desenvolver o pensamento crítico, flexível e autonomia intelectual;  

d) Adquirir, avaliar e transmitir informações;  

e) Compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras;  

f) Entender e ampliar fundamentos científicos e tecnológicos;  

g) Desenvolver a criatividade;  

h) Interagir com grupo; e 

i) Aprender a aprender. 

 

As propostas didático-pedagógicas precisam adequar-se à realidade e às demandas da 

comunidade externa e acadêmica, o que define a permanente necessidade de 

atualização dos projetos educacionais. Elas estão em consonância com o seu Projeto 

Institucional e com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, levando em 

consideração as necessidades apontadas nos resultados das avaliações realizadas 

interna e externamente. No desenvolvimento dos projetos pedagógicos, é priorizada a 

preparação dos egressos para a inserção no mercado de trabalho, sem o prejuízo para a 

continuidade da formação acadêmica. 
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3.1.4 Princípios Pedagógicos  

 

A Instituição visa propiciar aos acadêmicos a compreensão do conhecimento, o 

desenvolvimento intelectual e a formação integral para que se tornem profissionais 

aptos à participação atuante nos contextos social, político, cultural, científico e 

econômico, com base em valores humanísticos e com perspectivas regional, nacional e 

internacional. 

 

3.1.5 Finalidades 

 

O PPI tem por finalidade orientar a IES para um ensino de qualidade, visando ao 

cumprimento da sua missão:  

“Educar para transformar: oferecer educação e formação humana e profissional de 

qualidade, para grande número de alunos, tendo como princípio o desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão. Como centro de divulgação e socialização do conhecimento 

humano, tem como foco prioritário, o ensino alimentado pela visão interdisciplinar; por 

práticas docentes inovadoras e diferenciadas, a interação aluno / professor, bem como 

a inclusão do aluno e pela uniformidade de projeto pedagógico nos Campi e cursos. ”  

 

 

3.1.6 Objetivos 

 

O objetivo deste PPI é construir dialeticamente as Políticas de Ensino, 

Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, em consonância com a missão do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo. Na atualidade, as mudanças no sistema político-

econômico, bem como no mundo do trabalho e das relações sociais, promovem novos 

desafios à Educação. Estas mudanças impulsionam a reformulação de projetos 

pedagógicos para atender tal realidade. Assim, IES, juntamente com o conjunto de seus 

docentes e especialistas, visa à atualização permanente dos PPCs e currículos dos Cursos 

para melhor responder à realidade, caracterizada pelos avanços da ciência, da 

tecnologia e da velocidade com que as informações chegam aos mais diferentes lugares 

e populações. 

 

Neste sentido, a busca da articulação dos componentes curriculares: de forma 

interdisciplinar; o incentivo à prática de pesquisa/educação investigativa; o trabalho 

com situações-problema; a relação teoria e prática e o desenvolvimento da postura 
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crítico/reflexiva e autônoma do discente e dos docentes são diretrizes pedagógicas que 

norteiam o ensino oferecido, na perspectiva de acompanhar os avanços científicos e 

tecnológicos na sociedade globalizada. 

 

 

3.1.7 Referenciais orientadores 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo direciona seus objetivos pedagógicos para 

a organização curricular, com base nos seguintes referenciais adotados, como 

orientadores para os PPCs: 

 

a) Referencial ético-político:  

(I) Respeito ao indivíduo, ao direito de exercer sua cidadania enquanto membro da 

IES e parte da comunidade; (II) Convivência na diversidade, respeitando as 

diferenças sociais e culturais e de pensamento; (III) Busca constante da qualificação 

institucional, inovando permanentemente por meio de recursos, programas e ações; 

(IV) Compromisso com a missão e objetivos dos interesses particulares de grupos e 

com a sociedade envolvente; (V) Fundamentar suas ações na ética social e humana, 

aplicadas a cada profissão e a todas as áreas de atuação humana; (VI) Enfatizar o 

serviço de Extensão à comunidade, especialmente nas atividades que objetivem a 

eliminação da pobreza, violência, analfabetismo, fome e enfermidades; (VII) 

Melhorar as relações com o mundo do trabalho que inclua parcerias efetivas com os 

agentes sociais envolvidos com a educação superior, a partir de uma harmonização 

da ação e da procura de soluções para os problemas do homem em sociedade, 

sempre dentro de um marco de autonomia responsável e de liberdade acadêmica; 

(VIII) Ser um local de aprendizagem da democracia, da formação dos cidadãos e do 

desenvolvimento individual; (IX) Buscar permanentemente inovação, atualização 

tecnológica e a harmonização dos cursos; (X) Promover o ensino superior com base 

na autonomia e independência do pensamento, na busca da verdade e do rigor 

científico, que responda às necessidades econômicas, culturais e sociais do ambiente 

e, portanto, do desenvolvimento humano sustentável; (XI) Pautar-se pela qualidade 

de seus programas acadêmicos; (XII) Preparar cidadãos capazes de construir uma 

sociedade justa e aberta, fundamentada na solidariedade, no respeito dos direitos 

humanos e na utilização compartilhada do saber e da informação; (XIII) Almejar que 

qualquer pessoa possa participar do ensino superior em diferentes épocas da vida; 

(XIV) Permear valores culturais em todos os currículos do ensino superior; 

especialmente no que se refere às considerações éticas; e (XV) Rever 

permanentemente e manter atualizados seus programas de ensino, prevendo 
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mecanismos flexíveis que permitam antecipar os sinais de mudança do mundo do 

trabalho e das realidades regional e nacional. 

 

b) Referencial epistemológico-educacional: 

(I) O papel do professor no processo: atuar como mediador da aprendizagem, 

estimulando a cooperação e apropriação do conhecimento, pelo aluno, de forma 

desafiadora e autônoma; (II) O papel do aluno no processo: estudar, pesquisar, e 

questionar verdades estabelecidas, bem como apreender os conhecimentos com 

independência intelectual, desenvolvendo a capacidade de autorregular seu 

processo de aprendizagem; (III) Perfil profissional: a educação e a sociedade 

requerem um profissional que seja capaz de articular os conhecimentos científicos 

com as necessidades e demandas da sociedade e da profissão, respondendo com 

competência às novas situações surgidas na realidade; (IV) Relação professor-aluno: 

deve estar pautada na compreensão mútua e na proposição de constantes desafios. 

Esta relação ocorre em diferentes aspectos interrelacionados, quais sejam: na 

relação teórico-prática de ação/reflexão/ação; na construção de novos 

conhecimentos; na troca de valores éticos e morais; na postura do professor que 

deve ser referência ao acadêmico, no processo avaliativo e no relacionamento 

externo com a comunidade e em eventos promovidos. 

 

c) Concepção teórica para cada curso:  

Os cursos da IES possuem concepções definidas, a partir dos princípios e diretrizes 

da Instituição, das Diretrizes Curriculares específicas a cada curso e das discussões 

coletivas entre o Corpo Docente, Coordenações de Curso e NDES.  As competências 

e habilidades a serem alcançadas estão relacionadas ao perfil do profissional que se 

quer formar: competente, exercendo a cidadania, consciente de suas 

responsabilidades perante a sociedade, comprometidos com o desenvolvimento 

regional, nacional e internacional. 

 

 

3.1.8 Princípios Filosóficos   

  

São quatro os princípios filosóficos que norteiam o compromisso do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo: 

✓ Igualdade,  

✓ Qualidade,  

✓ Gestão Participativa e  

✓ Humanismo.  
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A partir desses valores, a IES busca desempenhar importante papel perante a sociedade 

local, regional e nacional, assumindo o compromisso de formar pessoas que possam 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade, através da elaboração de modelos de 

referência quanto ao processo de desenvolvimento e implantação curricular.  

 

As propostas didático-pedagógicas adequam-se à realidade e às demandas da 

comunidade externa e acadêmica, o que define a permanente necessidade de 

atualização dos projetos educacionais da IES. Essas propostas estão em consonância 

com o seu Projeto Institucional e com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, 

levando em consideração as necessidades apontadas nos resultados das avaliações 

realizadas interna e externamente. No desenvolvimento dos projetos pedagógicos, é 

priorizada a preparação dos egressos para a inserção no mercado de trabalho, sem o 

prejuízo para a continuidade da formação acadêmica. 

 

 

3.1.9 Princípios metodológicos  

 

Os PPCs dos Cursos da Instituição zelam pelos seguintes princípios metodológicos: 

a) Pluralismo teórico-metodológico;  

b) Relação teórico-prática;  

c) Interdisciplinaridade;  

d) Flexibilidade das atividades do ensino;  

e) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa/educação investigativa e extensão; e  

f) Transversalidade. 

 

 

3.1.10 Conceitos Básicos e Princípios da Organização Curricular 

 

A proposta educacional desenvolvida no Centro Universitário Estácio de São Paulo se dá 

mediante a seleção, organização, análise crítica e reconstrução dos conhecimentos, 

crenças, valores, competências, habilidades, procedimentos, atitudes e hábitos, 

construídos e aceitos como valiosos por uma determinada sociedade e consequentes do 

desenvolvimento sócio histórico do Homem. Neste sentido, compreendemos que a 

organização curricular mediatiza o contexto educacional com o social e que define o 

resultado, o currículo, que se espera alcançar na formação do acadêmico. Enquanto a 

organização curricular enfatiza o processo e sua dinâmica, o currículo, expresso nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), determina as características fundamentais do 

processo educativo, no qual estabelece o vínculo entre o ideal geral de homem de uma 



137 

 

 

determinada sociedade e sua expressão singular na realidade educacional de natureza 

didática. Isso se consegue mediante a seleção e sistematização do mundo real 

concretizado na parte da cultura que se escolhe para que, imersos no processo 

educativo, seja possibilitada a formação do acadêmico e, também o desenvolvimento 

material, cultural e científico da sociedade onde se insere. 

 

O currículo é um mediador entre o projeto histórico-cultural de uma sociedade e o 

projeto formativo de uma instituição educacional. É a articulação entre dois contextos: 

o social e o educacional. Entre o contexto real e o acadêmico se registram inúmeras 

relações entre o passado e o presente da sociedade, entre o velho e o novo, o conhecido 

e o desconhecido, entre o saber empírico e o saber científico. É tudo aquilo que uma 

instituição propicia de forma consciente e sistêmica. Consequentemente, implica um 

planejamento concreto das ações da IES para traduzir a cultura e sistematizar seus 

distintos aspectos para que, devidamente articulados, possam desempenhar um papel 

dinâmico na formação do acadêmico. Isso gera uma transformação, um movimento do 

sistema científico ao sistema didático, a projeção de uma perspectiva de vida 

educacional que possibilite seu desenvolvimento didático e a formação daqueles que 

transformarão o contexto da vida, de acordo com o ideal de homem estabelecido pela 

sociedade. 

 

O conhecimento supera a simples informação e visa à garantia da construção de um 

conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Para isso, 

integrar conteúdos não seria suficiente. É preciso uma atitude e postura interdisciplinar: 

atitude de busca, envolvimento, compromisso e reciprocidade diante do conhecimento. 

 

3.1.10.1 Princípios da Organização Curricular 

 

Ao delinear o processo de formação do aluno da Estácio São Paulo, percebe-se a 

necessidade de relacionar tal processo com outro - o processo de formação profissional, 

por ser este que desenvolve o egresso em sua atuação nos contextos social, político, 

econômico e cultural, para solucionar problemas com os quais se defrontará em sua 

atividade profissional. Os problemas técnico-científicos são aqueles que se apresentam 

na atividade do profissional, enquanto necessidades que requerem a atuação do mesmo 

para satisfazê-las. São situações objetivas presentes, na sociedade, que são analisadas, 

caracterizadas, valorizadas como problemas pelo sujeito que sente tal necessidade para 

sua solução. 

 

Assim, propõe-se como princípios norteadores da organização curricular:  
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a) Formação inicial global, superando a lógica da linearidade, da fragmentação e da 

especialização, permitindo a compreensão do processo formativo profissional, 

em todas as suas dimensões, de modo a responder às exigências da realidade de 

hoje em relação às necessidades e problemas sociais;  

b) Relação teórico-prática, de modo a garantir novas formas dessa relação, no 

interior do currículo; 

c)  Busca e proposição de novos processos articuladores entre as disciplinas e 

atividades desenvolvidas nos Cursos, visando abrir novas possibilidades de 

aproximação do futuro profissional com seu objeto de estudo, e com a prática 

profissional, para que ele possa debruçar-se sobre a realidade e atuar, do ponto 

de vista da produção do conhecimento que fundamenta e operacionaliza o 

currículo;  

d) Compromisso social e democratização dos conhecimentos para possibilitar a 

formação de profissionais para atuar, no mercado de trabalho e na realidade 

social, de forma autônoma e comprometida com as transformações culturais e a 

democratização do conhecimento;  

e) Pesquisa/educação investigativa da prática profissional, de forma a permitir o 

conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de 

relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso;  

f) Formação continuada, superando a compreensão de educação precedente, uma 

vez que se compreende ser na prática profissional que a qualificação ocorre. Daí 

a necessidade de retorno do acadêmico à IES, via cursos de 

extensão/especialização, a partir do contato com o contexto profissional; e  

g) Historicidade, globalidade, flexibilidade e dinamicidade do currículo, a partir do 

que a tensão entre os seus componentes é constante entre as disciplinas e 

atividades, na construção do tecido das múltiplas relações, entre 

individualidades e coletivo, e dos vários trajetos realizados do particular ao geral, 

e deste novamente ao particular, com a mediação do específico (a prática 

profissional) (ALVES; GARCIA, 1992). 

 

 

3.1.11 Parâmetros para a Seleção de Conteúdos e Elaboração de Currículos 

 

Nos Cursos de Graduação, os componentes curriculares são organizados em torno das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e da realidade dos contextos social, econômico, 

político, cultural e ambiental, com focos regional, nacional e internacional, 

concomitantemente, com as articulações interdisciplinares de forma a garantir um 

progressivo desenvolvimento do perfil do egresso, apresentado nos PPCs. Todos esses 



139 

 

 

momentos, portanto, devem representar a compreensão, não somente dos conceitos 

fundamentais discutidos em cada semestre, mas também diagnosticar o grau de 

apreensão do conjunto de competências e habilidades de formação e educação 

investigativa que compõem o currículo do Curso. 

 

Na Estácio São Paulo, a seleção dos conteúdos para a composição do currículo é 

realizada em cada curso de graduação com o envolvimento efetivo dos Coordenadores, 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), Professores e Colegiados dos Cursos. Desta forma, 

busca-se promover a organização e definição dos conteúdos de forma participativa, 

desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em grupos. A partir desse 

processo, os docentes devem realizar a necessária atualização dos conteúdos, levando 

em consideração não só as peculiaridades regionais, como também o conhecimento nas 

dimensões que envolvam as competências do saber, do saber fazer e do saber ser, 

tomando por base as DCNs dos cursos, que tratam das competências exigidas pelo 

exercício profissional. O processo de seleção de conteúdos prioriza critérios referentes 

à atualização científica dos conteúdos, sua representatividade e relação com os 

objetivos propostos nos PPCs dos cursos estabelecendo, assim, coerência entre os 

conteúdos e as necessidades do contexto atual, relacionando com as possibilidades de 

adaptação, reformulação e reconstrução dos conteúdos. Os referidos critérios exigem 

que os conteúdos estejam consoantes, tanto com o nível de compreensão intelectual do 

acadêmico quanto com os objetivos políticos definidos nas DCNs e no PDI da Estácio São 

Paulo.  

 

Buscando garantir a inclusão de conteúdos mais significativos para a aprendizagem dos 

alunos, a IES considera igualmente os critérios de: 

✓ Validade,  

✓ Flexibilidade,  

✓ Significação,  

✓ Possibilidade de elaboração pessoal,  

✓ Aplicabilidade,  

✓ Evolução do conhecimento,  

✓  Avanço tecnológico,  

✓  Demandas do mercado de trabalho e  

✓  Utilidade dos conteúdos,  

 

Assim, é importante ressaltar, na seleção de conteúdos e organização curricular dos 

cursos da IES, os princípios metodológicos de flexibilização, interdisciplinaridade e 

contextualização, em atendimento ao princípio da ação-reflexão-ação. 
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Nesta perspectiva, compreendemos a organização e seleção de conteúdos como um 

processo e uma prática que precisam ser vividas e exercidas embasadas no princípio da 

integralidade e globalidade do conhecimento, para que possa se constituir em realidade, 

a partir da construção coletiva e superação da dicotomia entre a teoria e a prática, na 

perspectiva da formação dos acadêmicos. Compreende-se que a construção de uma 

prática integradora do currículo, exige que a flexibilidade seja assumida como princípio 

básico de sua organização, o que implica redesenhar os limites das atividades que o 

compõem, tanto no que se refere às disciplinas, quanto entre estas e as outras 

atividades que configuram a formação, até então tidas como complementares. 

 

A seleção de conteúdos curriculares e dos procedimentos metodológicos faz parte da 

prática de todo professor e isto exige uma atitude permanente de investigação e 

reflexão, tanto deste quanto dos acadêmicos. A ação educativa no ensino superior 

possui algumas características que a diferenciam dos demais níveis. O grau de 

autonomia em nível de ensino e aprendizagem que lhe é próprio pressupõe entender as 

necessidades em que aluno/professor articulam pontos de vista, constroem 

conhecimentos dentro de uma comunidade científica e no diálogo com outros. Disso 

decorre a construção de novos conhecimentos. Assim, no ensino superior a indicação 

de leitura e os estudos realizados não podem ser limitados, mas deve contar com uma 

bibliografia vasta e diversificada, garantindo assim maiores possibilidades de reflexão 

crítica e de aceitação do conhecimento como construção histórica. 

 

 

3.1.12 Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do 

Trabalho Docente 

 

O processo de acompanhamento do trabalho docente desenvolve-se por meio das 

Coordenações de cada Curso, com encontros pedagógicos com os docentes para 

discussão e encaminhamento de problemáticas em relação à prática docente referente 

à aprendizagem dos acadêmicos. As Coordenações de Curso também devem assessorar 

os docentes nas fases de planejamento, execução e avaliação das disciplinas. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Estácio de São Paulo visa 

proporcionar, no decorrer do ano letivo, a prática da avaliação e autoavaliação que 

envolve o Corpo Docente, o Corpo Discente e o Coordenador. Neste processo, os alunos 

avaliam: o Corpo Docente e o Coordenador; o Corpo Docente avalia o Coordenador e o 

Coordenador avalia o Corpo Docente. Os resultados da autoavaliação dos docentes, 

além de contribuírem para a implementação de melhorias no processo de ensino, 



141 

 

 

podem contribuir para a definição de ações necessárias para a formação continuada dos 

docentes da Instituição. 

 

 

3.1.13 Avaliação da Aprendizagem 

 

A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma 

contínua e sistemática ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre 

o estudante e o conhecimento, formando par dialético com os objetivos de 

aprendizagem, de modo que os aspectos formativo, diagnóstico e somativo, em relação 

dialética, devam propiciar o redirecionamento das atividades propostas como forma de 

garantir o alcance dos alunos em relação aos objetivos do Curso e a aprendizagem dos 

componentes curriculares. 

Os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são elaborados pelos 

professores, de acordo com a proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do período 

letivo a que se referem. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é 

recomendada como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a 

utilização de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e 

construídos; as dúvidas se constituem como elementos redirecionadores do 

planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem dos acadêmicos. Assim, podem 

ser utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de campo, atividades 

coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de pesquisa e 

extensão, provas, atividades escritas, júri-simulado, avaliação oral, estudos de casos, 

enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos 

diversos componentes curriculares. 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir 

das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos 

fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de 

formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de 

suas dificuldades. 

Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão de sua própria formação. 
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Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

A avaliação diagnóstica – momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em 

sala de aula, pelos professores, por meio de observação e registros; 

A avaliação formativa – é realizada ao longo do processo, observado o desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades 

realizadas pelos acadêmicos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar 

suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

A avaliação somativa – é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, 

nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade 

de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos 

diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que 

são analisadas para a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído 

para a formação do perfil profissional desejado. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos acadêmicos. A avaliação 

é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

acadêmico produz, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo 

avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento 

e formas de registrar os resultados obtidos pelos acadêmicos. 

Baseada nestes princípios avaliativos, a Estácio São Paulo define as seguintes ações 

preferenciais no desenvolvimento de seu processo de avaliação:  

a) Avaliar o aluno através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os 

conhecimentos construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, orais, 

pesquisas, relatório de atividades, provas de caráter operatório, e registros da 

participação dos alunos em dinâmicas de sala de aula;  

b) Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais estabelecidos 

na matriz de competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos;  

c) Estabelecer, para cada período, a aplicação de no mínimo duas, entre três, 

verificações da aprendizagem: AV1 e AV2, e AV3;  
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d) Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de 

rendimento escolar e das atividades acadêmicas dos cursos, programas e projetos;  

e) Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global e por disciplina, 

incidindo sobre a mesma a frequência, considerando o critério legal da frequência 

igual ou superior a 75% por disciplina, e o aproveitamento (para a aprovação na 

disciplina, o rendimento acadêmico deverá ser igual ou superior a 6,0), conforme 

disposto no Regimento da IES. 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância (online) também contam com 

Regulamento próprio que inclui a avaliação da aprendizagem.  A avaliação da 

aprendizagem nas disciplinas online se dá através das provas: 

 

- AP (Avaliação Parcial) - Questões objetivas sobre as aulas de 01 a 05 - Valor: até 
2,0 pontos extras na AV e AVS  

 

- AV (Avaliação) – Questões discursivas e objetivas sobre todo o conteúdo das 
disciplinas – Valor 10,0 (dez). 

 
- AVS (Avaliação Suplementar) -  Questões discursivas e objetivas sobre todo o 

conteúdo das disciplinas – Valor 10,0 (dez). 
 

 Essas avaliações são corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas 

do curso. 

 

A avaliação parcial (AP) é obrigatória para a realização da AV e da AVS. A pontuação 

obtida na AP somará tanto com a nota da AV quanto a da AVS, caso sejam realizadas e 

a nota obtida seja superior a 4,0 nas duas avaliações. Será considerado aprovado na 

disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

 

3.1.14 Aproveitamento de Estudos 

 

O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra IES, 

conforme previsto no Regimento da Instituição, contempla dados relativos à 

equivalência de conteúdos e de carga horária entre as disciplinas cursadas e objeto de 

aproveitamento. A dispensa será autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for 

equivalente ao da disciplina objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina 

cursada for igual, superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária da disciplina objeto da dispensa. 
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3.1.15 Planejamento de Oferta de Cursos 

 

O planejamento para oferta de novos Cursos no Centro Universitário Estácio de São 

Paulo é constituído com base em diagnóstico realizado, no contexto atual, que identifica 

as necessidades sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais da Região na qual 

a IES está inserida e que sinalizam as características exigidas para o perfil profissional do 

acadêmico. 

 

 

3.1.16 Autonomia Pedagógica da Instituição: 

 

O presente Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo concretiza a condição de autonomia pedagógica da Instituição na sua 

competência para fixar os projetos e currículos dos seus cursos e programas, estabelecer 

os conteúdos programáticos de suas atividades, definir planos, programas e projetos de 

pesquisa e iniciação científica, produção artística e/ou cultural, atividades de Extensão 

e de Responsabilidade Social.  

 

 

3.1.17 Políticas de Ensino 

 

Os princípios educacionais e a proposta pedagógica do Centro Universitário Estácio de 

São Paulo fundamentam-se na autonomia institucional, sendo esta condição necessária 

para que se elabore e realize os próprios Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs.  

 

Parte-se do pressuposto de que ensinar bem é considerar o ensino como parte 

integrante de um processo de educação global, em que se destacam a motivação e o 

empenho comuns numa reflexão institucionalmente abrangente, associadas ao 

propósito de alterar práticas nos sentidos indicados por essa reflexão. A proposta 

pedagógica institucional contribui para firmar internamente uma identidade de trabalho 

coletivo, em que o conhecimento produzido deve ser discutido, construído e 

reconstruído, propiciador do fortalecimento de uma identidade institucional; 

possibilitando reafirmar o compromisso dos seus profissionais com a concepção de 

educação que privilegia a aquisição dos conhecimentos da ciência e da tecnologia, bem 

como o desenvolvimento de habilidades para operá-los, revê-los, transformá-los e 

redirecioná-los à sociedade por meio da formação de profissionais competentes e de 

atitudes sociais de cooperação, solidariedade e compromisso ético.  
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3.1.17.1 Princípios Educacionais 

 

No âmbito da proposta pedagógica da IES, destacam-se os seguintes princípios 

educacionais:  

a) Direcionar as atividades de ensino-aprendizagem para formar o profissional com 

pleno domínio dos fundamentos de sua profissão, com capacidade de apropriar-se 

criticamente das inovações em sua área e de participar ativamente da construção de 

uma sociedade mais justa e mais democrática; 

b) Fortalecer as atividades de Pesquisa através da Iniciação Científica quer como 

procedimento formativo, quer como exercício de criação do conhecimento, 

preferencialmente em temáticas suscetíveis de possíveis desdobramentos de 

aplicação para o desenvolvimento tecnológico, econômico, social e cultural da 

Região na qual a IES está inserida e do País;  

c) Desenvolver políticas de Extensão como uma dimensão do Ensino e como uma 

atividade de formação acadêmico-científico-cultural de seu corpo discente;  

d) Consolidar-se como partícipe ativo do polo de desenvolvimento regional, ampliando 

e diversificando as áreas e as modalidades de atuação;  

e) Fortalecer fóruns internos de políticas setoriais como espaços de debates, de análise 

crítica das práticas desenvolvidas e dos resultados das avaliações feitas interna e 

externamente, com vista à elucidação ou redefinição dos rumos da Instituição; 

f) Promover a educação inclusiva, possibilitando a maior disseminação do saber no 

âmbito de sua atuação, reduzindo as diferenças de oportunidades de ascensão 

social;  

g) Consolidar a Instituição como espaço de práticas democráticas enquanto princípio 

formativo e pedagógico em todas as instâncias operativas e decisórias;  

h) Agir com autonomia em relação às decisões acadêmicas em seu relacionamento com 

a Mantenedora, conforme previsto em seu Regimento.  

i) Considerar o processo de aquisição de conhecimento como um contínuo inerente à 

aprendizagem;  

j) Ter a ética como referência e prática institucional;  

k) Ter a qualidade como objetiva e ação prática associada a todos os processos 

educacionais e organizacionais;  

l) Considerar a flexibilidade como característica indispensável na construção dos 

projetos pedagógicos; e  

m) Buscar sempre o respeito e a tolerância entre os agentes de sua comunidade 

educacional.  
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3.1.17.2 Políticas Educacionais 

 

Para o cumprimento de sua missão e funções institucionais, o Centro Universitário 

Estácio de São Paulo promove políticas educacionais baseadas no ensino de nível 

superior, extensão, responsabilidade social, pesquisa e iniciação cientifica e capacitação 

do corpo docente.  

A capacitação permanente do Corpo Docente é atividade indispensável na gestão do 

ensino na IES. Neste sentido, o processo seletivo de professores deve dar prioridade à 

titulação e à experiência profissional no mercado de trabalho e na docência. A política 

de capacitação docente buscará o incentivo ao aperfeiçoamento dos professores, 

destacando em seus orçamentos anuais rubrica suficiente para a cobertura dos gastos 

com pós-graduação, cursos, seminários, congressos e demais eventos técnicos, 

científicos, profissionais e culturais que possam melhor as habilidades e competências 

dos professores da Instituição.  

 

As atividades de Extensão universitária, indispensáveis à qualidade do ensino e à 

integração com a comunidade, têm como base programas pedagógicos, cursos livres e 

outras atividades culturais e científicas de apoio discente, docente e, prioritariamente, 

de Responsabilidade Social, através do apoio à comunidade e inclusão social. 

 

São também consideradas essenciais as atividades articuladas ao ensino, incluindo 

Estágios, Práticas Profissionais, Atividades Acadêmicas Complementares, Atividades 

Estruturadas, projetos especiais, eventos sobre tópicos especiais, visitas técnicas e 

outras atividades que objetivem a ampliação das habilidades e competências dos 

estudantes, de forma a agregar flexibilidade aos currículos dos cursos superiores. Dessa 

forma, não se perde de vista a inserção da Instituição no contexto socioeconômico e 

cultural próprios do Estado de São Paulo e, especialmente, do Município de São Paulo, 

nem os ditames da preservação ambiental, sustentabilidade econômica e adequação às 

políticas governamentais vinculadas à educação superior.  

 

A estrutura administrativa e didático-científica é estabelecida a partir de modelos 

organizacionais propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, adotando-se o 

Colegiado de Curso como célula máter, para planejar e avaliar as atividades acadêmicas, 

assim como orientar os corpos docente e discente para a consecução dos objetivos finais 

dos Cursos e da Instituição. À Administração Superior caberá definir as principais 

competências dos órgãos colegiados e zelar pelo alcance dos objetivos institucionais 

estabelecidos.  
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As políticas de ensino da Estácio São Paulo apresentam como base a legislação 

estabelecida pelo MEC referente ao Ensino Superior e, como justificativa, o atendimento 

às demandas advindas da realidade regional e nacional, procurando formar profissionais 

capazes de responder aos desafios que lhes serão postos. Neste sentido, o 

conhecimento e a análise dos diferentes contextos da atuação profissional são 

referências, considerando os principais problemas existentes no país e na região na qual 

a IES está inserida. 

 

A IES assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo 

para a formação de profissionais preparados para atuarem numa realidade cada vez 

mais competitiva, cujas necessidades de formação ultrapassam o aprender a fazer como 

forma única e exclusiva de qualificação acadêmica. O Projeto Pedagógico Institucional 

não está alheio a essas tendências e pretende que o acadêmico possa adquirir uma 

formação sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do saber 

relacionados às áreas do conhecimento pertinentes aos cursos que ofertados pela IES.  

Neste sentido, ao habilitá-lo para a atuação profissional, a IES procura fazê-lo de maneira 

que sejam internalizados, pelo aluno, valores de responsabilidade social e ética, em cuja 

formação profissional devem estar todos os elementos que a compõem, de forma 

articulada e integrada, tais como: o acesso à informação e ao conhecimento, aos 

saberes, a manifestações culturais e científicas, além das experiências vivenciadas nos 

diferentes contextos profissionais. A organização curricular dos cursos de Graduação, 

nesta perspectiva, favorece, sem perder sua especificidade, as disciplinas e os demais 

elementos que integram o currículo, como estágio, prática, atividades científico-

culturais, monitoria, educação investigativa, TCC e a Extensão. Estes elementos 

compõem um todo organizado, de modo que, ao se integrarem, possibilitem o caminho 

da articulação de todas as ações constitutivas do processo de formação. 

 

No Centro Universitário Estácio de São Paulo, os espaços de aprendizagem são 

impulsionados pela presença de professores que incentivam a construção do 

conhecimento com o esforço do aluno. Neste sentido, a definição de objetivos de ensino 

e aprendizagem continua é a referência para a prática docente. Para a formação do 

aluno, deve-se criar uma tradição de leitura e consulta de várias fontes bibliográficas 

(livros, revistas científicas e outras publicações de caráter científico e tecnológico), além 

de garantir o acesso à informação e ao conhecimento, através das novas tecnologias. 

 

 

 

 



148 

 

 

3.1.17.3 Concepção do Processo de Ensino-aprendizagem 

 

Os processos de ensino e aprendizagem constituem-se em um meio de transformação 

social, uma forma de instrumentalizar os educandos para o pleno exercício da cidadania. 

Os cursos ofertados pela Estácio São Paulo devem fazer com que o processo de ensino-

aprendizagem proporcione aos discentes uma formação profissional dinâmica, 

atualizada e consoantes com os novos tempos e mudanças da sociedade. Estruturados 

com base em conteúdos de qualidade, devem utilizar recursos didáticos e 

metodológicos cujo principal objetivo é contribuir efetivamente para o processo de 

capacitação do aluno. A Instituição orienta seus docentes para que percebam a 

importância de conhecerem as tendências que influenciaram o ensino e a aprendizagem 

ao longo da história, para melhor entenderem a situação no contexto atual e refletirem 

sobre sua atuação pedagógica com o objetivo de aprimorá-la. A análise histórica 

atravessa o processo de transformação, modernização e inovação do sistema 

educacional.  

 

A Instituição reconhece que outros conhecimentos são também fundamentais, como o 

emprego das teorias e filosofias de liderança. Enfatiza que tem maior chance de facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem o educador-líder ou líder-educador. Um processo 

de ensino marcado por relações de poder não tem favorecido a formação de sujeitos 

críticos, reflexivos e envolvidos com processos de mudança.  

 

A concepção dos processos de ensino e aprendizagem estará descrita nos conjuntos das 

diretrizes e estratégias que expressam e orientam o planejamento pedagógico, em cada 

um dos cursos, nas habilidades e competências desenvolvidas junto ao Corpo Discente, 

nos referenciais que norteiam a implementação da metodologia adotada e na filosofia 

de trabalho da Instituição que está, primordialmente, centrada no aluno como sujeito, 

e apoiada no professor como facilitador e mediador no processo ensino-aprendizagem.  

 

 

3.1.17.4 Concepção de Currículo 

 

Os cursos do Centro Universitário Estácio de São Paulo apresentam, em suas propostas, 

uma Concepção de Currículo articuladora da relação teoria e prática, em um 

planejamento de ensino organizado, com orientações para aglutinar programas e 

sistematizar os projetos de iniciação científica, desenvolvidos pelo o corpo docente e o 

discente, e a implementação da interdisciplinaridade entre os cursos oferecidos.  

 



149 

 

 

Busca-se a formação de um profissional que atenda às diferentes demandas sociais e 

que se articule aos aspectos inovadores que se apresentam no mundo contemporâneo. 

Essas diversificações ocorrem através do aprofundamento de conteúdos da formação e 

pelo oferecimento de conteúdos voltados às áreas de atuação profissional priorizada 

pelo projeto pedagógico. A Instituição considera importante e preconiza em sua 

proposta de ensino, os aspectos ligados ao contexto histórico e sociocultural, 

compreendendo os fundamentos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, 

sociológicos, psicológicos e antropológicos necessários para a reflexão crítica nos 

diversos setores da educação na sociedade contemporânea.  

 

As estruturas curriculares retratam o posicionamento institucional diante da realidade 

e do desenvolvimento da área de conhecimento, discutido pela comunidade acadêmica 

que direciona a prática pedagógica da Instituição. Os currículos contribuem para 

compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão de diferentes 

pontos de vista culturais, em um contexto de pluralismo e diversidade de culturas. Os 

currículos se constituem no elemento central da organização acadêmica, concebidos 

como orientações de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentados nos 

referenciais socioantropológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com 

o perfil do egresso. Assim, os currículos são vistos como conjuntos de elementos que 

integram os processos de ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto, 

garantindo a identidade do Curso e o respeito à diversidade regional. Deles devem 

constar: conhecimentos e saberes necessários à formação das competências 

estabelecidas no perfil do egresso; matrizes curriculares; ementários; bibliografias, a 

básica e a complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais; serviços 

administrativos; serviços de laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno 

funcionamento dos cursos.  

 

Em síntese, considerando as políticas de ensino do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo, são desenvolvidas ações para:  

a) Propiciar espaços para a discussão interna e externamente dos projetos 

pedagógicos dos cursos previstos no PDI, visando uma contínua avaliação das 

práticas pedagógicas e sua real consonância com a vida e com o mundo do 

trabalho;  

b) Buscar a excelência dos cursos, tornando-os referência na Região na qual está 

inserida;  

c) Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados e 

expandir o acesso às informações científicas, tecnológicas, artísticas e culturais; 
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d) Assegurar a formação cidadã dos alunos com visão empreendedora e senso 

crítico;  

e) Adotar práticas pedagógicas que permitam a reflexão e acompanhamento do 

avanço científico-tecnológico e cultural;  

f) Disponibilizar recursos didático-pedagógicos imprescindíveis para a garantia de 

qualidade do ensino;  

g) Formular e implantar estratégias de qualificação e capacitação para o corpo 

docente e administrativo;  

h) Formular e/ou adotar políticas de inclusão, acessibilidade e permanência, de 

modo a promover uma educação fundamentada no princípio do acesso à 

educação, e na atenção à diversidade; e  

i) Formular e implementar sistemas de avaliação dos projetos pedagógicos e da 

qualidade dos cursos. 

 

 

3.1.17.5 Concepção de Planejamento do Ensino 

 

O Planejamento do Ensino exprime o compromisso com as transformações sociais e com 

a qualidade do ensino, possibilitando antever as condições que oferecem, articulam e 

integram os programas e atividades relacionadas ao ensino da Estácio São Paulo. 

Permite também avançar na questão da interdisciplinaridade, pois os conteúdos 

disciplinares passam a refletir não a compartimentalização, mas sim o ensino integrado 

e sistêmico. O planejamento do ensino não pode estar dissociado da construção do 

projeto político-pedagógico e da avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação. A Instituição só pode decidir por um projeto 

educacional se tiver consciência que caminha na direção de contribuir para a formação 

cidadã e para o pleno desenvolvimento das atuais e futuras gerações. O planejamento 

em educação tem sentido quando elaborado a partir das relações institucionais. É 

fundamental que o planejamento seja participativo, com envolvimento dos 

componentes do processo educacional e que sejam discutidos temas necessários à 

formação e à atuação dos futuros profissionais.  

 

É no âmbito destes conceitos e convicções que se coloca o Projeto Político Pedagógico 

Institucional, bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional da Estácio São Paulo, 

ambos entendidos não como propostas acabadas, mas como planejamento em processo 

contínuo de aperfeiçoamento e compatibilização com as mudanças sociais, 

institucionais e legais.  

 



151 

 

 

Não menos importante para o planejamento do ensino em uma IES é a elaboração e 

execução de suas peças orçamentárias anuais. É por meio delas que se operacionalizam 

a sustentabilidade econômico-financeira da Instituição, suas prioridades educacionais e 

sua adequação tecnológica e de infraestrutura. Portanto, o orçamento anual é 

fundamental para o bom desempenho gerencial das atividades da Estácio São Paulo. 

Trata-se de um planejamento indispensável de curto prazo que garante o cumprimento 

dos compromissos e o sucesso de longo prazo.  

 

 

3.1.17.6 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

  

O Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº. 147/2007, no Artigo 3, inciso II, 

instituiu que o Núcleo Docente Estruturante - NDE “é responsável pela formulação do 

PPC, sua implementação e desenvolvimento”. Os NDEs dos cursos do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo são constituídos por meio de regulamento próprio, 

com o objetivo de pensar, elaborar e atualizar os PPCs dos cursos da IES, além de 

discutir, analisar, interpretar, propor e operacionalizar as questões pertinentes às 

propostas de ações pedagógicas dos cursos.  

 

O Projeto Pedagógico de cada curso deve constituir-se como referência das ações e 

decisões do contexto pedagógico em articulação com as especificidades das áreas de 

conhecimento. Neles são discutidas todas as propostas e ações de ensino, 

pesquisa/educação investigativa, Extensão e Trabalho de Conclusão de Curso, conforme 

DCNs. Na Estácio São Paulo, o NDE possui uma participação intensa com méritos no 

acompanhamento e desenvolvimento do curso, assim como na necessidade de 

acompanhamento das evoluções curriculares acompanhando o processo de atualização 

e evolução no ensino. 

 

 

3.1.17.7 Diretrizes Pedagógicas para a Concepção dos 

Cursos 

 

O planejamento da oferta de cursos da Instituição deve ser iniciado através de uma 

pesquisa de mercado da área comercial para estabelecer a sua necessidade social. A 

partir daí, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES são pautados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs dos respectivos Cursos, na Política de Ensino estabelecida 

no PDI e no Sistema de Avaliação da IES.  
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Os cursos são concebidos com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei Nº 9394/96, que prevê no seu Art. 2º, inciso I, que: “os estabelecimentos de ensino, 

respeitada as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de 

elaborar e executar sua proposta pedagógica”, apontando para a construção de 

propostas integradoras e norteadoras de ações pedagógicas de flexibilização curricular. 

Além da autonomia dada para o planejamento da graduação, a LDB afirma a 

responsabilidade das IES na formação do indivíduo. No art.43, inciso I, diz: “estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, 

além de documento de referência como o PND (Lei nº 10.172 de 09/01/2001) e as DCNs 

específicas para cada área do conhecimento.  

 

Os fundamentos dos PPCs, no contexto mais amplo da prática social, devem contemplar 

a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social; valorização 

profissional; e defesa das políticas de inclusão social. E, no contexto da prática 

pedagógica, aponta-se, entre outros, o trabalho coletivo interdisciplinar, o currículo 

enquanto construção do conhecimento e a reflexão sobre a prática e vivência da 

avaliação qualitativa e processual.  

 

Nesse sentido, além de contemplar, no conjunto de suas ações, as inovações científicas 

e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, a Estácio São Paulo, ao conceber 

os PPCs, busca expressar uma política educacional, a partir de princípios filosóficos e 

políticos que possam contribuir para a consolidação da sua missão e assumir seu papel 

social e científico, de forma a firmar um compromisso com a sociedade. O processo de 

construção dos PPCs, que envolve a produção coletiva do conhecimento e sua 

articulação com a prática, deve ser ponto de referência para o desencadeamento de 

todas as atividades administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas da Instituição.  

 

A estrutura dos PPCs está descrita no item 3.2.7 do presente documento. 

 

3.1.17.8 Princípios Básicos para Implementação Curricular 

 

Os princípios básicos que norteiam a implementação dos currículos dos cursos da IES 

são: 

a) Preparação profissional;  

b) Interdisciplinaridade e flexibilidade; 

c) Formação continuada e sintonizada com a realidade social;  

d) Articulação teoria-prática;  

e) Ética profissional e  
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f) Responsabilidade social.   

 

Todas estas dimensões estão incorporadas no PPI e, consequentemente, nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos.  

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo compreende a necessidade de promover a 

participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, 

priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização. A IES considera o aluno 

como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico 

comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as 

dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a 

contextualização dos saberes. Em articulação com esses pressupostos, são 

considerados, na organização dos cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, encaminhados pela UNESCO. 

 

Os cursos da IES estão, então, organizados de modo a oferecerem, ao aluno, referenciais 

teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. Cabe lembrar que tais referenciais teórico-

práticos estão sempre alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação e às orientações para os Cursos Superiores de Tecnologia, atendendo às 

orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE. Pretende-se que as competências 

profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção 

de métodos de ensino que envolvam práticas de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, a 

concepção curricular privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar 

central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

 

 

3.1.17.9 Metodologias ativas 

 

A IES adota metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino 

e que considerem a experiência concreta do estudante. Pretende-se, então, promover 

ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da 

ética, da responsabilidade e da cidadania. Nesse contexto, as metodologias ativas 

surgem como proposta para focar o processo de ensinar e aprender na busca da 

participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão 

inseridos. Nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem é dado forte estímulo ao 

reconhecimento dos problemas do mundo atual (tanto nacional quanto regional), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
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tornando os alunos capazes de pensar, intervir e promover as transformações 

necessárias.   

 

Por meio de METODOLOGIAS ATIVAS, como “sala de aula invertida” (flipped classroom), 

aprendizagem baseada em problemas (PBL), estudo de caso concreto, entre outras, as 

disciplinas podem articular o tempo de autoestudo fora da sala de aula com os encontros 

presenciais. 

 

O processo de educar, devido a múltiplos fatores (como a rapidez na produção de 

conhecimento, a provisoriedade das verdades construídas no saber científico e, 

principalmente, da facilidade de acesso à vasta gama de informação) deixou de ser 

baseado na mera transmissão de conhecimentos. A Metodologia ativa visa, portanto, à 

inserção do  aluno como agente principal responsável pela sua aprendizagem, 

comprometendo-se com seu aprendizado.   

 

 

3.1.17.10 Princípios metodológicos 

 

A proposta curricular do modelo de ensino da IES tem como norte os seguintes 

princípios metodológicos:  

 

a) A flexibilização curricular que possibilita a ampliação dos horizontes do 

conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois 

permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, 

oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas 

em outras áreas profissionais. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela 

verticalidade, quanto pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes 

formas de organização do saber ao longo do período de formação, e se materializa 

na proposta curricular dos cursos através da oferta de disciplinas eletivas e optativas. 

A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins 

de integralização do curso, de várias Atividades Acadêmicas Complementares. Essa 

flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de Atividades Acadêmicas 

Complementares articuladas à formação do aluno, planejadas pela Coordenação de 

Curso, ouvidos o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso;  

 

b) A interdisciplinaridade que propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma organização 

curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno, 

favorecendo uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade que 

permita uma compreensão mais abrangente do saber. As propostas de ensino 

baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as 

definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de 

conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os 

alunos para enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina 

concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a 

interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das aprendizagens já 

adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender;  

 

c)  Ação-reflexão-ação que é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem 

da IES, que se concretiza, dentre outras, através da realização das Atividades 

Estruturadas. Sabe-se que existe um consenso de que o processo de aprendizagem 

do aluno não pode estar limitado à sala de aula, ao contrário do que acontecia até 

bem recentemente. É fundamental alargar esse espaço, de forma a expor o aluno a 

diferentes experiências, em diferentes ambientes, implicando na construção de 

conhecimento, com autonomia. A concepção das Atividades Estruturadas privilegia 

a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de 

autoaprendizagem;  

 

d)  A contextualização que se refere à busca de adequação do currículo às 

características dos alunos e do seu ambiente socioeconômico e cultural, permitindo 

relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto 

social. O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma 

abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de 

transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento 

de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, 

favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos 

diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

 

 

3.1.17.11 Atividades Estruturadas 

 

A IES entende o ensino como um processo que visa associar a construção do 

conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e 

articulado. Assim, o ensino está concebido, na IES, como um processo de investigação 
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do conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos.   

A partir deste entendimento é que nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES 

encontram-se incluídas as Atividades Estruturadas. Estas atividades têm amparo legal, 

no Art. 2º, inciso II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007 e possuem 

Regulamento próprio, (em anexo). Elas possibilitam a construção de conhecimento, com 

autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar 

a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de 

autoaprendizagem. Para tanto, as Atividades Estruturadas são organizadas em projetos, 

bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, 

sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas 

propostas devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e valores.  As atividades estruturadas atendem também ao 

paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em 

múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão 

crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-

se a problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida 

o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir 

conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, 

quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as 

relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática 

(ROEGIERS; DE KETELE, 2004). Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, a metodologia de ação 

das Atividades Estruturadas visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, 

integrando sociedade – educação – trabalho, com o planejamento de atividades que 

surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho profissional. 

Envolvem participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de 

opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de 

aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O 

fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu 

próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados 

como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, 

classifique, busque causas e consequências, identifique princípios ou regularidades, 



157 

 

 

priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, 

avalie etc.  

 

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 

sempre no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999): Prática/Realidade-Reflexão-

Teoria-Seleção de Princípios e Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação 

da Realidade. Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que 

contemple atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados:  

- Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;   

- Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o 

desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdos/competências;  

- Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização 

anterior; 

-  Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem 

como estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos 

comuns de aprendizado;  

- Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as 

atividades estruturadas supervisionadas.   

- Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio 

cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a 

busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 

contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação.  

 

 

3.1.17.12 Atividades Acadêmicas Complementares - AACs 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs se constituem como componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado e com atividades de campo, como 

parte integrante do currículo. Assim as AACs devem ser planejadas, acompanhadas e 

controladas para que possam contribuir efetivamente para o aprimoramento da 

formação dos alunos. As Atividades Complementares são integradas por atividades de 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Práticas Profissionais, Cultura, Arte e Responsabilidade 

Social, realizadas em qualquer instituição ou empresa, desde que o seu conteúdo seja 

de interesse e faça parte do campo de saber do Curso de Graduação para o qual forem 

destinadas.  
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As Atividades Acadêmicas Complementares, com regulamento próprio, estão voltadas 

para a ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, 

propiciando uma melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o 

trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração universidade/sociedade e 

o desenvolvimento das competências profissionais. Terão, portanto, como objetivos:  

a) Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo; Promover a articulação 

teoria-prática;  

b) Desenvolver o interesse pela prática da pesquisa;  

c) Facilitar a interdisciplinaridade; e  

d) Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e o currículo.  

 

As AACs visam ainda flexibilizar os currículos plenos dos cursos de Graduação e propiciar 

aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático, interdisciplinar, 

profissional, cultural ou artístico. A carga horária das Atividades Complementares será 

estabelecida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares, com a proposta dos NDEs e com os respectivos Colegiados dos Cursos.  

 

Na IES, as AACs devem ser definidas a partir dos seguintes eixos: 

▪ Cidadania 

▪ Científico-acadêmico 

▪ Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação 

▪ Sustentabilidade 

 

Os objetivos gerais das Atividades Complementares são os de flexibilizar os currículos 

plenos dos cursos de Graduação e propiciar aos seus alunos a possibilidade de 

aprofundamento temático, interdisciplinar, profissional, cultural ou artístico conforme 

o Regulamento das Atividades Complementares. A carga horária das Atividades 

Complementares é estabelecida nos projetos pedagógicos dos cursos, em consonância 

com as diretrizes curriculares, com a proposta do NDE e com o respectivo colegiado de 

curso. As AACs são oferecidas aos alunos e disponibilizadas pelas Coordenações de 

Curso, desde o primeiro semestre do Curso. Estas deverão oferecer uma variedade de 

atividades que introduzam as informações do mercado para, consequentemente, 

qualificá-los no mercado de trabalho. As Atividades Complementares não se 

caracterizam como disciplina, mas são distribuídas ao longo da matriz curricular dos 

cursos, visando garantir a inter e transdisciplinaridade. As AACs estão pautadas nos 

quatro pilares apontados pela UNESCO para uma nova educação: “aprender a ser” 

(desenvolvimento pessoal), “aprender a conviver” (desenvolvimento social), “aprender 

a fazer” (competência produtiva), “aprender a fazer” (convivência cognitiva). 
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Conforme regulamentação específica e de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), as AACs são compostas entre outros conteúdos, por: iniciação 

científica; monitoria; disciplinas de outros cursos; conteúdos conexos com os cursos; 

visitas técnicas; palestras; seminários; encontros técnicos; atividades de extensão e de 

responsabilidade social efetivamente práticas. Cada Atividade Complementar deverá 

ser objeto de validação específica e passará a compor o histórico escolar de cada 

estudante, possibilitando a definição de uma matriz curricular final customizada pelo 

egresso. 

 

A realização das Atividades Complementares permite que o aluno desenvolva 

competências requeridas no mercado de trabalho. Ele é incentivado e orientado pela 

IES a buscar novos conhecimentos, debater e aprofundar temas relacionados à prática 

das habilitações dos diversos cursos, participando de eventos diversos, realizando ações 

que contribuam para a formação de um perfil profissional empreendedor - iniciativa, 

capacidade de liderança e com habilidades para gerenciar mudanças.  A IES  busca, acima 

de tudo, desenvolver em seus alunos um perfil profissional autoconfiante, capaz de 

construir suas próprias oportunidades, requisito este indispensável ao profissional atual.   

 

 

3.1.17.13 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constitui-se numa atividade acadêmica de 

caráter formativo e de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

relativo à profissão ou aos demais componentes curriculares dos cursos de Graduação. 

O TCC é desenvolvido pelo discente, mediante orientação, acompanhamento e 

avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e obrigatório na 

integralização curricular nos cursos que o têm como exigência.  

 

Cada curso de Graduação da IES define a modalidade do TCC, por meio de regulamento 

específico constante do PPC, conforme as DCNs pertinentes, de acordo com sua 

natureza, perfil do profissional que pretende formar e, em acordo com as determinações 

gerais das Resoluções referentes ao TCC. Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso 

representa um amadurecimento científico do estudante. As regras concernentes ao TCC 

estão disponíveis em Regulamento próprio, anexado ao presente PDI. 
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3.1.17.14 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório nos Cursos de 

Graduação que o contemplem em seus currículos, como parte da formação acadêmico-

profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na legislação vigente 

que tem como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o estágio como o ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte 

do PPC. O estágio, enquanto atividade prevista na dinâmica curricular do curso, torna-

se indispensável à integralização curricular, com carga horária específica, realizado na 

própria Instituição ou em locais de interesse institucional com fins de aprendizagem 

profissional, social e cultural, em situações reais, durante o qual se dá a participação do 

estudante-estagiário em atividades de trabalho, vinculadas a sua área de formação 

acadêmico-profissional.  

 

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-

aprendizagem e da formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  

e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura 

profissão.  

 

Os Estágios Curriculares obrigatórios nos cursos que o contemplam são normatizados 

por diretrizes próprias (Regulamento), desde que obedecidos os critérios, em acordo 

com o disposto nas DCNs e nos PPCs, construídos e discutidos pelos NDEs, 

encaminhados e aprovados pelos respectivos colegiados e homologados pelo Conselho 

Superior da Instituição.  O planejamento dos estágios e das práticas dos cursos é 

organizado para que estas atividades sejam entendidas como eixo articulador do 

conhecimento e vivências da dinamicidade da realidade. Portanto, devem funcionar 

como momento de articulação teórico-prático entre os conhecimentos recebidos em 

sala de aula e situações da prática profissional específica.  

 

A Normatização dos Estágios está descrita no item 3.2.7 do presente Documento. 
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3.1.17.15 Monitoria 

 

O Programa de Monitoria da Instituição visa inserir o aluno no processo de formação 

profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação docente) e o 

enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da Monitoria é propiciar ao aluno 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente nas funções de 

Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, possibilitando o conhecimento e a 

prática de atividades pedagógicas. O Programa busca a melhoria do processo ensino-

aprendizagem e é um importante instrumento de apoio ao docente.  

 

Com a finalidade de amenizar as dificuldades demonstradas no processo ensino-

aprendizagem, no cotidiano acadêmico, a IES oferece, aos discentes, a atividade de 

Monitoria em diversas disciplinas. As necessidades são detectadas por professores, pela 

CPA, por meio dos resultados da avaliação institucional e pelos alunos. 

 

A Monitoria, com regulamento específico, se constitui no conjunto de atividades 

relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento didático-pedagógico do 

aluno, por meio do acompanhamento do professor da disciplina, para a qual o 

acadêmico foi selecionado.  Nesse sentido, a Monitoria constitui-se em uma 

oportunidade de crescimento acadêmico, pessoal e intelectual para o acadêmico, além 

de proporcionar o aprofundamento do conhecimento específico em determinadas 

disciplinas. 

 

 

3.1.17.16 Metodologia de Ensino 

 

A metodologia de ensino adotada pela Instituição, em consonância com o PPI, busca 

operacionalizar os pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos 

norteadoras da prática pedagógica. A diversidade de abordagens teórico-metodológicas 

e de recursos utilizados, a utilização da Biblioteca Virtual do professor, as visitas técnicas 

às empresas e organizações, as oficinas práticas e o uso sistematizado dos laboratórios 

de informática estão articulados e visam complementar as atividades de leitura, debate 

e reflexão coletiva, típicas da prática em sala de aula.  

 

A metodologia de ensino visa ao atendimento dos objetivos do curso e formação do 

perfil do egresso propondo inovações e estratégias de ensino diferenciadas, tais como: 

aula expositiva dialogada; seminários; debates de temas específicos; estudo de texto; 
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ensino com pesquisa; trabalho individual e em grupo; visitas técnicas; estudo de casos, 

dentre outros.  

 

Ressalta-se que a realização constante de avaliações internas e externas contribui para 

a melhoria e conservação da qualidade de ensino, da atualização das metodologias e de 

seus recursos de apoio.   

 

 

3.1.17.17 Oportunidades diferenciadas para integralização 

dos currículos dos cursos 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo também contempla, na sua organização 

didático-pedagógica, oportunidades diferenciadas para integralização dos currículos dos 

cursos, em que se destacam as disciplinas eletivas, optativas e as disciplinas online, 

quando for o caso.  

 

 

3.1.17.18 Inovações consideradas significativas, 

especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 

curriculares 

 

Quanto às inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade 

dos componentes curriculares, a Instituição considera as seguintes ações:  

 

a) Os PPCs devem flexibilizar suas propostas e concepções, em atendimento às novas 

exigências da sociedade ou de políticas governamentais;  

b) A reorganização e flexibilização curricular em atendimento aos PPCs;  

c) As disciplinas como componentes curriculares, em função dos objetivos formativos 

pretendidos;  

d) A integração dos componentes e atividades curriculares, superando a fragmentação 

do conhecimento;  

e) A substituição da metodologia tradicional por metodologias que possibilitem a 

participação do aluno no processo do conhecimento;  

f) A exploração das tecnologias, baseadas na informática, telemática, internet; 

g) A revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como instrumento de feedback 

que motive o aluno para aprender;  

h) A substituição do papel do professor de transmissor de informações para o papel de 

mediador pedagógico;  
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i) A preparação dos professores para a inovação, mediante um trabalho de formação 

docente contínua e em serviço que possibilite a reflexão sobre suas atividades 

docentes e o diálogo entre as áreas;  

j) A revisão de infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo biblioteca 

atualizada e informatizada, laboratórios adequados, preparação dos novos 

ambientes de aprendizagem; e  

k) O ensino com pesquisa na graduação e o uso de novas tecnologias na sala de aula. 

 

 

3.1.17.19 Avanços Tecnológicos 

 

Os avanços tecnológicos são tema das ações do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo, quando entende que os recursos didático-pedagógicos e tecnológicos, nos cursos 

ofertados, são de fundamental importância para a otimização e melhoria do processo 

educacional, na perspectiva de fomentar a aprendizagem significativa e na valoração do 

currículo implementado.  

 

Nesse sentido, as salas de aula da IES contam com equipamentos modernos e 

laboratórios com softwares para o desenvolvimento dos conteúdos e atividades 

propostas.  

 

O aluno conta com o acesso tecnológico às seguintes ferramentas da web: 

- Plataforma do aluno on-line; 

- Webaula; 

- Biblioteca Virtual 2.0 -  

- Material Didático -  

- SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem 

 

O detalhamento dessas ferramentas está apresentado no indicador 3.2 – Organização 

Didático-pedagógica da IES. 

 

 

3.1.17.20 Graduação 

 

A IES defende uma qualidade ideal de ensino-aprendizagem e para a consecução deste 

objetivo, prioriza uma ação pedagógica que esteja presente em todas as dimensões e 

estruturas que caracterizam a IES, não se reduzindo, portanto, àquilo que ocorre na sala 

de aula e nos conhecimentos ensinados. Reconhece, também, que o projeto pedagógico 
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de cada curso deve materializar-se no cotidiano, por meio das práticas que os 

caracterizam, dos modelos que estimula, das atitudes e dos valores que promove e 

incentiva, bem como dos recursos materiais disponíveis e que tal materialização é tão 

importante para a formação do profissional quanto o conhecimento técnico. 

 

Respeitando a pluralidade de discursos e práticas pedagógicas existentes, os referenciais 

propostos no PPI têm por objetivos fazer a IES avançar, de modo articulado, na 

realização das atividades relacionadas à educação superior. Para esta tarefa, a Estácio 

São Paulo assume como fundamental o processo que se desenvolve no sentido de 

substituir o paradigma da disciplinaridade, que até agora conduziu o padrão de ensino 

e aprendizagem na educação superior, pelo de globalidade e integralidade na 

perspectiva da interdisciplinaridade.  

 

Todos os cursos da Instituição têm como eixo norteador as DCNs, em consonância com 

o PDI e PPI. Cada curso elabora seu Projeto Pedagógico, tendo em vista as 

especificidades da respectiva área de atuação a qual está relacionado. As políticas 

acadêmicas institucionais contidas no PPI ganham materialidade nos Projetos 

Pedagógicos de Curso. 

 

Os PPCs são construídos a partir dos seguintes critérios:  

a) Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (metodologias, 

planos de ensino e avaliação da aprendizagem), de acordo com sua política, as 

diretrizes curriculares e a inovação da área; 

b) Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a teoria e prática e utilização 

de processos participativos de construção do conhecimento;  

c) Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais, científicas, econômicas, culturais, entre 

outras e as necessidades individuais e coletivas; e  

d) Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação 

continuada de docentes, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as 

inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

 

A busca do ideal acadêmico é finalidade básica do ensino de graduação da IES. Neste 

sentido, os Projetos Pedagógicos dos seus Cursos têm como princípio a flexibilização 

curricular, buscando atender à resolução de problemas em novos contextos e a 

interdisciplinaridade. A IES enxerga o processo contínuo de mudanças que ocorrem na 

sociedade e deve ser consciente do seu papel na formação de cidadãos competentes, 

críticos e criativos, capazes de atuarem na vida social, enquanto profissional 
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comprometido com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, como afirma a sua 

missão. 

 

As diretrizes relacionadas à política de ensino, na IES, são:  

a) Incentivo à pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais, como 

princípio formativo para a construção do conhecimento, com ênfase no ensino 

de graduação;  

b) Avaliação dos cursos de graduação em funcionamento, assessoramento 

didático-pedagógico a discentes e docentes, com vistas à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem;  

c) Articulação entre ensino, atividades de pesquisa/educação investigativa das 

práticas profissionais e extensão;  

d) Articulação integrativa entre os cursos;   

e) Interdisciplinaridade como eixo articulador do processo, ensino-aprendizagem;  

f) Transversalidade como ação-reflexão-ação. 

 

 

3.1.17.21 Graduação Tecnológica 

 

       A Graduação Tecnológica abrange métodos e teorias orientadas a investigações, 

avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos, com foco nas aplicações dos 

conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve competências 

profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em 

vista o desempenho profissional responsável, consciente, criativo e crítico. Os 

graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia denominam-se tecnólogos e são 

profissionais de nível superior, com formação para a produção e a inovação científico-

tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços e estão aptos 

à continuidade de estudos em nível de pós-graduação.  

 

       A graduação Tecnológica na IES é aberta, como todo curso superior, a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 

processo seletivo da IES. Os Cursos Superiores de Tecnologia da IES são pensados, 

construídos e constituídos, a partir da identificação das necessidades sociais que 

sinalizam as características exigidas no perfil do profissional no contexto atual.  

 

Os Cursos da Graduação Tecnológica alicerçam-se nos preceitos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e estão plenamente adequados ao 

disposto na Resolução nas legislações vigentes, que orientam os Cursos Superiores em 
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Tecnologia (CST), como também na Resolução CP/CNE n° 3/2002 e no Parecer CP/CNE 

n° 29/2002. Atendem, ainda, ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de acesso 

para portadores de necessidades especiais. 

 

A educação profissional de nível tecnológico é integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia e objetiva garantir aos cidadãos o direito 

à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em 

setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias. A organização curricular 

compreende as competências profissionais tecnológicas, geral e específica, incluindo 

os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do 

graduado em tecnologia.  

 

A IES tem como objetivos na formação do egresso dos Cursos Superiores de Tecnologia: 

a) Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão 

do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;  

b) Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho;  

c) Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para 

a gestão de processos e a produção de bens e serviços;  

d) Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias;  

e) Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças 

nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos 

em cursos de pós-graduação;  

f) Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização 

permanente dos cursos e seus currículos; e  

g) Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva 

organização curricular. 

 

 

3.1.17.22 Disciplinas na modalidade a distância 

 

Sob a orientação das diretrizes do MEC e conforme a legislação, a IES investe na inclusão 

de até, no máximo, 20% de disciplinas EaD, nos cursos presenciais. A oferta de disciplinas 

online é viabilizada através de Termo de Convênio de Cooperação Técnico-científica com 
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a Universidade Estácio de Sá que disponibiliza o AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.   

 

O AVA disponibiliza dispositivos de comunicação unilaterais, bidirecionais e 

multidirecinonais (Fórum de Discussão; Central de Mensagens; Newsletter; Central de 

Monitoramento e Chat) para serem utilizados efetivamente, favorecendo o processo de 

aprendizagem, da construção e reconstrução do conhecimento de forma síncrona e 

assíncrona.  A colaboração e a cooperação, palavras-chave nesta concepção de educação, 

são valorizadas no ambiente virtual por levarem ao aprofundamento do conteúdo, à 

reflexão, à avaliação de diversos pontos de vista, à aplicação de conceitos e à reconstrução 

do conhecimento. 

 

No AVA, os meios de comunicação favorecem o trabalho cooperativo. Esse trabalho 

pode ser feito através das comunidades virtuais, dos fóruns de discussão, de 

compartilhamento de arquivos online, da publicação compartilhada de resumos de 

alunos, por mensagem, entre outros mecanismos de comunicação. 

 

Além disso, o AVA integra as interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através 

de tecnologias específicas para a hospedagem de aulas online, aulas transmitidas via 

web, biblioteca de apoio individualizada por disciplina e biblioteca virtual utilizada pela 

IES, dentre outras ferramentas para armazenamento, distribuição e construção de 

conteúdo. 

 

Quanto aos aspectos gerenciais, o AVA adotado apresenta uma integração que permite 

aos alunos, professores-tutores e gestores que atuam na modalidade EAD, o mesmo 

acesso aos serviços disponíveis aos que atuam na modalidade presencial (matrículas, 

inscrições, requisições, acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria, 

requerimentos etc.).  

 

O ambiente virtual de aprendizagem é componente do CAMPUS VIRTUAL garantindo a 

usabilidade e acesso para os alunos, professores e gestores compartilham um espaço 

logado de ensino e aprendizagem, sistematicamente integrado ao sistema da 

Universidade Estácio de Sá e ao ambiente virtual de aprendizagem. O AVA está 

detalhado no indicador 5.16 do presente Documento. 

 

Destaca-se, ainda, para algumas disciplinas dos cursos da IES, o ensino híbrido - mistura 

do ambiente de aprendizado presencial com o aprendizado virtual. O ensino híbrido, 

que combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando à 

personalização do ensino e da aprendizagem, é uma possibilidade para facilitar a 

combinação, de forma sustentada, do ensino online com o ensino presencial. O currículo 

híbrido permite a convergência das duas modalidades de educação: a presencial, em 
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que o processo ocorre em sala de aula, e a modalidade à distância que utiliza as 

tecnologias digitais para promover o ensino.  

 

 

3.1.17.23 Pós-graduação lato sensu 

 

      O Centro Universitário Estácio de São Paulo entende que a Pós-graduação é uma 

oportunidade para o crescimento profissional por meio de Programa de Educação 

Continuada. A educação continuada apresenta-se como uma das ferramentas que pode 

contribuir com estes profissionais a se qualificarem para o atual mercado de trabalho. O 

principal motivo da educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem 

técnica, cultural e profissionalmente, para que não percam a sua capacidade de exercer 

a profissão com eficiência. Com isso, o programa de Pós-graduação é uma alternativa 

essencial, para atender a demanda de profissionais, de forma a permitir um melhor 

desempenho da sua função. 

 

 A política de Pós-graduação, na IES, tem como objetivos:  

a) Oferecer aos egressos dos cursos de Graduação a oportunidade de 

aprofundamento dos estudos e ampliação da empregabilidade;  

b) Oferecer aos seus professores oportunidade de melhorar a sua qualificação, com 

benefícios acadêmicos relevantes;  

c) Oferecer ao corpo docente oportunidade de lecionar em cursos de pós-

graduação, com ampliação de sua vinculação à Instituição e melhoria de sua 

qualificação;  

d) Melhorar a imagem da Instituição como centro de excelência e referência em 

educação, em todos os níveis do ensino superior;  

e) Aproveitar oportunidades de negócios, no mercado de educação;  

f) Atender a demandas específicas da comunidade empresarial e  

g) Colaborar para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado e 

do País. 

 

As metas da política de Pós-graduação podem ser assim resumidas:  

a) Oferta de pelo menos um curso de especialização (lato sensu) para cada curso 

de graduação reconhecido, com lançamento a cada ano de novas turmas; e  

b) Novas oportunidades de trabalho, de formação e de pesquisa para professores 

e alunos da Instituição. 
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Em consonância com a sua missão, a Pós-Graduação lato-sensu da Estácio São Paulo 

assume o compromisso de especializar, qualificar e capacitar profissionais por meio de 

uma educação superior de qualidade, do investimento de recursos na construção do 

conhecimento e da busca permanente da excelência, visando atender às demandas 

sociais por meio da democratização de ensino de Pós-graduação e da educação 

continuada.  

 

Assim, ao tomar como norteadores os quatro pilares da educação - aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer – a IES visa oferecer cursos 

voltados à qualificação e capacitação de profissionais de nível superior capazes de se 

adaptarem à dinâmica complexa da sociedade atual.  

 

Para tanto, os objetivos específicos do setor foram definidos, tomando como principais 

referências os seguintes itens:  

a) Atendimento às orientações legais expressas pelo MEC;  

b) Aperfeiçoamento do processo de controle acadêmico dos cursos;  

c) Promoção acentuada da percepção de qualidade do setor para o público interno 

e externo; e  

d) Articulação estreita com as demandas do mercado profissional. 

 

As áreas internas da IES relacionadas à Pós-graduação devem promover e coordenar a 

realização de cursos e atividades de Extensão e Pós-graduação lato sensu, 

estabelecendo ampla articulação entre a comunidade e a Instituição, sobretudo no que 

se refere à qualidade dos cursos. Além disso, devem oferecer cursos que contribuam 

para o progresso técnico-científico, em suas áreas de atuação. A Pós-graduação na 

Instituição é Coordenada pela Pró-reitoria Acadêmica, assistida pela Gerência 

Operacional de Pós-graduação.   

A IES oferta atualmente os seguintes cursos de Pós-graduação lato sensu:   

  

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA 
 

GESTÃO DE PROJETOS 
 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 
 

GESTÃO EMPRESARIAL 
 

LIDERANÇA E COACHING 
 

GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
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GESTÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

 
LIDERANÇA E GESTÃO PARA ALTA PERFORMANCE 

 
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL 

 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 
GESTÃO DE QUALIDADE EM GASTRONOMIA 

 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

3.1.18 Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica  

 

 

No momento atual, observa-se uma demanda legítima pela educação superior e, ao 

mesmo tempo, uma tomada de consciência da importância fundamental deste nível 

educacional. O desenvolvimento sociocultural e econômico e a necessidade da 

formação dos novos profissionais exigem novos conhecimentos, saberes e 

competências. Para atender a essas novas demandas, a Estácio São Paulo atua em cursos 

de graduação: bacharelado, tecnológico e pós-graduação (curso de especialização lato 

sensu).  

 

É evidente que o ensino superior, no contexto atual da sociedade brasileira, vem 

enfrentando novos desafios e dificuldades, demandando políticas que potencializem: (a) 

A melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando 

a inovação, a interdisciplinaridade, e a integração nos programas acadêmicos; (b) A 

formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a 

sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir o conhecimento; (c) Condições de 

igualdade quanto ao acesso e à permanência no ensino superior, tomando por base 

méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir discriminação e 

favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente; (d) O desenvolvimento 

de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas mais diferentes situações 

de vida; e (e) Uma formação que considere os aspectos ligados à socialização, 

integração, cooperação e participação.  

Considerando os desafios colocados pela conjuntura histórica, global, nacional e 

regional, o papel da IES, no que se refere ao ensino superior, é propor uma nova visão 
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de ensino, necessariamente conjugada à atividade de pesquisa e a extensão, 

apresentando proposições para a formação superior, visando impulsionar o indivíduo 

na sua dimensão individual e social, a ser criativo e a responder aos desafios impostos 

pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs da Instituição ressaltam o compromisso 

de articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de Extensão, com base em uma 

concepção de formação profissional, que busca a sólida formação teórica; o trabalho 

coletivo interdisciplinar; a unidade entre teoria/prática; e o compromisso social e ético 

do profissional na superação das injustiças sociais, da exclusão e da descriminação 

social, na busca de uma sociedade mais humana. 

 

A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o 

conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de 

relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso. Deve apresentar propostas 

articuladas, aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada curso da 

Instituição, com objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por 

meio de pesquisa/educação investigativa e extensão. 

As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim 

como a capacitação de recursos humanos da Região da IES para, de acordo com as metas 

da IES, gerar, difundir e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, 

ambientais e sociais. 

 

Nesta perspectiva, a Instituição fundamenta sua política de pesquisa em alguns 

objetivos, a saber: 

- Considerar a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de 

alunos de graduação na pesquisa científica;  

- Viabilizar o contato direto dos alunos nas atividades de pesquisa desenvolvidas 

por professores e grupos de pesquisa; 

- Promover a atividade de iniciação científica no espaço acadêmico, contribuindo 

para que a prática em sala de aula promova a aprendizagem de habilidades 

teóricas e práticas alicerçadas por uma convivência social eticamente 

qualificada; 

- Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, criando a possibilidade de o aluno vivenciar a construção 

do conhecimento;  

- Aplicar metodologias problematizadoras que envolvam o aluno com os 

fundamentos da ciência e com as formas de construção dessa ciência, 

preparando-o para a futura atuação profissional; 
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- Considerar a construção do saber científico fundamental na formação de 

profissionais capazes de se posicionar e atender, de forma crítica e autônoma, 

às demandas do mercado. 

 

 

3.1.18.1 Programa de Iniciação Científica (PIC)  

 

A Iniciação Científica da IES constitui-se numa atividade de investigação, realizada por 

estudantes da Graduação, no âmbito de Projeto de Pesquisa, orientado por pesquisador 

qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 

desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com 

os problemas oriundos da Pesquisa. Nesse sentido, o Programa de Iniciação Científica 

(PIC) consiste num instrumento de financiamento da Pesquisa, complementar às outras 

formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os 

estudantes da Graduação à Pesquisa Científica e configurando-se como poderoso fator 

de apoio às atividades de ensino.  

 

O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação 

científica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre 

estudantes de graduação, preparando-os para a educação continuada. Além disso, 

considera alguns objetivos específicos, conforme a seguir: 

 

a) Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa;  

b) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, em 

decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de 

pesquisa;  

c) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno 

orientado, contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

d) Desenvolver competências visando à continuidade de estudos a nível de pós-

graduação lato e stricto sensu; 

e) Estimular a produção científica docente; 

f) Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação em seus projetos de 

pesquisa, intensificando a interação docente-discente na prática investigativa, 

criando uma cultura acadêmica de trabalho coletivo; 

g) Acumular experiência na orientação de alunos para a pesquisa, de modo a permitir 

a introdução da pesquisa como prática rotineira do Processo de Ensino na formação 

de todos os alunos; 

h) Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa; 
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i) Inserir a Instituição na construção do saber científico conduzindo à sistematização e 

institucionalização da pesquisa; 

j) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 

 

O Programa de Iniciação Científica da Instituição está sob a responsabilidade do 

Departamento de Pesquisa e tem suas ações acompanhadas pela Diretoria Acadêmica. 

A atividade de Iniciação Científica visa despertar vocação científica e estimular a 

formação de novos pesquisadores, promovendo a participação dos discentes, em 

atividades institucionais de pesquisa científica.  

 

Atualmente, estão contempladas as seguintes grandes áreas do conhecimento, 

enquadrando os cursos de graduação mantidos na Estácio São Paulo, conforme a seguir: 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

DIREITO 

 

ENGENHARIAS 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA 

 

ENGENHARIAS 

 

ENGENHARIA CIVIL 

 

ECONOMIA CRIATIVA 

 

DESING DE MODA 

 

GESTÃO 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Os projetos contemplam as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a 

temas de interesse da Estácio São Paulo ou do seu entorno.  

 

Ressalta-se, ainda, que a área de Pesquisa Aplicada da Diretoria de Pesquisa e Extensão 

da Estácio tem como seu principal objetivo a institucionalização da pesquisa na Estácio 

por meio de ações que estimulem e deem visibilidade aos projetos de pesquisa 

desenvolvidos por seus alunos e professores. Como parte dessas ações, destacam-se: o 
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Seminário de Pesquisa da Estácio e os Programas Institucionais de Iniciação Científica e 

Pesquisa Produtividade.  

 

Destaca-se, ainda, que Estácio promove também o Concurso Nacional de Produção 

Científica e Projetos de Extensão e Ensino, realizado anualmente pela Estácio, com a 

finalidade de contribuir para a valorização da produção docente e desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

A IES busca estimular a produção acadêmica, através das seguintes ações: 

 

Concessão de Gratificações de Incentivo às Publicações 

Os grupos de pesquisa recebem gratificações de incentivo às publicações em periódicos 

(Artigos) e em Anais de Congressos, simpósios e eventos similares, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Regulamento da Pesquisa, aprovado pelo CONSEPE/CONSUNI. 

A remuneração dos trabalhos está apresentada a seguir: 

 

 

Artigos completos 

Revistas e Jornais 

Científicos 

Valor Congressos, 

simpósios e eventos 

similares 

Valor 

 

Qualis A 
 

R$ 500,00 
 

Internacional 
 

R$ 500,00 

 

Qualis B 
 

R$ 400,00 
 

Nacional 
 

R$ 400,00 

 

Qualis C 
 

R$ 300,00 
 

Regional ou local 
 

R$ 300,00 

 

 

Obs.: Para maiores esclarecimentos sobre a classificação QUALIS, definida pela CAPES 

como o conjunto de procedimentos utilizados para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação, acesse o link 

http://capes.gov.br/avaliacao/qualis. 

 

Concessão De Subsídios Para Participação Em Eventos Científicos 

Cumprindo com a sua missão institucional, a Estácio oferece um programa de auxílio aos 

docentes ativos, para a apresentação de trabalhos desenvolvidos nas Instituições de 

Ensino Superior que compõem o Grupo Estácio – sendo este o caso da ESTACIO SÃO 

PAULO - em eventos científicos. O objetivo é proporcionar auxílio ao docente ativo para 

http://capes.gov.br/avaliacao/qualis
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apresentar trabalhos em eventos científicos em que a inscrição tenha a Estácio como 

instituição de ensino de referência. Fica sob a responsabilidade da Educare/Diretoria de 

Gente e Gestão (Grupo Estácio) a operacionalização deste Programa de Subsídios, bem 

como pela análise, liberação dos pleitos, mediante dotação orçamentária, e controle da 

documentação exigida por regulamento. 

 

Divulgação da produção científica 

• Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de Extensão e Ensaio – 

Grupo Estácio e suas instituições. 

• Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo – SIMESP –  evento  anual promovido 

pelo Departamento de Pesquisa do Centro Universitário Estácio de São Paulo. A 

programação do evento conta com a apresentação de resumos e artigos completos, 

previamente selecionados por um Comitê Científico. Os resumos e artigos são 

selecionados para as apresentações orais e em forma de pôster e publicados em 

Anais. 

• Fórum de Educação. 

 

 

3.1.19 Políticas de Extensão 

 

A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a IES e a sociedade. As 

atividades de Extensão permitem a troca de saberem sistematizados, acadêmicos e 

populares, tendo como consequência a produção do conhecimento resultante do 

confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na Instituição. Além de 

instrumentalizadora deste processo dialético teoria/prática, a Extensão é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

 

As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através de 

cursos e atividades de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltados para a 

comunidade interna e externa e são desenvolvidas sob as formas de cursos de 

atualização, capacitação, aperfeiçoamento e de especializações.  

 



176 

 

 

A Política de Extensão da IES, além de outros objetivos, visa desenvolver ações para 

viabilizar o processo educativo, cultural, esportivo e científico, articulando o Ensino e a 

Pesquisa, fomentando a consciência social, ambiental e política, na formação de 

profissionais cidadãos, numa relação dialógica, buscando desenvolver um ensino de 

qualidade, tornando-se acessível à comunidade. Em segundo momento, visa estabelecer 

um movimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a partir do 

diagnóstico das necessidades encontradas no seio desta relação, buscando suprir tais 

carências. Ressalte-se, ainda, que a Extensão está articulada à Responsabilidade Social, 

através de ações e projetos descritos com mais detalhes, mais adiante no presente 

Documento. 

 

As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação sob a supervisão docente, como executores-

colaboradores nessas atividades. Dessa forma, a IES deverá:  

a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão;  

b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica, nos 

projetos pedagógicos dos cursos;  

c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, efetivada em 

torno de programas e projetos construídos com base em critérios científicos, 

tecnológicos e em experiências comunitárias;  

d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de 

Extensão; e 

e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não 

governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, 

consórcios ou outros termos jurídicos. 

 

 

3.1.19.1 Princípios norteadores  

 

Os princípios norteadores para o desenvolvimento da Extensão na Estácio São Paulo são 

os seguintes:  

a) As atividades de Extensão devem ser traduzidas em projetos e em respectivos 

planos de ação;  

b) Os projetos de Extensão devem considerar prioridades locais e regionais;  

c) Os projetos devem contribuir, em alguma medida, para a superação das atuais 

condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil;  

d) Privilegiar a formação do profissional cidadão;  
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e) Utilizar o potencial da comunidade discente e docente da IES como instrumento 

de transformação social; e  

f) Reafirmar a Extensão universitária como processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do 

aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;  

 

A Política de Extensão da IES está planejada visando dar subsídios aos seus docentes e 

discentes no que tange ao processo educativo, cultural e científico. Estes parâmetros 

são fontes indispensáveis na promoção do Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação 

transformadora entre a Instituição de Ensino Superior e a Sociedade. A relação entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária enriquece o processo pedagógico, 

favorecendo a socialização do saber acadêmico, estabelecendo uma dinâmica que 

contribui para a participação da comunidade na vida universitária. 

 

Como prática acadêmica, a Extensão, na Instituição, tem por objetivos:  

a) Articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade acadêmica com os interesses e necessidades 

da sociedade;  

b) Estabelecer um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o saber 

popular, buscando a produção de conhecimento resultante do confronto com a 

realidade, com permanente interação entre teoria e prática; 

c) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos;  

d) Promover atividades de apoio e suporte à organização, participação e 

desenvolvimento da sociedade, a partir de propostas oriundas de uma 

convivência aberta e horizontal com a comunidade;  

e) Promover por meio da Extensão, a inserção IES no processo de desenvolvimento 

da região na qual está inserida.  

f) Sistematizar, dinamizar e acompanhar as ações que visem à interação da 

Instituição com a sociedade;  

g) Incentivar a produção técnico-científica e artístico-cultural;  

h) Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares;  

i) Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar 

privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, 

caracterizada pela interação recíproca de professores, alunos e sociedade, 

ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora dos muros da IES;  

j) Propiciar o desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental;  

k) Propiciar o desenvolvimento de atividades na área do esporte e lazer;  
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l) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e a Extensão, efetivados, 

em torno de programas e projetos construídos com base em critérios científicos, 

tecnológicos e em experiências comunitárias; 

m) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de 

extensão;  

n) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não 

governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, 

consórcios ou outros termos jurídicos. 

 

As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos 

norteadores das politicas educativas, atividades de difusão e atividades de 

responsabilidade social da IES.  

 

A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir de 5 eixos: 

Saúde, Gênero, Políticas Públicas, Cidadania e Ensino. 

 

Destaca-se ainda que a Estácio realiza anualmente o Concurso Nacional de Produção 

Científica e Projetos de Extensão e Ensino, com a finalidade de contribuir para a 

divulgação e valorização da produção docente voltada à Extensão 

(http://educare.estacio.br/aprimoramento-academico/ ). 

 

As ações acadêmico-administrativas para a Extensão, desenvolvidas pela IES, estão em 

conformidade com as políticas estabelecidas em seu PDI e visam contribuir para a 

melhoria das condições sociais da comunidade na qual está inserida. Nesse sentido, a 

Estácio São Paulo desenvolve as seguintes ações de Extensão: 

 

 

 

AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

DIREITOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO DE 

MASSA: O PAPEL DE (DES)INFORMAÇÃO DA 

MÍDIA BRASILEIRA. 

 

 

 

DIREITO 

 

FAZENDO ARTE NA ESTÁCIO. 

 

 

ARTES VISUAIS 

DESIGN DE MODA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

http://educare.estacio.br/aprimoramento-academico/
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DOE SANGUE E SEJA AMIGO DA VIDA. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

ACOMPANHAMENTO E PREVENÇÃO DE 

DISLIPIDEMIA, GLICEMIA E OBESIDADE DA 

POPULAÇÃO DO BAIRRO DA CIDADE DUTRA E 

ENTORNO. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Para o conhecimento, ao meio acadêmico, a IES divulga as ações e projetos de Extensão por 

meio da disposição de cartazes e filipetas em murais e pontos movimentados dos Campi, bem 

como pelas redes sociais (publicações no Facebook, Instagram e WhatsApp), e, divulgação por 

meio da assessoria de imprensa. 

 

 

3.1.20 Políticas de Gestão 

 

A gestão do Centro Universitário Estácio de São Paulo segue as políticas estabelecidas 

em documentos oficiais, destacando-se o Regimento Interno, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC) e documentos normativos da Mantenedora. Estes servirão 

de base para todas as outras políticas de gestão a serem implantadas na IES: Resoluções 

internas, Portarias, normas acadêmicas, entre outras. 

 

A Instituição concebe o planejamento como um ato de intervenção técnica e política, 

objetivando articulação permanente, a fim de estabelecer coordenação entre a esfera 

técnica, o nível político e o corpo docente, discente e técnico-administrativo. O processo 

de planejamento propõe um modelo de estrutura organizacional que permita viabilizar 

a consecução da missão, dos objetivos e das metas propostos no PDI. 

 

O modelo de organização formal de estrutura visa propiciar à administração agilidade e 

flexibilidade para responder, ao mesmo tempo, às necessidades de uma Instituição de 

Ensino Superior e às exigências de gestão do mundo moderno. Isso se deve ao fato de 

que a nova conjuntura exige das organizações e das instituições um desenho dos 

métodos e procedimentos de formação, agora voltados para o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias a inserção na ordem econômica e social atual e 

na estrutura do mundo do trabalho. Impõe ainda que sejam incorporados à organização 
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e à gestão institucional os princípios da administração moderna, destacadamente os da 

flexibilidade, da rapidez de comunicação e de respostas, da capacidade em lidar com o 

desconhecido e de tomar decisões rápidas e adequadas às situações, de trabalhar e de 

negociar diferenças e conflitos; e de estabelecer relações interpessoais e de se atualizar 

permanentemente.  

 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução da vida institucional, que se interpenetram, 

objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a 

efetivação das medidas propostas e o crescimento institucional. A participação efetiva 

de docente e discente do curso em órgãos colegiados acadêmicos da IES se dá conforme 

previsto no Regimento da IES. 

 

A política de gestão estará pautada em compromissos assumidos claramente entre 

docentes, gestores, funcionários e Direção da IES, como:  

a) Diálogo e participação, pautados no trabalho em equipe, ouvir as pessoas e 

manter as portas abertas;  

b) Busca pela Qualidade e Excelência, na forma de melhorar continuamente, ir além 

e aprimorar a infraestrutura e tecnologia;  

c) Comprometimento e identificação, agir como “dono”, preocupar-se com as 

pessoas, trabalhar com prazer;  

d) Compromisso com o Social, determinando ações para atender à inclusão social, 

envolver-se com a comunidade interna e externa e valorizar as diferenças; e 

e) Empreendedorismo, ser proativo, identificar as oportunidades e perseverar.  

 

Dentre as políticas de gestão, a Instituição deve considerar os resultados das ações 

inerentes da Política de Avaliação Institucional, conforme descrição no Projeto de 

Autoavaliação da IES.  O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) 

subsidiarão as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados 

permitirá indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de 

aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 

infraestrutura. 

 

Assim, a Estácio São Paulo, por meio do comprometimento, envolvendo direção, 

docentes, gestores e funcionários, busca atuar com excelência no ramo educacional no 

país. 
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3.1.20.1 Autonomia da Instituição 

 

A Estácio São Paulo terá autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. A 

Entidade Mantenedora é responsável pela IES perante as autoridades públicas e o 

público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da lei e de seu Regimento, a liberdade dos Corpos 

Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Cabe à Mantenedora a sustentabilidade financeira e a aprovação de investimentos para 

expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o desenvolvimento do 

projeto educacional. Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e CONSAD, a autonomia 

da IES é efetivada. A partir de diretrizes fixadas em reuniões pela Mantenedora, a IES faz 

seus planejamentos operacionais e estratégicos, contemplando sua expansão 

acadêmica e física. 

 

 

3.1.21 Avaliação Institucional 

 

A implantação de um processo contínuo de avaliação institucional, em conjunto com a 

comunidade acadêmica e a sociedade, tem como fim principal avaliar o desempenho do 

Centro Universitário Estácio de São Paulo e servir de guia ao aprimoramento das suas 

atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com a obtenção de dados confiáveis 

que permitam à Instituição revisar práticas e planejamentos.  

 

No tocante à avaliação do ensino ofertado, a Instituição considera importantes os 

seguintes tópicos:  

- Diagnosticar a situação dos alunos: fluxo do alunado (ingressantes, alunos em 

curso, alunos concluintes, formação básica dos alunos, perfil socioeconômico e 

cultural, desempenho acadêmico e evasão);  

- Avaliar a qualidade dos cursos de Graduação (currículos e programas face ao 

perfil de profissional pretendido);  

- Avaliar o capital humano (desempenho profissional e qualificação dos 

professores);  

- Oferecer aos docentes possibilidades de reflexão sobre a sua própria prática, 

redirecionando-a quando necessário;  

- Avaliar as coordenadorias e corpo docente através da produção intelectual 

institucionalizada e capacitação de seu corpo docente;  

- Avaliar a estrutura acadêmica (coordenações de cursos e outros colegiados);  



182 

 

 

- Avaliar o pessoal (função, qualificação e treinamento) do corpo técnico-

administrativo das atividades correlacionadas com a função ensino.  

 

O processo da avaliação institucional possibilita a reflexão crítica sobre o planejamento 

pedagógico com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Define a identidade, a 

diferenciação e a originalidade dos cursos, trazendo-lhes novas perspectivas. Objetiva 

antecipar e promover as mudanças necessárias, reformular disciplinas, caracterizar o 

perfil docente, definir as habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas no 

corpo discente, criar mecanismos de avaliação permanente do desempenho acadêmico 

– institucional e, quando for o caso, corrigir rumos para melhorar o desempenho 

acadêmico. Portanto, a Instituição compreende a avaliação como um processo 

desenvolvido com a participação comum das coordenações, gerências, professores, 

alunos e pessoal técnico, sendo parte fundamental do projeto pedagógico, interferindo 

no planejamento institucional. 

 

A autoavaliação institucional, portanto, representa um compromisso com a busca da 

qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento 

fundamental para todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, 

qualidade e aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos.  A IES acredita 

na avaliação como forma de melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com ela 

identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas fragilidades e 

possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.  

 

 

3.1.22 Políticas para a Educação Ambiental 

 

De acordo com a Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Decreto 

nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta a referida lei e a Resolução nº 2, de 

15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, a educação ambiental (EA) está representada pelos processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve 

o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que 

cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos 

saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do 

meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na 
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construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade 

socioambiental. 

 

Desta forma, os projetos pedagógicos e as matrizes curriculares dos cursos apresentam 

a Educação Ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, 

representando um eixo transversal em Atividades Acadêmicas Complementares, como 

tema de iniciação científica e pesquisa, em abordagens dos estágios etc. Destaca-se que 

alguns cursos contam, em suas matrizes curriculares, com a disciplina Educação 

Ambiental. 

 

 

3.1.23 Políticas para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas 

 

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação 

da democracia e na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel 

democrático é adotado na educação formal e passa a ser uma das prioridades das 

instituições públicas e privadas de ensino, por meio da execução de ações, projetos, 

práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é 

atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse o direito às 

diversidades: ambiental, etnico-racial e humana. Neste contexto, algumas questões de 

natureza étnico-raciais se materializam em legislações, conforme a Lei nº 10.639/03, 

que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e 

africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004 

em seu parágrafo 10 afirma que: “As Instituições de Ensino Superior incluirão nos 

conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação 

das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes”. 

 

Assim, o Parecer CNE/CP 3/2004 e a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, em seu 

parágrafo 10  assegura que: “O conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
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resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil”. 

 

Esta resolução, CNE/CP n0 01 de 17/06/2004, tem como objetivo reconhecer e valorizar 

a identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, bem como garantir o 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 

lado das indígenas, europeias e asiáticas. 

 

Nessa direção, a Estácio São Paulo realiza atividades acadêmico/científicas, durante o 

semestre letivo, referentes à diversidade cultural entre as raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas, com o objetivo de propiciar 

formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos para a 

consciência etnico-racial, ambiental e dignidade humana. São propiciados aos discentes 

e docentes palestras, mesas-redondas, seminários, workshop, visitas técnica, entre 

outros. 

 

 

3.1.24 Políticas para a Educação em Direitos Humanos 

 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem 

respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de 

direitos, face às transformações ocorridas, nos diferentes contextos sociais, históricos e 

políticos. 

 

Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma das mediações 

fundamentais, tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto 

para a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a 

mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos 

e a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses direitos, 

inclusive, do próprio direito à Educação. 

A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. No Art. 60 afirma que: A Educação em Direitos 

Humanos, de modo transversal, deve ser considerada na construção dos Projetos 

Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais (PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de 

Educação Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, 

pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação. 



185 

 

 

 

No seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em 

Direitos Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de 

temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente; II - como um 

conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar e III - de 

maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

 

Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos 

Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições 

educativas desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da 

Educação Nacional”. 

 

No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e 

continuada de todos (as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular 

obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais”. 

 

No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial 

e continuada de todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”; 

e, no Art. 12 afirma que “As Instituições de Educação Superior estimularão ações de 

extensão voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos 

sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os 

movimentos sociais e a gestão pública”. 

 

Nessa direção, alguns dos cursos da IES já contemplam, em sua matriz curricular, a 

disciplina Direitos Humanos, visando fortalecer cada vez mais essa temática.  

 

 

3.1.25 Políticas para a Responsabilidade Social e Educação Inclusiva 

 

 As políticas para a Responsabilidade Social, na Estácio São Paulo, são vistas como um 

conjunto de valores baseados em princípios éticos de ajuda e promoção 

socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma perspectiva abrangente das relações 

compreendidas na atividade institucional com os fornecedores, os consumidores, a 

comunidade, a sociedade e o meio ambiente.  
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Duas premissas continuarão marcando as políticas da IES a atuação da IES e a sua 

relação com a sociedade. : (1) a inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e 

adultos no mercado de trabalho - e (2) a sustentabilidade.   

  

 

3.1.25.1 Inclusão social - Educação Inclusiva 

 

A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na 

perspectiva de enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da 

Estácio São Paulo e a sua infraestrutura física atenderão ao disposto no marco legal 

vigente, destacando-se o Dec. 5296/2004, de 02/12/2012; Art. 4º do Decreto 3298, de 

20 de dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296. ; Declaração de Salamanca; 

Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a IES visa desenvolver ações para manter a qualidade de ensino para todos 

os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Assim, para o integral 

atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é 

fundamental a busca de novas formas de responder aos proclames de uma Educação 

Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos com 

necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que 

esteja centrada na aprendizagem desses alunos. 

 

A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Estácio São 

Paulo se caracteriza pela busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da 

comunidade, acreditando no princípio da indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa 

e extensão, e rompendo com dicotomias, onde a prática e a teoria caminham juntas, 

possibilitando uma interação entre a Faculdade e a comunidade, ou seja, uma 

transformação social. Portanto, a política de Responsabilidade Social da Instituição 

traduz um compromisso com a dimensão social e ética na produção e sistematização 

do conhecimento.  

 

A IES estabelece, ainda, como dimensões de sua política social: a formação de 

profissionais conscientes de seu compromisso social; o estímulo para o 

desenvolvimento de pesquisas; a difusão de conhecimentos e sua inserção na realidade 

comunitária local e regional, oportunizando que os benefícios da ciência e as 
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potencialidades existentes na Faculdade possam contribuir para o enfrentamento das 

questões sociais e suas múltiplas configurações. 

 

Diante do exposto, a Instituição busca contribuir para a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico, cultural e social, a defesa do meio ambiente, a produção 

artística, a memória e o patrimônio culturais, quando desenvolve ações que promovem 

atividades de interesse comunitário, o que reafirma seu compromisso com o 

desenvolvimento da região e do país.  

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo, através do Programa de Responsabilidade 

Social, busca desenvolver ações que favoreçam uma maior aproximação com a 

comunidade, por meio de trabalho voluntário aliado aos projetos específicos, em 

parceria ou não com outras instituições. 

A construção dessa cultura organizacional é pautada nos seguintes princípios: 

- Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, 

promovendo ou participando das soluções adequadas na intervenção das 

questões sociais, através de projetos pontuais ou permanentes; 

- Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução 

dos programas de inclusão social e extensão universitária voltados à 

comunidade em geral, desenvolvidos pelos cursos de Graduação; 

- Colaboração e incentivo à execução dos projetos de inclusão social e extensão 

universitária desenvolvidos pelos cursos de Graduação e voltados à comunidade 

em geral; 

- Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação 

como em ações de empreendedorismo social e econômico, intermediando forte 

inserção comunitária, praticando não somente uma política assistencialista. 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo visa implementar uma política institucional 

para atendimento aos alunos com deficiência ou com dificuldades específicas de 

aprendizagem que será amplamente divulgada entre toda a comunidade acadêmica, de 

forma a minimizar as barreiras que ainda existem na sociedade no que se refere ao 

acesso ao meio físico edificado e às tecnologias da informação e das comunicações. Tais 

barreiras representam um grave atentado à qualidade de vida dos cidadãos com 

mobilidade condicionada ou com dificuldades sensoriais, pelo que a respectiva 

eliminação contribuirá decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, para uma 

maior participação cívica de diversos segmentos populacionais e, consequentemente, 

para um crescente aprofundamento da solidariedade entre os indivíduos num estado 

social de direito. 
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Dentre as políticas de Educação Inclusiva estão àquelas relacionadas aos alunos com 

necessidades especiais (tais como visuais, auditivas e de locomoção), bem como aquelas 

condizentes com a política de inclusão social, cultural e econômica. Implica a inserção 

de todos, sem discriminação de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, 

emocionais, étnicas ou socioeconômicas e requer sistemas educacionais planejados e 

organizados que deem conta da diversidade de alunos e ofereçam respostas adequadas 

às suas características e necessidades. A capacitação de docentes e técnicos para 

atender casos de pessoas com necessidades visuais e auditivas deverá ser estimulada 

por meio de programas específicos que atendam as demandas e a legislação.  

 

A tendência mundial é facilitar o deslocamento espacial dos indivíduos portadores de 

necessidades físicas, o que em última análise é facilitar a interação dessas pessoas na 

sociedade. Em observância ao Decreto nº 5.296/2004 que estabelece os requisitos para 

atendimento aos acadêmicos com deficiências física, visual e auditiva, a Instituição 

contará com rampas de acesso, adaptação de portas e banheiros, colocação de barras 

de apoio nas paredes dos mesmos e rampas com corrimão, o que é conveniente para 

alunos portadores de necessidades físicas especiais. Para alunos com deficiência 

auditiva, a IES proporcionará intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa 

disponível no período de aula, avaliações, revisão de prova; flexibilização na correção 

das provas escritas e aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita. Haverá, 

também, atenção em relação à oferta de estágios profissionais às pessoas com 

necessidades especiais pelo convênio Empresa/Escola.  

 

Além dessas ações, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos 

proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a 

permanência dos alunos com deficiência na Instituição, através de um projeto 

pedagógico que esteja centrado na aprendizagem de todos os alunos, sem exceção. Os 

alunos com necessidades educacionais deverão, sempre, ser vistos à luz das suas 

potencialidades e possibilidades. 

 

 

3.1.25.2 Sustentabilidade 

 

Tendo como papel a disseminação do conhecimento e formação de cidadãos aptos a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade, a Instituição adota a Sustentabilidade 

como tema de fundamental presença e influência no ensino, pesquisa e extensão, 

mantendo uma postura ética e transparente com todos os públicos de relacionamento, 
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dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

A Estácio São Paulo visa fornecer serviços qualitativos de Educação a amplos segmentos 

da população e, mais que isso, busca viabilizar a inclusão social, promovendo a 

cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos públicos que atende, contribuindo para 

a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento 

educacional, econômico e social da região na qual está inserida, preservando a memória 

e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e atuando na defesa do meio 

ambiente.  

 

Cabe ressaltar que a IES, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental e 

respeitando o disposto na Lei nº9795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº4281 de 25 

de junho de 2002, destaca a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos e disciplinas – 

Educação Ambiental e Sustentabilidade - que tratem desta temática, nos cursos de 

Graduação (Bacharelado e Graduação Tecnológica).  

 

A Sustentabilidade na Estácio São Paulo objetiva contribuir para uma postura ética e 

transparente com todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social e de valorização da diversidade. 

 

O conceito de Sustentabilidade da IES está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro 

Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da ONU e reiterado na Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entendemos que sustentabilidade 

é "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações 

futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora também a visão de que 

Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização, com 

características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. 

Neste sentido, destaca-se a importância com a atuação sistêmica e holística da 

Instituição em relação à preservação do meio ambiente e respeito a todos. 

 

Na Sustentabilidade busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de 

meio ambiente, de modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam 

superados os novos desafios da economia e que haja cuidado sobre os impactos das 

ações humanas sobre a natureza. 
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3.1.26 Políticas para a Educação Inclusiva 

 

Dentre as políticas de Educação Inclusiva estão àquelas relacionadas aos alunos com 

necessidades especiais (tais como visuais, auditivas e de locomoção), bem como aquelas 

condizentes com a política de inclusão social, cultural e econômica. Implica a inserção 

de todos, sem discriminação de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, 

emocionais, étnicas ou socioeconômicas e requer sistemas educacionais planejados e 

organizados que deem conta da diversidade de alunos e ofereçam respostas adequadas 

às suas características e necessidades. A capacitação de docentes e técnicos para 

atender casos de pessoas com necessidades visuais e auditivas deverá ser estimulada 

por meio de programas específicos que atendam as demandas e a legislação.  

A tendência mundial é facilitar o deslocamento espacial dos indivíduos portadores de 

necessidades físicas, o que em última análise é facilitar a interação dessas pessoas na 

sociedade. Em observância ao Decreto nº 5.296/2004 que estabelece os requisitos para 

atendimento aos acadêmicos com deficiências física, visual e auditiva, a Instituição 

contará com rampas de acesso, adaptação de portas e banheiros, colocação de barras 

de apoio nas paredes dos mesmos e rampas com corrimão, o que é conveniente para 

alunos portadores de necessidades físicas especiais. Para alunos com deficiência 

auditiva, a IES proporcionará intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa 

disponível no período de aula, avaliações, revisão de prova; flexibilização na correção 

das provas escritas e aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita. Haverá, 

também, atenção em relação à oferta de estágios profissionais às pessoas com 

necessidades especiais pelo convênio Empresa/Escola.  

Além dessas ações, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos 

proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a 

permanência dos alunos com deficiência na Instituição, através de um projeto 

pedagógico que esteja centrado na aprendizagem de todos os alunos, sem exceção. Os 

alunos com necessidades educacionais deverão, sempre, ser vistos à luz das suas 

potencialidades e possibilidades. 

 

A IES orienta-se na direção de que haja investimento na promoção da acessibilidade dos 

PNEs, como por exemplo, as que apresentam mobilidade reduzida, visando cumprir 

integralmente a Lei 10.098/00 e oferecer a acessibilidade para essas pessoas. 
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Assim a Estácio São Paulo implantou as seguintes ações: a instalação de rampas, quando 

necessárias, adaptação dos banheiros, instalação de piso tátil e placas em Braile, para 

facilitar a acessibilidade de portadores de deficiência, instalação do Programa DOSVOX 

na Biblioteca e nos terminais de autoatendimento, dentre outras ações que deem conta 

de atender cada vez mais ao disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, 

da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 13.146/2015, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, Nº 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. Desse modo, regularmente, a 

IES faz atualização, vistorias e adequações para cada vez mais oferecer os PNEs um 

atendimento de qualidade.   

 

 

3.1.26.1 Acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal 

 

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está 

atenta à necessidade da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), 

a ajudas técnicas necessárias que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Nesse sentido, a Estácio São Paulo desenvolve ações de melhoria por meio do 

NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), que está voltado às solicitações de professores, 

alunos e funcionários via atendimento presencial e e-mail corporativo de seus 

Coordenadores. As solicitações de professores e alunos estão voltadas sobre 

dificuldades acadêmicas ((leitura e escrita, organização de atividades acadêmicas, 

organização de tempo, etc.). Atualmente o NAP está desenvolvendo um treinamento 

junto ao pessoal da Secretaria para a melhoria do atendimento ao público. 

 

A Instituição está atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado 

a professores, alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que 

a IES se compromete a, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência 

auditiva conclua o curso:  

a) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas; 

b) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;  

c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;  

d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno com deficiência auditiva. 
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Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva 

que necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares 

dos Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 

 

 

3.1.26.2 Atendimento Psicopedagógico 

 

Este serviço é realizado por profissional especialista na área e tem como missão a 

promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial 

aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O 

atendimento deve ser realizado mediante procura espontânea do acadêmico que se 

sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função dos mais 

diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade 

antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com 

os pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de isolamento social. 

 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:  

a) Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao 

corpo discente;  

b) Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da 

melhoria de suas relações interpessoais;  

c) Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca 

do seu bem-estar. 

  

Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a 

disciplina de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem 

oferecidos pela IES também serão elaboradas tendo como referência essa orientação.  

 

Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais 

ou com mobilidade reduzida - a IES elaborou o documento “Política Institucional de 

Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos 

Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do 

aluno. 
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3.2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Os cursos do Centro Universitário Estácio de São Paulo estão estruturados com o 

princípio da indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão. Desta forma, cada 

atividade de Pesquisa se articula com o conhecimento já existente e cada atividade de 

Extensão é concebida como um espaço privilegiado onde educadores e comunidade 

articulam essa difusão possibilitando uma percepção enriquecida dos problemas sociais. 

Partindo-se deste princípio, a Pesquisa produz conhecimento, o Ensino o transmite e a 

Extensão aplica e transfere este conhecimento de forma articulada e não isoladamente. 

Esta ação integradora da Pesquisa, do Ensino e da Extensão está a serviço da sociedade, 

demonstrando o compromisso da IES com os problemas sociais. O Ensino envolve a 

perspectiva da produção e da inovação do conhecimento que estão configuradas na 

Pesquisa. Os Projetos de Extensão consolidam seu maior propósito que é o de capacitar 

o aluno e o profissional através de atividades que abordam conteúdo acadêmico, 

cultural e profissionalizante. As atividades de Extensão exigem, por sua própria 

natureza, uma sintonia plena com os diversos segmentos da IES – Graduação, Graduação 

Tecnológica e Pós-graduação - e também com as expectativas da comunidade, para que 

se possa cada vez mais atender à demanda por uma capacitação educacional e 

profissional.  Em relação ao currículo dos cursos, eles são desenvolvidos na perspectiva 

da educação continuada, concebidos como uma realidade dinâmica, flexível, 

propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e 

saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.  

 

 

3.1.1 Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do 

Trabalho Docente 

 

Conforme definido em seu PPI, a IES desenvolve o processo de acompanhamento do 

trabalho docente por meio das Coordenações de cada Curso, com encontros 

pedagógicos com os docentes para discussão e encaminhamento de questões em 

relação à prática docente. As Coordenações de Curso também devem assessorar os 

docentes nas fases de planejamento, execução e avaliação do seu trabalho. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Estácio São Paulo visa proporcionar, no 

decorrer do ano letivo, a prática da avaliação e autoavaliação que envolve o Corpo 

Docente, o Corpo Discente e o Coordenador. Neste processo, os alunos avaliam: o Corpo 

Docente e o Coordenador; o Corpo Docente avalia o Coordenador e o Coordenador 

avalia o Corpo Docente. Os resultados da autoavaliação dos docentes, além de 
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contribuírem para a implementação de melhorias no processo de ensino, podem 

contribuir para a definição de ações necessárias para a formação continuada dos 

docentes da Instituição. 

 

 

3.1.2 Incorporação de Avanços Tecnológicos  

 

Em complementação ao especificado no PPI, os avanços tecnológicos referenciados pela 

IES são: 

 

SIA – Sistema de Informações Acadêmicas - A IES conta com um sistema acadêmico 

através de uma infraestrutura tecnológica adequada para o acompanhamento e o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que permite: facilidade de acesso aos 

dados e registros acadêmicos; fazer requerimentos e solicitações por meio do “Aluno 

online” na Central de Atendimento e Secretaria Acadêmica Virtual; proceder a avaliação 

institucional e conhecer seus resultados; acesso a guias acadêmicos, de informações e 

calendário; identificação estudantil que permite conhecer os dados individuais e 

personalizados da vida acadêmica, além dos terminais de informações acadêmicas e a 

Biblioteca Virtual 3.0, com acervo eletrônico de livros-texto, com obras em português, e 

leitura total, disponível pela internet.  Além disso, o aluno tem acesso aos laboratórios 

de informática; internet; salas de aulas equipadas com modernos equipamentos de 

informática, sistemas multimídias e Datashow; realização de procedimentos acadêmicos 

como inscrição e conhecimento dos resultados do vestibular. O Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA permite aos discentes e docentes realizar a solicitação de serviços e 

visualizar dados e informações importantes sobre vida acadêmica dos alunos, bem como 

a integração de informações gerais da IES. Além do SIA, a Instituição mantém arquivo 

fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a documentação 

de alunos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica, que organiza, arquiva e expede 

documentos. 

 

Sistema Gestão do Conhecimento – SGC - sistema que permite aos docentes da IES a 

construção coletiva dos PPCs, Planos de Ensino, Planos de Aula, Atividades Estruturadas 

e Casos Concretos (Curso de Direito) e metodologias específicas das disciplinas. A 

participação docente visa à busca permanente da excelência de ensino e à constante 

atualização dos conteúdos, de acordo com a evolução do conhecimento e do mercado 

de trabalho. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: plano de 

ensino; plano de aula; atividade estruturada; metodologia específica; fórum; anexos; 
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ocorrências e perfil de acesso de cada disciplina. Essa participação coletiva é realizada 

através da participação de todos os docentes nos fóruns de discussão, os quais se 

propõem a trocar ideias e aprimorar discussões, no sentido de promover a atualização 

do modelo de ensino de forma coletiva.  

 

Portal de Periódicos EBSCO - A IES também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos 

EBSCO, via sistema de Biblioteca, disponível na “Página do Professor” e no Sistema de 

Informações Acadêmicas - SIA do Aluno.    

 

BDQ - Banco de Questões - é um repositório de questões de prova que atendem às 

disciplinas na plenitude dos seus planos de ensino. O BDQ é composto de questões com 

diversos níveis de complexidade, distribuídos pelas aulas das disciplinas. As questões 

são de autoria dos professores, de concursos, de livros e de provas de habilitação 

profissional. O BDQ traduz o ideal de construção coletiva do conhecimento. Tais 

questões são utilizadas nas avaliações da aprendizagem (AV2 e AV3).  

 

Prova Integrada - produzida por questões do BDQ. 

 

A IES, conforme também indicado no PPI, oferece aos seus alunos: 

 

Webaula/Textos Virtuais - Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século 

XXI, a Instituição também utilizará um sistema denominado Webaula, que garante aos 

alunos matriculados e aos professores alocados nas disciplinas acesso a todos os Planos 

de Ensino e Planos de Aula, além das suas respectivas Atividades Estruturadas, quando 

for o caso. Neste ambiente interativo, há disponibilidade para uma diversidade de 

possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos. Trata-se de uma 

plataforma virtual que possibilita: que o professor tenha acesso a todos os dados dos 

alunos, incluindo histórico escolar e coeficiente de rendimento; que o professor faça 

“postagens” de material de aula para o aluno, como textos de apoio e exercícios; que o 

professor crie fóruns a partir de temas específicos das disciplinas de forma que os alunos 

possam participar ativamente; que o aluno tenha acesso ao conteúdo específico de cada 

aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; que o aluno tenha acesso à 

biblioteca da disciplina, onde estão disponíveis os livros da bibliografia básica dos cursos 

para acesso online, entre outras ações. Será mais uma possibilidade de criação de 

rotinas de estudo, principalmente através da valorização da autonomia do aluno e da 

autoaprendizagem.  Neste ambiente interativo, há ainda possibilidades relativas à 
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comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação do escopo da disciplina 

que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas de iniciação científica, 

indicação de textos complementares, conexos e especializados, jogos educativos, 

caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para além da sala 

de aula, promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da 

performance dos alunos. 

 

Biblioteca Virtual 2.0 - A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo 

eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível 

pela Internet.  Essa plataforma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos 

das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, 

Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam a 

pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações 

personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por 

palavra-chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 poderá ser 

acessada pelos alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do 

aluno estar nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca 

Virtual continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas 

com as editoras. O material estará disponível para o professor através do “Portal do 

Professor” e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações 

acadêmicas;  

 

Material Didático - possibilita acesso a um número grande de conteúdos pedagógicos 

contemplados em um conjunto amplo de materiais e com sinergia com o ambiente de 

estudo dos alunos. Os materiais de aula que passam a fazer parte do novo conceito de 

Material Didático são:  livros próprios, apresentações em Powerpoint padrão da 

disciplina, videoaulas, conteúdo on-line, Biblioteca Virtual, com mais de 4.500 títulos 

completos para acesso dos alunos, o acervo disponível na biblioteca da IES, portais de 

artigos científicos, periódicos e exercícios.  Esse material didático estará disponível no 

ambiente da Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA – Webaula), um ícone de 

Material Didático onde estarão todos os materiais para acesso dos alunos e professores, 

além do ícone Biblioteca Virtual. 

 

SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, com uma 

interface mais intuitiva e amigável  e novas funcionalidades, tais como:  

- Roteiro de estudo para cada aula; 
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- Integração com o BDQ para alunos e docentes; 

- Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de 

troca de arquivos em tempo real; 

- Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; 

- Repositório de objetos para os docentes; 

- Calendário acadêmico; 

- Quadro de horários de aulas; 

- Feed de notícias; 

- Relatórios padrão para os docentes; 

- Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes; 

- Integração com Facebook. 

 

  

3.1.3 Critérios para Definição das Atividades Complementares e Atividades 

Práticas Profissionais  

 

I. Atividades Complementares - AACs 

 

Conforme especificado em seu PPI, a Instituição implementa as Atividades Acadêmicas 

Complementares - AACs voltadas para a ampliação das experiências científicas, 

socioculturais e profissionais dos alunos, favorecendo a compreensão das relações entre 

a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração 

academia/sociedade e o desenvolvimento das competências profissionais.  

 

As AACs objetivam o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, a articulação 

teoria-prática, prática da pesquisa, a interdisciplinaridade e o enriquecimento do 

currículo e da formação do aluno. 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs são definidas a partir dos seguintes 

eixos: Cidadania; Científico-acadêmico; Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Inovação; e Sustentabilidade. 

 

De acordo com o Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares, o aluno 

sempre que participar de uma atividade deve assinar a lista de presença. Quando se 

tratar de uma atividade externa, o registro é feito através do comprovante individual 

assinado pelo Coordenador do Curso. As atividades realizadas e as respectivas horas são 

creditadas para o aluno. O sistema de contabilização das horas é cumulativo e não há 

limite de carga horária, já que o aluno pode realizar atividades além do que é 
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estabelecido no projeto pedagógico do curso, enriquecendo sua formação. Na 

conclusão do curso, o aluno recebe um Histórico das Atividades Acadêmicas 

Complementares desenvolvidas ao longo do seu percurso acadêmico.  

 

As AACs podem ser desenvolvidas através de: 

- Apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops, com vistas ao 

incentivo à pesquisa e iniciação. 

- Oficinas práticas e outras atividades práticas, realizadas sob a orientação de 

professores ou profissionais, em projetos realizados na IES ou externamente, a 

fim de integrar teoria e prática. 

- Visitas a exposições, filmes, vídeos ou festivais para a ampliação do universo 

cultural e artístico; 

- Atividades que visam ampliar o conhecimento geral e facilitar a atuação do aluno 

na profissão e/ou no mercado de trabalho, visando aprofundar o conhecimento 

referente à área de graduação do aluno; 

- Experiências de monitoria; 

- Atividades de extensão, para promover o contato com a realidade social. 

- Participação em campanhas, visitas, entre outros, que têm este tema como eixo 

de estudo, visando ao desenvolvimento da responsabilidade ambiental; 

- Atividades voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver 

competências como: empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para 

gerenciar mudanças, visando à preparação para o mundo do trabalho; 

- Trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e 

desenvolvidas pela Instituição ou por outras instituições sociais, com vistas ao 

desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social 

  

 Assim, as Atividades Acadêmicas Complementares previstas pelo Curso viabilizam a 

integração Ensino, Pesquisa e Extensão e o desenvolvimento de ações de 

responsabilidade social, proporcionando aos alunos a vivência de situações que 

contribuem para o crescimento dos alunos como cidadãos e profissionais. Estamos na 

sociedade do conhecimento e alguns grandes avanços, novos inventos e descobertas 

progredirão exponencialmente. Estas transformações se tornam uma questão de 

possibilidades de novos caminhos para a Educação, com a crescente e necessária 

utilização de ferramentas no processo educacional. A Instituição estimula a utilização da 

tecnologia intensamente, na tentativa de incrementar e aperfeiçoar a relação teoria- 

prática, além de observar os dinâmicos avanços tecnológicos, de forma ética e científica, 

bem como sua socialização ampliada, buscando soluções que possibilitem a sua efetiva 

implementação nos diversos e diferentes contextos dos seus cursos.  
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II. Atividades Práticas Profissionais  

 

As Atividades Práticas Profissionais na IES tem por finalidade promover uma melhoria 

do desenvolvimento e amadurecimento pessoal do aluno, bem como a sensibilização 

para as atividades profissionais da área de formação.  As Práticas Profissionais objetivam 

uma melhoria do desenvolvimento e amadurecimento pessoal do aluno, bem como a 

sensibilização para as atividades profissionais da área de formação. Os núcleos de 

prática dos cursos serão regidos por regulamentação própria, sendo conduzidos por 

professores indicados pelas respectivas Coordenações dos Cursos, com o objetivo de dar 

aos alunos a oportunidade de vivenciarem, na sua formação, a identidade acadêmico-

profissional, a partir da compreensão de competências e de habilidades que abranjam 

as dimensões político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica. Sendo assim, 

as atividades de prática profissional são concebidas levando em conta as dimensões do 

fazer e do saber fazer, compreendendo as questões e as situações-problema envolvidas 

no trabalho, identificando-as e resolvendo-as.  

 

Os núcleos de prática podem ser denominados como Empresa Júnior ou escritórios 

modelos, por exemplo, e são regidos por regulamentação própria, aprovada pelo 

Conselho Superior da Instituição.   

 

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro 

profissional ao mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS, viabilizando 

a entrada dos nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente através de um 

banco de cadastros e perfil, ao mercado de trabalho. A Instituição acredita que a 

presença de empresas na IES, somada a um serviço de orientação de carreiras, permite 

que os alunos tenham a oportunidade de interagir e conhecer as melhores chances para 

incrementar a sua carreira profissional. Dessa forma, as atividades de prática 

profissional são concebidas e desenvolvidas levando em conta as dimensões do fazer e 

do saber fazer, compreendendo as questões e as situações envolvidas no trabalho, 

identificando-as e resolvendo-as e, acima de tudo, levando em consideração 

fundamentos essenciais para sua formação, como:  

- Competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

- Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em 

busca de colocação;  

- Processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

- Empregabilidade dos discentes;  

- Gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  
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- Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para incrementar 

sua carreira profissional. 

 

 

3.1.4 Parâmetros para a Seleção de Conteúdos e Elaboração de Currículos 

 

Nos Cursos de Graduação, os componentes curriculares são organizados em torno das 

DCNs e da realidade dos contextos social, econômico, político, cultural e ambiental, com 

focos regional, nacional e internacional, concomitantemente, com as articulações 

interdisciplinares de forma a garantir um progressivo desenvolvimento do perfil do 

egresso, apresentado nos PPCs.  

 

A seleção dos conteúdos para a composição do currículo é realizada em cada curso de 

graduação com o envolvimento efetivo dos Coordenadores, Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), professores e Colegiados dos cursos. Desta forma, busca-se 

promover a organização e definição dos conteúdos de forma participativa, 

desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em grupos. A partir desse 

processo, os docentes realizam a necessária atualização dos conteúdos, levando em 

consideração não só as peculiaridades regionais, como também o conhecimento nas 

dimensões que envolvam as competências do saber, do saber fazer e do saber ser, 

tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, que tratam das 

competências exigidas pelo exercício profissional. O processo de seleção de conteúdos 

prioriza critérios referentes à atualização científica dos conteúdos, sua 

representatividade e relação com os objetivos propostos nos PPCs dos cursos 

estabelecendo, assim, coerência entre os conteúdos e as necessidades do contexto 

atual, relacionando com as possibilidades de adaptação, reformulação e reconstrução 

dos conteúdos. 

 

Os referidos critérios exigem que os conteúdos estejam consoantes, tanto com o nível 

de compreensão intelectual do acadêmico quanto com os objetivos políticos definidos 

nas DCNs e no PDI da IES. Considera igualmente os critérios de validade, flexibilidade, 

significação, possibilidade de elaboração pessoal, aplicabilidade, a evolução do 

conhecimento, o avanço tecnológico, as demandas do mercado de trabalho e a utilidade 

dos conteúdos, buscando garantir a inclusão de conteúdos mais significativos para a 

aprendizagem dos alunos. Também é importante ressaltar, na seleção de conteúdos e 

organização curricular dos cursos da IES, os critérios de flexibilização, 
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interdisciplinaridade e contextualização, em atendimento ao princípio da ação-reflexão-

ação. 

 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além 

de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais por 

meia das Atividades Acadêmicas Complementares e das disciplinas Eletivas. A 

interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a 

integração do conhecimento e visa superar uma organização curricular tradicional, que 

coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo aluno. Busca favorecer uma visão contextualizada e 

uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente 

do saber permeando disciplinas de todos os eixos, trabalhando de forma transversal e 

contínua os temas como sustentabilidade, racionalização da construção e 

produtividade. Ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-

aprendizagem da Instituição, que se caracteriza através da realização das atividades 

estruturadas pelos alunos.  

 

As atividades estruturadas se constituem como componente curricular obrigatório, 

vinculadas às disciplinas da matriz curricular dos Cursos. Os professores das disciplinas 

que oferecem atividades estruturadas devem estimular e incentivar seus alunos a 

refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. A contextualização 

refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente 

socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o 

cotidiano dos alunos e com o contexto social  

 

Este modelo curricular apresenta a estrutura que introduz as atividades de 

autoaprendizado.  Implica também, na sensibilização e engajamento do professor e do 

próprio aluno quanto à mudança do conceito de profissional, hoje requerido pela 

sociedade moderna: um egresso que esteja preparado para solucionar problemas de 

forma cooperativa, colaborativa e integrado a equipes de trabalho. Na elaboração das 

Matrizes Curriculares, percebe-se um esforço consciente para promover a valorização 

da interdisciplinaridade. A definição dos Eixos Temáticos e a realização de reuniões 

periódicas do colegiado e do NDE do Curso devem favorecer este conceito. A proposta 

de interdisciplinaridade dos cursos tem como ponto de partida os programas das 

disciplinas. A partir da análise cuidadosa de cada programa, identificam-se os elementos 
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fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros do colegiado, são 

estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e procedimentos.   

 

Os cursos estão organizados de modo a oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos 

que colaborem para a aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e 

que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação 

continuada, é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as 

atividades facilitadoras da construção de competências. 

 

 

3.1.5 Estágio Curricular Supervisionado  

 

Previsto no PPI da IES, o Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório 

nos Cursos de Graduação que o contemplem em seus currículos, como parte da 

formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada 

na legislação vigente que tem como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o 

estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação profissional. O estágio integra a formação do educando, 

fazendo parte do PPC. O estágio, desde que previsto no currículo do curso, é 

indispensável à integralização curricular, com carga horária específica, realizado na 

própria Instituição ou em outros locais que permitam a aprendizagem profissional, social 

e cultural, em situações reais, com a participação do estudante-estagiário em atividades 

de trabalho, articuladas à sua formação acadêmico-profissional.  

 

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-

aprendizagem e da formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  

e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura 

profissão.  

 

Os Estágios Curriculares obrigatórios nos cursos que o contemplam são normatizados 

por Regulamento próprio, conforme os critérios dispostos nas DCNs e nos PPCs, 

construídos e discutidos pelos NDEs, encaminhados e aprovados pelos respectivos 
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Colegiados, e homologados pelo Conselho Superior da Instituição.  O planejamento dos 

estágios e das práticas dos cursos é realizado para que estas atividades funcionem como 

momento de articulação teórico-prático entre os conhecimentos recebidos em sala de 

aula e situações da prática profissional específica.  

 

A atividade de estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades:  

a. O aprimoramento discente;  

b. A preparação profissional; 

c. A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-

aprendizagem e da formação integral do futuro profissional;  

d. O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar;  

e. O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura 

profissão. 

 

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, os alunos contam com a Central de 

Estágios e Empregos que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e 

Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial, como: 

I. Portal de vagas de Estágios e Empregos: através de um sistema 

informatizado, a Central mantem uma parceria com várias empresas, como 

por exemplo,  AVON COSMÉTICOS LTDA., INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, ATENTO BRASIL, para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o 

desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. Estes serviços serão prestados gratuitamente. O sistema 

é seletivo. As vagas serão previamente definidas por curso, Campus, 

coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas 

candidatos que atendam o perfil solicitado pela empresa são encaminhados. 

Conforme já explicitado, nos últimos anos, foram encaminhados às vagas  

4.784 alunos da IES. 

I. Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro 

profissional ao mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS 

(www.estaciocarreiras.com.br), visando oportunizar a entrada dos nossos 

alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente no mercado de trabalho. O 

ESTÁCIO CARREIRAS executa suas ações pautadas na Política da área de 

Empregabilidade da IES, oferecendo atendimento Virtual: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
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PLATAFORMA ESTÁCIO CARREIRAS - ambiente online para alunos e graduados da 

Instituição, que aborda os temas de orientação de carreira, dando dicas de como 

elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades numa 

entrevista ou processo seletivo, tendo em vista: 

✓ A competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

✓ As Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos 

candidatos em busca de colocação;  

✓ Os processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

✓ A empregabilidade dos discentes;  

✓ A gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

✓ Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para 

incrementar sua carreira profissional. 

 

 

Dentre os principais objetivos do Estágio Curricular Supervisionado estão:  

a) Propiciar oportunidades de integração, de conhecimentos teóricos e práticos 

multidisciplinares, através de situações reais de trabalho;  

b) Oferecer oportunidades da atuação em equipes, desenvolvendo assim, 

capacidades de cooperação e de iniciativa; e  

c) Proporcionar oportunidade de reflexão crítica da realidade e de efetiva relação 

entre a teoria aprendida e a prática de telecomunicações vivenciada.   

 

NORMATIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS: 

 

Para que o Estágio Curricular Supervisionado possa ter o significado desejado e alcance 

os objetivos pretendidos, faz-se necessário que o aluno tenha maturidade acadêmica, 

isto é, o domínio de um significativo conjunto de conhecimentos. Com isso, o estágio só 

deverá ser iniciado por alunos que tenham cumprido um mínimo da carga horária, o 

correspondente a, aproximadamente, 65% da carga horária total do curso. O aluno pode 

se matricular na disciplina Estágio Supervisionado, desde que tenha cumprido o pré-

requisito de maturidade acadêmica. Cabe ao professor responsável pela disciplina 

acompanhar e controlar todos os atos e atividades relativas ao estágio e encaminhar, ao 

final de cada semestre, à Coordenação do Curso: 

✓ A Ficha de Registro de Frequência,  

✓ O Plano de Estágio Supervisionado e  

✓ O Relatório Final de Estágio, conforme orientação das diretrizes curriculares.  
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A aprovação do aluno na disciplina Estágio Supervisionado resulta do atendimento aos 

seguintes quesitos:  

a) Parecer favorável do supervisor do estágio da empresa onde se efetivou o 

estágio de campo;  

b) Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio exigida;  

c) Apresentação, ao professor da disciplina Estágio Supervisionado, do relatório 

final de estágio, de caráter obrigatório, no prazo definido pela Instituição; e 

d) No mínimo 75% de frequência às aulas teóricas.  

 

Os Estágios Supervisionados estão contemplados no Regimento da IES, conforme 

transcrito a seguir: 

CAPÍTULO VII 

DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Art. 75. O Centro Universitário Estácio de São Paulo estabelecerá normas para a realização dos 

estágios dos alunos regularmente matriculados, levando em conta as características específicas 

de cada modalidade de ensino. 

 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e 

ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica.   

 

Art. 76. Os estágios supervisionados constam de atividades de práticas, exercidas em situações 

reais de trabalho. 

 

Art. 77. Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes pontos: 

I – Registro em instrumento próprio, de trabalhos e experiências realizadas; 

II – Esclarecimento e informação aos interessados na utilização dos instrumentos e utensílios, 

sobre horários e condições para a realização de trabalhos e experiências; e 

III – Apresentação de um relatório de pesquisa (Monografia, Artigo ou Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC) no último semestre do curso, segundo as diretrizes do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

 

Art. 78. O Estágio Supervisionado será dirigido por um Coordenador de Estágio. 

 

 

 

3.1.6 Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Estruturadas e Monitoria.  

 

I. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  
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Conforme definido no PPI da Instituição, o TCC, enquanto componente curricular, 

constitui-se numa atividade acadêmica de caráter formativo e de sistematização do 

conhecimento sobre um objeto de estudo relativo à profissão ou aos demais 

componentes curriculares dos cursos de graduação. É desenvolvido pelo discente, 

mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente, sendo requisito essencial 

e obrigatório na integralização curricular nos cursos que o têm como exigência. Cada 

curso de Graduação define a modalidade do TCC, através de regulamento específico, 

constante no PPC, conforme as DCNs pertinentes. O Trabalho de Conclusão de Curso 

representa um amadurecimento científico do estudante e suas regras estão disponíveis 

em Regulamento próprio (anexado ao PDI da IES). 

 

 

II. Atividades Estruturadas 

 

As Atividades Estruturadas têm amparo legal no Art. 2º, inciso II da Resolução CNE/CES 

nº 3, de 2 de julho de 2007. Com regulamento próprio, elas possibilitam a construção de 

conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente.  

 

Especificadas no PPI da IES, essas atividades devem privilegiar a articulação entre a 

teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a 

este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como 

mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.  

Assim, o currículo do curso é concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus 

conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que 

ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 

dinâmica.  

  

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade, de Edgar 

Morin, propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos 

alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora.  

 

Nesse contexto, de acordo com Behrens, situa-se a problematização que possibilita uma 

visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula 

articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos 

podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 
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minuciosamente e articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a 

ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática.  

 

 

III. Monitoria  

 

Atividade de auxílio à docência, a Monitoria se constitui como mais um espaço de 

aprendizagem para os alunos da graduação da IES. O Programa de Monitoria é destinado 

a alunos com excelência no rendimento acadêmico e interesse para o magistério. Desta 

forma, a atividade de Monitoria é regida por norma específica emanada da Direção Geral 

da Instituição (Regulamento em anexo). A Monitoria se dá através de um processo 

seletivo, mediante a publicação em edital para seleção de discentes para serem 

acompanhados por professores de disciplinas do eixo profissionalizantes do curso. Este 

processo é realizado de acordo com o Regimento Interno da IES. Compete ao monitor:  

1. Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de 

material didático e experimental, tanto em sala de aula como em laboratório;  

2. Auxiliar o professor na orientação dos alunos, para esclarecimento de dúvidas 

e/ou realização de exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório; e  

3. Cumprir carga horária semanal específica, em horário elaborado pelo 

Coordenador do Curso e que não conflite com suas obrigações discentes, em 

função das disciplinas em que estiver matriculado. 

 

Atualmente, a IES tem 12 alunos no Programa de Monitoria, nos cursos de Direito, 

Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia e Matemática. 

 

 

3.1.7 Avaliação da aprendizagem 

 

A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma 

contínua e sistemática ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre 

o estudante e o conhecimento, formando par dialético com os objetivos de 

aprendizagem, de modo que os aspectos formativo, diagnóstico e somativo, em relação 

dialética, devam propiciar o redirecionamento das atividades propostas como forma de 

garantir o alcance dos alunos em relação aos objetivos do Curso e a aprendizagem dos 

componentes curriculares. 

 

Os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são elaborados pelos 

professores, de acordo com a proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do período 
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letivo a que se referem. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é 

recomendada como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a 

utilização de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e 

construídos; as dúvidas se constituem como elementos redirecionadores do 

planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem dos acadêmicos. Assim, podem 

ser utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de campo, atividades 

coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de pesquisa e 

extensão, provas, atividades escritas, júri-simulado, avaliação oral, estudos de casos, 

enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos 

diversos componentes curriculares. 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir 

das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos 

fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de 

formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de 

suas dificuldades. 

 

Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão de sua própria formação. 

 

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

A avaliação diagnóstica – momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em 

sala de aula, pelos professores, por meio de observação e registros; 

A avaliação formativa – é realizada ao longo do processo, observado o desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades 

realizadas pelos acadêmicos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar 

suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

A avaliação somativa – é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, 

nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade 

de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos 

diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que 
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são analisadas para a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído 

para a formação do perfil profissional desejado. 

 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos acadêmicos. A avaliação 

é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

acadêmico produz, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo 

avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento 

e formas de registrar os resultados obtidos pelos acadêmicos. 

 

Baseada nestes princípios avaliativos, a Estácio São Paulo define as seguintes ações 

preferenciais no desenvolvimento de seu processo de avaliação:  

a) Avaliar o aluno através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os 

conhecimentos construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, 

orais, pesquisas, relatório de atividades, provas de caráter operatório, e 

registros da participação dos alunos em dinâmicas de sala de aula;  

b) Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais 

estabelecidos na matriz de competências, habilidades e conteúdos curriculares 

desenvolvidos;  

c) Estabelecer, para cada período, a aplicação de no mínimo duas, entre três, 

verificações da aprendizagem: AV1 e AV2, e AV3;  

d) Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de 

rendimento escolar e das atividades acadêmicas dos cursos, programas e 

projetos; e 

e) Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global e por disciplina, 

incidindo sobre a mesma a frequência, considerando o critério legal da 

frequência igual ou superior a 75% por disciplina, e o aproveitamento (para a 

aprovação na disciplina, o rendimento acadêmico deverá ser igual ou superior a 

6,0), conforme disposto no Regimento da IES. 

 

A avaliação da aprendizagem do aluno, nas disciplinas presenciais, está contemplada no 

Regimento da IES, conforme transcrito a seguir: 

 

 

CAPÍTULO VI 
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DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 67. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre 

a frequência e o aproveitamento. 

Art. 68. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

Parágrafo único. A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do 

professor, e seu controle, para o efeito do presente artigo, da Secretaria Geral, sendo 

vedado o abono de faltas. 

Art. 69. Haverá em cada período, obrigatoriamente, pelo menos, três verificações 

da aprendizagem (AV1, AV2 e AV3). 

§1º Incumbirá ao professor à elaboração, aplicação e julgamento das verificações de 

rendimento escolar concernentes à disciplina de sua responsabilidade. 

§2º O professor, a seu critério, ou a critério do Colegiado de Curso, pode promover 

trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser 

computadas nas notas ou nos conceitos das verificações parciais, nos limites definidos 

pelo mesmo Colegiado. 

§3º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

através dos instrumentos de avaliação específicos, aplicados por Banca Examinadora 

Especial, poderão cursar as disciplinas liberados dos pré-requisitos indicados pela Banca, 

após o referendo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, cumprindo 

um tempo de integralização menor, na forma da legislação em vigor. 

Art. 70. A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de zero a 10 

(dez) pontos, permitindo-se o fracionamento em uma casa decimal. 

§1º Ressalvado o disposto no § 2º (segundo), atribui-se nota zero ao aluno que deixar 

de submeter-se à verificação prevista, na data fixada, bem como ao que nela se utilizar 

de meio fraudulento. 

§2º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) que obtiverem média 6 (seis) entre as notas da AV1 e da AV2, sendo a menor 

delas, no mínimo, nota 4,0 (quatro), poderão optar pela realização ou não da AV3. 

§3º Pode ser concedida revisão da nota atribuída à verificação de aproveitamento, 

quando requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da sua divulgação. 

§4º O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, devendo 

sempre, fundamentar sua decisão. 

§5º Não concordando com a decisão do professor, o aluno desde que justifique, poderá 

solicitar ao Diretor que submeta seu pedido de revisão à apreciação de dois outros 

professores da mesma área de conhecimento. 
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§6º Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalecerá, mas 

não havendo unanimidade, prevalecerá a nota atribuída pelo professor da disciplina que 

avaliou a prova. 

§7º As datas das verificações de aprendizagem (AV1, AV2 e AV3) serão designadas pela 

Diretoria, constando do Calendário Escolar. 

§8º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) deverão, obrigatoriamente, realizar a AV1 e AV2 de forma presencial, e 

aqueles que optarem por realizar a AV3 deverão fazê-lo também, necessariamente, de 

forma presencial. 

§9º À avaliação da aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso não se aplica a 

AV1, AV2 e AV3, e será atribuído, a cada um deles, um único grau de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez) pontos, admitindo-se uma decimal, e este se constituirá no grau final obtido pelo 

aluno. 

Art. 71. Em cada disciplina, a média dos trabalhos escolares realizados durante o 

semestre forma a média de aproveitamento semestral. 

Art. 72. O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a obtenção de: 

I – mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas; 

II – alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis) e nota mínima 4,0 (quatro) 

na menor AV considerada.  

 

Art. 73. Considerar-se-á reprovado o aluno que: 

I – Obtiver média parcial inferior a 4 (quatro). Neste caso, não pode, inclusive, realizar 

prova final; 

II – Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da disciplina; 

e 

III – Obtiver, na disciplina, média final de verificação da aprendizagem inferior a 5 (cinco). 

 

Art. 74. Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser 

ministrados cursos intensivos com os mesmos programas regulares, mediante 

exigências iguais de aprovação e de cumprimento da carga horária. 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância (online) também contam com 

Regulamento próprio que inclui a avaliação da aprendizagem.  A avaliação da 

aprendizagem nas disciplinas online se dá através das provas: 

- AP (Avaliação Parcial) - Questões objetivas sobre as aulas de 01 a 05 - Valor: até 

2,0 pontos extras na AV e AVS  

- AV (Avaliação) – Questões discursivas e objetivas sobre todo o conteúdo das 

disciplinas – Valor 10,0 (dez). 
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- AVS (Avaliação Suplementar) -  Questões discursivas e objetivas sobre todo o 

conteúdo das disciplinas – Valor 10,0 (dez). 

 

Essas avaliações são corrigidas pelos tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas 

do curso. 

 

A avaliação parcial (AP) é obrigatória para a realização da AV e da AVS. A pontuação 

obtida na AP somará tanto com a nota da AV quanto a da AVS, caso sejam realizadas e 

a nota obtida seja superior a 4,0 nas duas avaliações. Será considerado aprovado na 

disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

Observações: 

✓ A Nota final do aluno é igual à soma da Nota da AV (até 10,0) + Nota da AP (até 2,0), 

desde que a soma não ultrapasse a nota máxima de 10,0 pontos. Caso seja inferior 

a 6,0, o aluno realizará a Avaliação Suplementar (AVS). O cálculo para aprovação é o 

mesmo: Nota da AVS (até 10,0) + Nota da AP (até 2,0). O mínimo para aprovação 

também é 6,0. 

✓ Antes de realizar a AVS, o aluno terá a possibilidade de rever as aulas e interagir no 

fórum de dúvidas para essa etapa avaliativa. Poderá ainda sanar suas dúvidas pela 

ferramenta Central de Mensagens que permite contato direto com o tutor online. 

 

 

3.1.8 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

  

Em atendimento à Portaria MEC nº. 147/2007, Art. 3º, a IES conta com os NDEs dos seus 

cursos, que são constituídos por meio de regulamento próprio, com o objetivo de 

pensar, elaborar e atualizar os PPCs dos cursos da IES, além de discutir, analisar, 

interpretar, propor e operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações 

pedagógicas dos cursos.  

 

Assim, na Estácio São Paulo, o NDE deve acompanhar o desenvolvimento do curso, assim 

como acompanhar as evoluções curriculares, favorecendo  a atualização e evolução do 

ensino. 
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3.1.9 Diretrizes Pedagógicas para a Concepção dos PPCs 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Estácio São Paulo são pautados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs dos respectivos Cursos, na Política de Ensino estabelecida 

no PDI e no Sistema de Avaliação da IES. O planejamento da oferta de cursos da 

Instituição deve ser iniciado através de uma pesquisa de mercado da área comercial para 

estabelecer a sua necessidade social. 

  

Os fundamentos dos PPCs, no contexto mais amplo da prática social, devem contemplar 

a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social; valorização 

profissional; e defesa das políticas de inclusão social. E, no contexto da prática 

pedagógica, aponta-se, entre outros, o trabalho coletivo interdisciplinar, o currículo 

enquanto construção do conhecimento e a reflexão sobre a prática e vivência da 

avaliação qualitativa e processual.  

 

O processo de construção dos PPCs, que envolve a produção coletiva do conhecimento 

e sua articulação com a prática, deve ser ponto de referência para o desencadeamento 

de todas as atividades administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas da Instituição.  

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES, quando de sua elaboração, devem 

contemplar a seguinte estrutura:  

1. Sumário;  

2. Introdução;  

3. Curso;  

4. Modalidade;  

5. Contextualização; 

6. Objetivos Gerais;  

7. Objetivos Específicos; 

8. Perfil do Egresso;  

9. Introdução à Matriz Curricular (número de períodos; tempo de integralização 

mínimo e máximo; quantitativo de disciplinas; carga horária total; carga horária 

eletiva; carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares; carga horária 

do Estagio Supervisionado; numero de módulos; carga horária obrigatória; carga 

horária online; e carga horária das Atividades Estruturadas);  

10. Atividades de Nivelamento;  

11. Disciplinas;  

12. Atividades Complementares e Extensão;  
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13. Participação dos alunos em atividades de Responsabilidade Social Serviços à 

comunidade;  

14. Pesquisa;  

15. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);  

16. Estágio;  

17. Metodologias e técnicas didático-pedagógicas;  

18. Procedimentos de avaliação;  

19. Recursos e infraestrutura;  

20. Eventos;  

21. Atendimento ao docente e ao discente;   

22. Certificação Intermediaria;  

23. Biblioteca e  

24. Anexos 

 

 

3.1.10 Princípios Básicos para Implementação Curricular 

 

Os princípios básicos que norteiam a implementação dos currículos dos cursos da 

Instituição são: 

a) Preparação profissional;  

b) Interdisciplinaridade e flexibilidade; 

c) Formação continuada e sintonizada com a realidade social;  

d) Articulação teoria-prática;  

e) Ética profissional e  

f) Responsabilidade social.   

 

Todas estas dimensões estão incorporadas no PPI e, consequentemente, nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos.  

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo compreende a necessidade de promover a 

participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, 

priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização. A IES considera o aluno 

como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico 

comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as 

dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a 

contextualização dos saberes. Em articulação com esses pressupostos, são 

considerados, na organização dos cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, encaminhados pela UNESCO. 
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Os cursos da Instituição estão, então, organizados de modo a oferecerem, ao aluno, 

referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Cabe lembrar que tais 

referenciais teórico-práticos estão sempre alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação e às orientações para os Cursos Superiores de Tecnologia, 

atendendo às orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE. Pretende-se que as 

competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que 

implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de ação-reflexão-ação. 

Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem metodológica que traz 

para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

 

 

3.2 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: ESTRATÉGIAS E MEIOS 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo visa implementar canais de comunicação, 

como uma das formas de viabilizar sua missão institucional, representada pela busca em 

formar profissionais capacitados e atualizados e participar ativamente do processo de 

melhoria de vida da população. Portanto, considera-se necessário um permanente 

diálogo com a comunidade acadêmica e com o público em geral. 

 

Para garantir a precisão e a agilidade das informações, a comunicação será dividida em 

interna e externa, pois assim a IES atenderá, de maneira mais eficiente, os diferentes 

públicos, em suas peculiaridades. 

 

 

3.2.1 Comunicação com o público interno 

 

A comunicação interna deve ocorrer a partir da percepção dos públicos e suas diferentes 

necessidades de informação. Diante da diversidade de públicos estarão definidos os 

canais de comunicação específicos para atender às demandas de informação, 

privilegiando as mídias digitais por considerar o meio mais eficaz fazendo a informação 

chegar de forma instantânea e segmentada para seus públicos. 

 

O objetivo da Comunicação Interna é estabelecer e cristalizar, como prática 

permanente, o diálogo entre empresa e seu corpo de colaboradores (docentes e 

técnico-administrativos), bem como entre a IES e seu corpo discente. 
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Os Benefícios Operacionais da Comunicação Interna são: 

- Alinhamento da Informação disponível na IES; 

- Entendimento dos funcionários sobre o seu papel no fluxo de informações da 

Instituição; 

- Aumento do nível de conhecimento e comprometimento dos colaboradores em 

relação aos objetivos da Instituição; 

- Melhoria dos setores que mantém contato com alunos e clientes em potencial. 

 

São atribuições do setor responsável pela Comunicação Interna: 

- Promover a clareza nos processos de comunicação; 

- Apontar soluções que resultem na eficiência da comunicação; 

- Apontar fontes de informação acessíveis aos funcionários, alunos e professores; 

- Monitorar os resultados; 

-  

- Liderar e articular ações integradas com os demais setores de comunicação da 

Estácio São Paulo visando otimizar resultados; 

- Apoiar setores e projetos da IES com o objetivo de promover seus produtos e 

serviços internamente; 

- Conduzir a informação de forma adequada, por canais adequados, para públicos 

adequados. 

 

A Comunicação interna da Estácio São Paulo ocorrerá por meio dos seguintes canais: 

 

O site da IES – http://portal.estacio.br/home/  

 

Intranet – portal interno contendo informações e notícias de interesse de funcionários 

da Instituição. Todos os funcionários poderão disponibilizar informações, 

procedimentos e normas do seu setor e suas atividades na Intranet. É o canal oficial de 

informações para o alinhamento e atualização das informações institucionais, com 

agilidade no fluxo comunicacional. É um ambiente participativo e colaborativo. 

 

Painel do Professor – portal, no site institucional, com informações e notícias de 

interesse dos professores da IES. O site será atualizado diariamente e o acesso poderá 

ser feito da residência do professor. 

 

Campus Virtual – site com serviços e notícias de interesse dos alunos, com informações 

disponibilizadas, por turno e turma. 

http://portal.estacio.br/home/
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Murais Internos – espaços destinados à publicação de avisos e informações diversas, de 

forma impressa. 

 

Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) – sistema que disponibiliza informações 

acadêmicas e administrativas aos alunos, professores e corpo técnico-administrativo. 

Por meio dele, a comunidade interna tem acesso às informações de acordo com seu 

curso e período, desde aquelas referentes à Secretaria até as oportunidades de estágio. 

O SIA permite uma base de dados, bem como a integração de informações gerais da IES. 

Aos acadêmicos, estão disponíveis os serviços de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual 

(serviços de Requerimentos on line), notas e frequência; Calendário Acadêmico, Vagas 

para Estágios e Empregos, dentre outras. Aos professores, é dado o acesso às pautas 

para lançamento de frequência e notas, Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, 

quadro de horário. Para os gestores e colaboradores, o SIA permite o acesso por meio 

da matrícula, aos links da área a qual é responsável, desta forma quem atua com a área 

financeira apenas possui acesso a esta, e assim por diante. 

 

Gestão à Vista - consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com 

os resultados das diversas áreas da Instituição. A comunicação dos resultados dos 

setores da IES, através da Gestão à Vista, busca alinhar todas as áreas e funcionários 

com os mesmos objetivos, dando maior transparência para as metas institucionais,  

apresentando a evolução dos resultados efetivos alcançados no período, as ações que 

estão sendo tomadas e a parcela de contribuição de cada área para atingir as metas e 

objetivos da IES. 

 

Adpweb é um sistema administrado pelo RH da instituição que além de administrar as 

atividades relacionadas à folha de pagamentos, permite um contato direto com todos 

os colaboradores, administrativos e docente, ativos através de e-mails institucionais.  

 

Para facilitar a comunicação do corpo docente, a IES conta, ainda, com o Sistema de 

Gestão do Conhecimento - SGC, cujo objetivo é o debate e a troca de informações 

acadêmicas de forma colaborativa entre os diversos professores e coordenadores da 

Estácio.  O SGC tem por objetivo a construção coletiva do ensino. O conteúdo deste 

ambiente engloba informações sobre o projeto pedagógico de cada curso, além dos 

planos de ensino e de aula das disciplinas, atividades estruturadas e metodologias 

específicas.  Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: plano de 

ensino; plano de aula; atividades estruturadas; metodologia específica; fórum; anexos; 

ocorrências e perfil de acesso desta disciplina.  Essa participação coletiva é realizada 
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através da participação de todos os docentes nos fóruns promovidos no SGC. Esses 

fóruns de discussão se propõem à troca de ideias, aprimoramento e discussões, no 

sentido de promover a atualização e o aprimoramento do ensino de forma coletiva, 

assegurando a participação de todo corpo docente da IES na construção dos conteúdos 

que serão ministrados, nas matrizes dos cursos, nas atividades propostas etc.  

 

O aluno contará ainda com o acesso tecnológico a ferramentas de comunicação da web, 

tais como: 

 

Plataforma “Aluno on-line”. 

 

SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, mais 

intuitiva e amigável e novas funcionalidades como: Roteiro de estudo; Integração com 

o BDQ para alunos e docentes; Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente, com 

a possibilidade de troca de arquivos em tempo real; Acesso direto ao livro didático e ao 

conteúdo online das disciplinas; Repositório de objetos de aprendizagem; Calendário 

Acadêmico; Quadro de horários de aulas; notícias; Relatórios docentes; Integração com 

o Facebook. 

 

  

3.2.2 Comunicação com o público externo 

 

 O Centro Universitário Estácio de São Paulo implementará canais de comunicação, 

como uma das formas de viabilizar sua missão institucional, representada pela busca em 

formar profissionais capacitados e atualizados e participar ativamente do processo de 

melhoria de vida da população. Portanto, a IES considera necessário um permanente 

diálogo com a comunidade na qual está inserida. 

 

Diferentemente do público interno, que é mais restrito, de fácil delimitação e 

identificação de interesses, o público externo de uma IES é amplo e heterogêneo. De 

uma maneira geral, é possível apontar os seguintes subgrupos:  

- Estudantes do Ensino Médio e trabalhadores, que buscam graduação tradicional 

ou profissional;  

- Alunos graduados em busca de outra Graduação – Tradicional ou Tecnológica e 

Pós-graduação;  

- Alunos diversos, que buscam cursos de extensão;  

- Empresários;  

- Órgãos Governamentais;  
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- Alunos e docentes, que acessam o sistema acadêmico através do site; 

- Imprensa, que busca informações sobre as atividades da IES; e  

- Comunidade em geral. 

 

A comunicação com o público externo é feita com o cuidado de garantir informações 

precisas e transparentes.  A divulgação dos serviços à comunidade se dará por 

intermédio dos meios de comunicação, de modo tradicional, utilizando mídia impressa 

(jornais, revistas, catálogos, entre outras), rádio e TV. Deve-se agregar a isso a divulgação 

por meio da internet, notadamente mais ágil e com maior potencial para alcançar o 

público jovem.  

 

Destaca-se, ainda, o site institucional, http://portal.estacio.br/home/, que apresenta: 

- Informações sobre a localização da IES; 

- Documentos oficiais da IES, como o Regimento. 

- A estrutura organizacional da IES; 

- OS PPCs dos Cursos de Graduação e informações sobre os cursos de Pós-

graduação ofertados; 

- Informações sobre oportunidades de Estágios e Empregos 

- Áreas de Pesquisa, Extensão, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, 

Monitoria, Atividades Complementares. 

-  Hot sites para a divulgação de eventos e promoções,  

- Informações sobre a CPA – Comissão Própria de Avaliação, resultados das 

avaliações internas e o Relatório Anual de Autoavaliação. 

-  Editais, notícias e ainda uma comunicação direta através do sistema de 

Ouvidoria e “Fale Conosco”. 

- Informações sobre a Estácio. 

 

Ao focar o público externo, a IES procura:  

a) Posicionar a marca da IES no mercado de ensino superior, frente aos diferentes 

públicos de interesse, ressaltando seus valores, sua gestão eficiente e qualidade 

de ensino; e  

b) Desenvolver um processo comunicativo com a sociedade, por meio de métodos 

diretos e indiretos, visando munir o público externo com informações sobre os 

parâmetros legais e as regulamentações que regem a vida institucional, bem 

como as atividades e iniciativas realizadas pela instituição. 

 

Os principais meios de comunicação da IES com o público externo serão: anúncios em 

geral (mídias impressas, internet, rádio e TV). A escolha do veículo de comunicação será 

http://portal.estacio.br/home/
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feita de forma estratégica, levando sempre em consideração o perfil deste em relação 

ao público-alvo e a circulação que melhor se adequar ao produto. 

 

 

3.2.3 Parcerias com a Comunidade 

 

Outra forma de comunicação com o público externo ocorre por meio das Parcerias com 

a Comunidade. A IES, através do seu corpo diretor, estabelece parcerias com instituições 

públicas e privadas, com vistas ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: 

estágio profissional dos estudantes, ações de responsabilidade social, e para o 

desenvolvimento do tripé Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão. A relação 

com as instituições e empresas se dará através de diversos projetos e atividades 

expressos em convênios com foco no desenvolvimento educacional.  

 

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos e graduados no mercado de 

trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade, a IES conta com a Central de 

Estágios e Empregos que executará suas ações pautadas na Política de Estágios e 

Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial por meio do: 

 

- Portal de Vagas de Estágios e Empregos – por meio de um sistema informatizado, a 

Central mantem uma parceria com empresas para a oferta e divulgação de vagas. 

Encaminhará os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, 

como determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são 

prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas 

por curso, unidade, coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. 

Apenas candidatos que atendam ao perfil solicitado pela empresa serão 

encaminhados. Com essa finalidade, a IES tem parceria com as seguintes 

instituições: AVON COSMÉTICOS LTDA., INSTITUTO TOMIE OHTAKE, ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, ATENTO BRASIL. 

 

- ESTÁCIO CARREIRAS -  Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar 

a entrada do futuro profissional ao mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO 

CARREIRAS (www.estaciocarreiras.com.br), visando oportunizar a entrada dos 

nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente no mercado de trabalho. 

O ESTÁCIO CARREIRAS executa suas ações pautadas na Política da área de 

Empregabilidade da IES, oferecendo atendimento Virtual: 

 

 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
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3.2.4 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria é um canal para receber críticas, elogios, sugestões e denúncias da 

comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a 

comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento 

dos serviços prestados, bem como na prevenção de conflitos. É um serviço 

disponibilizado à comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e 

acompanhar críticas e sugestões; funcionará em local próprio, com pessoal 

especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos pela sua regulamentação. São objetivos da Ouvidoria:  

a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados pela 

IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da 

IES;  

b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e 

financeiros, oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações 

sobre a legislação e as normas internas vigentes;  

c) Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a 

IES;  

d) Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de 

permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos 

segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos;  

e) Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à 

informação e com a qualidade na prestação dos serviços.       

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas podem ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

Relacionamento com a IES: 

A Ouvidoria Central de Alunos trata os relatos recebidos das seguintes formas: 

- Insatisfações – quando as solicitações não forem atendidas de forma satisfatória, 

pelos canais de atendimentos anteriores. 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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- Denúncias – quando identificadas desvio de conduta de colaboradores 

administrativos e professores, no ambiente acadêmico, e o descumprimento do 

Regimento Interno. 

- Elogios – quando os alunos quiserem reconhecer a dedicação ou o destaque de 

um professor ou de um atendimento que tenha superado as expectativas. 

 

O fluxo do tratamento dos relatos  é realizado, conforme a seguir: 

 

- Análise - A Ouvidoria analisa o teor do relato o e verifica se há necessidade de 

preservar o sigilo dos dados do manifestante além de identificar para qual 

área/unidade será encaminhada. Também é verificada a necessidade de solicitar 

complementação ao aluno, pois relatos com informações insuficientes podem 

dificultar todo o processo até impossibilitar a resolução do mesmo. 

- Encaminhamento - Para apuração dos fatos expostos nos relatos, os mesmos são 

encaminhados para os gestores das unidades, gerentes acadêmicos de núcleo, 

secretários adjuntos e em alguns casos, também serão encaminhados para 

ciência da direção do núcleo. 

- Acompanhamento - A Ouvidoria acompanhará todo o trâmite do relato na área 

responsável, zelando para que a resposta seja célere. Caso a resposta não seja 

satisfatória, a Ouvidoria buscará mais esclarecimentos, elencando 

expressamente os pontos que deverão ser revistos. 

- Encerramento - O relato será encerrado somente mediante a uma resposta 

satisfatória. Ressalte-se que a resposta satisfatória não significa 

necessariamente atendimento ao pleito do aluno, mas sim uma resposta 

esclarecedora, fundamentada e completa. 

 

O prazo para resposta é de até 10 (dez) dias úteis, com exceção dos casos de desvio de 

conduta de docentes e colaboradores, que podem chegar até 20 dias úteis.  

 

A principal atividade institucional da Ouvidoria é acolher os relatos de alunos, ex-alunos, 

responsáveis por alunos, candidatos e demais públicos, que não foram solucionados por 

outros canais de atendimentos. Possui caráter mediador, pedagógico e estratégico:  

- Mediador - busca soluções para os relatos que lhe são dirigidos, analisando de 

maneira clara e transparente os fatos, através da posição da IES e do aluno;  

- Pedagógica – busca educar o aluno, para que este possa exercer seus direitos e 

deveres, sempre pautando pela educação, respeito e hospitalidade, com base no 

Regimento interno da Instituição;  
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- Estratégica - ao analisar os relatos, identifica fragilidades e orienta as diversas 

áreas da Instituição, promovendo a melhoria continua dos processos, visando à 

credibilidade da Instituição. 

 

Assim, a Ouvidoria visa à recuperação da credibilidade da instituição junto aos seus 

públicos, o fortalecimento da imagem institucional, sendo um agente de melhorias e  

agindo segundo os valores institucionais. 

 

 

3.2.4.1. Funcionamento  

 

Os acessos à Ouvidoria estão disponíveis da seguinte forma: 

- Alunos e Ex-alunos: através de requerimento de Ouvidoria no Campus Virtual, 

menu Atendimento. 

- Candidatos e demais públicos: através do Portal Estácio – página da Ouvidoria.  

 

A Ouvidoria de Alunos recebe os seguintes tipos de relatos: 

- Denúncias e insatisfações - sobre solicitações acadêmicas, financeiras, 

atendimento e infraestrutura não atendidas nos níveis anteriores, conduta e 

postura de professores e colaboradores administrativos não condizentes com o 

Código de Ética e Conduta, dentre outros.  

- Elogios – sobre professores, colaboradores administrativos, atendimento, 

infraestrutura da IES, entre outros. 

 

No Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, os requerimentos “categoria Ouvidoria”, 

são classificados da seguinte forma: 

- Elogio sobre a IES     

- Elogio sobre Atendimento      

- Elogio sobre Professores      

- Ouvidoria - Atendimento      

- Ouvidoria - Conduta Professor      

- Ouvidoria - Conduta Funcionário      

- Ouvidoria - Infraestrutura              

- Ouvidoria - Processos Acadêmicos      

- Ouvidoria - Processos Financeiros  
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3.3  ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

 

No Centro Universitário Estácio de São Paulo, os alunos serão atendidos, 

permanentemente, no horário de funcionamento da IES, pela SGA, pelos Professores e 

pelos Coordenadores de Curso.   

 

3.3.1 Formas de Acesso 

 

As formas de ingresso nos cursos de graduação da Estácio São Paulo são: 

- VESTIBULAR – Processo Seletivo realizado pela IES.   

- PROUNI – Programa Universidade para Todos - foi instituído pelo Governo Federal e 

oferece bolsas de estudos, em IES privadas, a estudantes brasileiros, de baixa renda 

e sem diploma de nível superior. 

- TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A transferência é oferecida aos alunos de outras 

instituições que queiram ingressar na Estácio São Paulo. O candidato deve estar 

vinculado à outra IES, em curso idêntico ou afim. A transferência está condicionada 

à disponibilidade de vagas, análise de compatibilidade curricular. Para o pedido de 

transferência o candidato deve, também, preencher um formulário próprio na 

Central de Atendimento da Instituição e, no prazo estipulado por essa, verificar o 

deferimento ou não de seu pedido. 

- TRANSFERÊNCIA INTERNA – A transferência interna possibilita ao aluno a mudança 

de curso, ou seja, aquele aluno vinculado à IES, que já está realizando determinado 

curso, e pretende solicitar a troca para outro curso da mesma área ou afim. 

- PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – É a oportunidade oferecida a 

quem já concluiu um curso superior de graduação.  

 

 

3.3.2 Secretaria Geral Acadêmica - SGA 

 

A Secretaria Acadêmica tem por objetivo planejar, organizar, supervisionar e 

administrar a vida acadêmica de todos os estudantes dos cursos de graduação que a IES 

oferece. É responsável por todo o serviço de Registro Acadêmico e pela 

operacionalização das atividades não didáticas compreendendo: matrículas, 

transferências, notas, declarações, requerimentos, históricos, controle de registro dos 

diplomas, entre outros. 
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3.3.3 Secretaria Virtual 

 

 Aos alunos, estão disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas os serviços 

de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), Calendário 

Acadêmico, Campus Virtual, vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades. 

Os professores possuem acesso às pautas para lançamento de frequência e notas, 

Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário. 

 

 

3.3.4 Programas de Apoio Pedagógico 

 

A coordenação de curso e o corpo docente terão carga horária para atendimento e apoio 

aos discentes.  Além deste atendimento direto ao estudante, a Estácio São Paulo oferta 

programas básicos de apoio ao discente: 

 

- AMBIENTAÇÃO – A IES desenvolverá atividades de recepção aos discentes, 

especialmente, aos calouros, com o objetivo de ambientá-los na Instituição e 

integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao desenvolver as atividades de 

recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, a fim de evitar 

ações agressivas e acidentes.   

 

- NIVELAMENTO – tem como objetivos revisar conteúdos necessários ao bom 

desempenho acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos 

determinantes para o cotidiano da sala de aula e integrar o discente na 

comunidade acadêmica. A finalidade deste programa é suprir conhecimentos 

prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a IES 

oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português. A Instituição 

também propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada 

curso. Dessa forma, outros conteúdos são propostos, de acordo com as 

necessidades detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso. 

 

- NOVA CHANCE - O Nova Chance é um programa de reforço que dá oportunidade 

ao calouro que obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar por 

meio de videoaulas que retomam o conteúdo das seis primeiras semanas, a fim 

de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira nota e dividida por 

2 (dois). Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito importante para o calouro, 

pois além de evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza possíveis lacunas 

que precisam ser preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas 
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outras avaliações. Além disso, o calouro encontra-se num processo de 

ambientação e adaptação ao contexto universitário.  Se a nota da AV1 for menor 

do que 4,0 (quatro), essa situação é muito preocupante e pode indicar que o 

aluno perdeu algumas aulas, não estudou adequadamente ou teve outras 

dificuldades. Nesse caso, nada melhor do que uma Nova Chance para o aluno 

estudar mais e avaliar o que aprendeu, evitando evasão ou reprovação 

 

- PROJETO AVALIANDO O APRENDIZADO - são exercícios na forma de simulados. 

Ele é oferecido online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do SIA, 

por meio do link http://simulado.estacio.br/alunos/   a qualquer hora, de 

qualquer computador, na semana para a qual foi agendado. São cinco (5) 

questões para o simulado de cada disciplina, geradas aleatoriamente, a partir 

dos conteúdos das aulas já ministradas, valendo um décimo (0,1) cada acerto. O 

somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até dois (2) pontos extras na 

AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. Os exercícios ou simulados do 

Avaliando o Aprendizado ocorrem quatro vezes no semestre, organizados em 

ciclos que acontecem na terceira semana de cada mês Os exercícios ou 

simulados do Avaliando o Aprendizado poderão ser feitos apenas nas semanas 

agendadas. 

 

- PREPARA - Sabe-se que a entrada do aluno no Ensino Superior é marcada por 

desafios relacionados com a ambientação no meio acadêmico, mudança de 

rotina, novos conhecimentos, novas linguagens e formas de aprendizagem, entre 

outros. Essa realidade pode se tornar mais aguda quando o calouro encontra 

dificuldades para estudar e retomar o conteúdo das disciplinas, obtendo 

desempenho ruim nas avaliações iniciais. Tudo isso aponta para a necessidade 

de oferecer alternativas de acompanhamento ao aluno na sua preparação para 

a avaliação. Nesse sentido, o Projeto PreparAV1 procura responder ao desafio 

de ajudar aos alunos que já nos exercícios do Avaliando o Aprendizado – 

Presencial apresentam desempenho insatisfatório, além daqueles que nem 

mesmo se valem dos simulados para estudar e se preparar para a AV1. Assim, o 

PreparAV1 consiste numa oferta de reforço aos calouros visando à retomada de 

conteúdo das primeiras semanas de aula e, consequentemente, melhor 

desempenho na AV1. O reforço se dará por meio de aula teletransmitida ao vivo, 

acompanhada da realização de um chat para envio de dúvidas e mensagens dos 

alunos. O professor que conduzirá a aula apresentará uma revisão geral dos 

conteúdos críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, 

responderá às perguntas dos alunos. Somado ao trabalho presencial do 

http://simulado.estacio.br/alunos/
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professor da disciplina em sala de aula, o PreparAV1 torna-se, então, mais um 

recurso à disposição do aluno no processo ensino-aprendizado, valendo-se de 

metodologia e tecnologia inovadoras. 

 

- PROGRAMA DE CONVÊNIOS – a IES visa estabelecer convênios, com a finalidade 

de proporcionar aos discentes condições de intercâmbio com outras Instituições 

de Ensino, com empresas do setor privado e setor público a fim de propiciar 

vagas estágios, visitas técnicas, palestras e outras atividades referentes à 

iniciação científica e extensão. 

 

- COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – os cursos livres devem ser vistos como fator 

determinante para o futuro daqueles que estão buscando uma colocação no 

mercado de trabalho, bem como aos que buscam aperfeiçoamento, 

proporcionando chances reais de crescimento nas corporações, além de 

representar a possibilidade de complementar os conhecimentos.   

 

- RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS - Reforçando o compromisso institucional da Estácio 

com o aprendizado dos nossos alunos e do compromisso social de garantir que 

os alunos continuem estudando, reduzindo assim a evasão, o projeto 

Recuperação de Férias objetiva dar uma nova oportunidade aos alunos que 

sejam reprovados por nota, oferecendo a chance de retomarem o 

conhecimento, no período de férias, antes do início do seguinte semestre letivo 

regular. A Recuperação de Férias é voltada aos alunos dos cursos de Graduação 

e Graduação Tecnológica, presenciais e a distância, reprovados nas disciplinas 

participantes do projeto (que possuem conteúdo online disponível). Os critérios 

para a participação do aluno são: 

✓ Reprovação a partir de média 2 (não serão contempladas situações 

em que o aluno obtém nota final menor que 2); 

✓ Reprovação apenas por nota (não serão contempladas situações de 

reprovação por falta); 

✓ Somente 2 disciplinas (exceção para alunos FIES e PROUNI, que não 

possuem limite de disciplinas); 

✓ Não será utilizado para alavancar nota de disciplinas aprovadas; 

✓ Serão oferecidas somente disciplinas matriculadas do período vigente 

(não poderá recuperar antigas reprovações); 
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3.3.5 Programas de Apoio Acadêmico 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo desenvolverá projetos e programas de 

desenvolvimento acadêmico junto ao corpo discente. Dentre estes programas, 

destacam-se: 

 

- PROGRAMA DE MONITORIA – objetiva proporcionar ao educando oportunidade de 

vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha 

por essa nobre profissão, à medida que, no papel de monitor desempenha as 

funções de ensino, pesquisa e extensão. O monitor terá papel fundamental no apoio 

aos discentes, pois participa da elaboração dos planos de trabalho com o professor 

responsável, auxilia o professor na realização de trabalhos e experimentos, estando 

apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em atividades de 

classe, campo, laboratório e demais atividades propostas pelo docente.   

 

- PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – O Programa de Iniciação Científica estará a 

serviço do Ensino e da Extensão, funcionando como uma abordagem metodológica, 

sob a forma de prática investigativa, para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e atividade de extensão. O Programa de Iniciação Cientifica da IES tem 

como objetivo propiciar a inserção dos alunos no processo de investigação cientifica, 

despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes 

de graduação, preparando-os para a educação continuada.   

 

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – O objetivo do TCC é despertar a no 

acadêmico a investigação científica do profissional que está se formando, criando 

uma consciência crítico-analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso/Orientação à Monografia, conforme nomenclatura específica dos cursos, visa 

propiciar, ao acadêmico dos últimos semestres a oportunidade de desenvolvimento 

de trabalho científico, em uma área específica de sua escolha sob orientação de um 

docente da área. O TCC será regido por regulamentação própria (em anexo) 

podendo ser apresentado como monografia, artigo científico, projeto, produto, 

eventos ou similares. 

 

- PROJETOS DE EXTENSÃO – Os projetos/cursos de Extensão devem proporcionar ao 

corpo discente, oportunidades de capacitação e participação em cursos e atividades, 

além de suas atribuições regulares, bem como ampliar suas atribuições de 

responsabilidade social (regulamento em anexo) 
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- ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - AACs – As Atividades Acadêmicas 

Complementares são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e 

cultural, e o foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais e interdisciplinares. Estão expressas em resolução específica. 

As AACs devem promover a articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. As Atividades Acadêmicas 

Complementares constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES obedecem 

aos seguintes princípios e diretrizes: 

- Flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante a adoção de 

estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no 

estudante a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de modo 

especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso; 

- Estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo 

do estudante e à criação cultural, mediante incentivo à permanente e 

contextualizada atualização profissional; 

- Promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a 

comunidade uma relação de reciprocidade. 

 

 

3.3.6 Programas de Apoio à Prática Profissional 

 

Os Programas de Apoio à Prática Profissional integram as políticas de atendimento aos 

discentes, estando representadas nas atividades de estágio e por meio da política de 

relações e parcerias com instituições e empresas que promovem a divulgação de vagas 

de emprego aos alunos e consequente inserção do aluno no mercado de trabalho. A IES 

conta com o Serviço de Estágios e Empregos visando assegurar a realização dos estágios 

dos diversos cursos por meio de parcerias com as instituições e empresas. 

 

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro 

profissional ao mercado de trabalho, a IES conta com o ESTÁCIO CARREIRAS 

(www.estaciocarreiras.com.br), visando oportunizar a entrada dos nossos alunos, de 

forma qualitativa e muito mais eficiente no mercado de trabalho. O ESTÁCIO CARREIRAS 

executará suas ações pautadas na Política da área de Empregabilidade da IES, 

oferecendo atendimento Virtual: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
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1. PORTAL DE VAGAS DE ESTÁGIOS E EMPREGOS - Através de um sistema 

informatizado, o Portal de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 

30 mil empresas para a oferta e divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o 

desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de setembro 

de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As 

vagas são previamente definidas por curso, Campus, coeficiente de rendimento, 

período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam ao perfil 

solicitado pela empresa recebem e-mails contendo as vagas mais aderentes ao 

seu perfil. 

 

2. PLATAFORMA ESTÁCIO CARREIRAS - ambiente online para alunos e graduados 

da Instituição, que aborda os temas de orientação de carreira, dando dicas de 

como elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades 

numa entrevista ou processo seletivo, tendo em vista: 

✓ A competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

✓ As Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos 

candidatos em busca de colocação;  

✓ Os processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

✓ A empregabilidade dos discentes;  

✓ A gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

✓ Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para 

incrementar sua carreira profissional. 

 

A Instituição atuará em prol do desenvolvimento local e regional, ao executar atividades 

de articulação com o sistema produtivo, integrando os seus alunos e contribuindo para 

a inserção sócio profissional dos mesmos.   

 

As Políticas de Estágio e Prática Profissional atendem à nova Lei de Estágio, nº 11.788, 

tendo o estágio como curricular obrigatório e supervisionado, quando for parte 

integrante da matriz curricular do curso e deverá ser realizado com o objetivo do 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização 

curricular. Para o cumprimento de sua missão e alcançar a visão de futuro propostas, a 

IES visa manter uma carteira de convênios de acordo e cooperação técnico-pedagógica 

com instituições Governamentais e Não Governamentais nacionais e estrangeiras.  
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3.3.7 Programas de Apoio ao Financiamento de Estudos 

 

O Centro Universitário Estácio de São Paulo, buscando a melhor maneira de contribuir 

para a minimização das desigualdades sociais e permitir aos menos favorecidos 

condições de obter um ensino de qualidade com baixo custo de investimento contará 

com programas de apoio financeiro aos alunos menos favorecidos. Com este objetivo, a 

IES, além das atividades psicopedagógicas, disponibilizará um programa de bolsas e 

financiamentos. A proposta visa contribuir na formação dos discentes com dificuldades 

financeiras, premiar o brilhantismo acadêmico e motivar a comunidade acadêmica para 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 FIES e PROUNI - Instituição agregará o FIES, financiamento estudantil concedido ao 

aluno regularmente matriculado em curso de graduação não gratuito, desde que 

devidamente cadastrado e que tenha desempenho acadêmico que atenda as normas 

legais do programa. A IES fará adesão também ao PROUNI, a alunos que estejam no 

perfil exigido pelo MEC. 

 

A Instituição apoiará, sempre que possível, a participação de sua comunidade acadêmica 

em eventos que agregam valor a sua formação, como: viagens para participação de 

congressos, seminários e intercâmbios; eventos que tenham espaço para apresentação 

da produção acadêmica e que credenciem o expositor a acumular experiências em 

eventos da área; participação efetiva dos acadêmicos em atividades que põem o 

conhecimento acadêmico em teste no mercado de trabalho; divulgação dos trabalhos 

acadêmicos e da produção discente, entre outras ações. 

 

 

3.3.8 Estímulos à Permanência 

 

A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de 

atendimento aos discentes no desenvolvimento de diversos programas articulados aos 

projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento acadêmico dos mesmos. Dentre 

estes programas, destacam-se os programas de apoio pedagógico ao discente e 

programa de inserção socioprofissional e os programas de bolsas já descritos 

anteriormente. 
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3.3.9 Atendimento aos Alunos com necessidades educacionais especiais 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a IES buscará aprimorar ações para manter a qualidade de ensino para 

todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado e sua 

permanência na IES, através de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem 

desses alunos.   

 

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está 

atenta à necessidade da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), 

a ajudas técnicas necessárias que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Nesse sentido, a Estácio São Paulo desenvolve ações de melhoria por meio do 

NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), que está voltado às solicitações de professores, 

alunos e funcionários via atendimento presencial e e-mail corporativo de seus 

Coordenadores. As solicitações de professores e alunos estão voltadas sobre 

dificuldades acadêmicas (leitura e escrita, organização de atividades acadêmicas, 

organização de tempo, etc.). Atualmente o NAP está desenvolvendo um treinamento 

junto ao pessoal da Secretaria para a melhoria do atendimento ao público. 

 

A Instituição estará atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado 

a professores, alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que 

a IES se compromete a, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência 

auditiva conclua o curso:  

e) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas; 

f) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;  

g) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;  

h) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno com deficiência auditiva. 

 

Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva 

que necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares 

dos Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 
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3.3.9.1. Atendimento Psicopedagógico 

 

Este serviço será realizado por profissional especialista na área e tem como missão a 

promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial 

aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O 

atendimento deve ser realizado mediante procura espontânea do acadêmico que se 

sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função dos mais 

diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade 

antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com 

os pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de isolamento social. 

 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:  

d) Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao 

corpo discente;  

e) Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da 

melhoria de suas relações interpessoais;  

f) Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca 

do seu bem-estar. 

  

Destaca-se, ainda, as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a 

disciplina de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem 

ofertados pela IES também serão elaboradas tendo como referência essa orientação.  

 

Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais 

ou com mobilidade reduzida - a IES conta com o documento “Política Institucional de 

Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos 

Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do 

aluno. 

 

 

3.3.10 Acompanhamento de Egressos 

 

O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da IES é um instrumento que 

possibilitará a avaliação continuada da IES, por meio da parceria entre a gestão da 

Graduação e a CPA, objetivando a observação dos reflexos da contribuição desta 

Instituição, no que diz respeito ao desempenho profissional dos ex-alunos e da sua 

inclusão social. Para tanto será projetada uma ação de acompanhamento da trajetória 
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de egressos dos cursos de graduação, estejam eles ou não, inseridos no mercado do 

trabalho ou em programas de educação continuada. 

 

Atividades previstas para o acompanhamento dos egressos:  

a. Aplicação dos instrumentos;  

b. Tabulação e análise dos resultados;  

c. Elaboração de relatório;  

d. Divulgação do relatório;  

e. Propor reestruturação dos cursos, caso seja necessário;  

f. Realização de evento com vistas a coletar informações junto aos egressos sobre 

colocação no mercado de trabalho, cursos de seu interesse, e sobre outras 

atividades que a instituição pretenda realizar;  

g. Criação de Banco de Dados dos Egressos;  

h. Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de 

trabalho; e  

i. Realização anualmente, um Encontro de Egressos dos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. 

 

A IES visa acompanhar a atuação dos seus egressos no ambiente socioeconômico, com 

destaque para o “Programa  Alumini Estácio” que visa homenagear os egressos que 

possuem destaque e relevância no mercado de Trabalho e/ou na sociedade, 

condecorando-os com a Medalha “Alumini Diamante” e um certificado de 

reconhecimento àqueles que se destacam por história de crescimento pessoal e 

profissional; superação; atos de bravura; relevante trabalho voluntário; atuação em 

momentos de calamidade pública; história de vida inspiradora e; outras ações em 

benefício da sociedade. 

 

 

3.3.11 Representação discente 

 

A importância da representatividade discente está evidenciada pela inclusão da 

participação dos discentes nos colegiados dos cursos, na Comissão Própria de Avaliação 

- CPA Central e pela presença da representação estudantil nos órgãos colegiados: 

CONSEPE e CONSUNI, onde é possível consolidar o acesso dos estudantes à Direção da 

Instituição e a seus órgãos técnicos de decisão para a formalização das propostas que 

representem o anseio dos estudantes no que tange às suas necessidades e interesses 

vinculados à trajetória acadêmica e à inserção profissional. 
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3.5 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A globalização está determinando algumas reformas na educação superior, tendo em 

vista a empregabilidade dos egressos cuja formação deve permitir exercer novas 

profissões. 

 

Pretende-se, atualmente, que o egresso do ensino superior tenha uma visão que lhe 

confira um conhecimento mais amplo dos problemas comuns aos países, de modo que 

possa contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

 

A internacionalização pode ser um dos caminhos para o alcance desse objetivo, já que 

ela permite uma interação entre culturas diferentes, mediante as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Assim, a internacionalização busca desenvolver a cooperação e o 

compartilhamento do conhecimento entre pessoas de diferentes países, visando à 

melhor preparação e capacitação profissional do egresso. 

 

A Estácio, através de seu Setor de Pesquisa e com o auxílio da Diretoria de Pesquisa 

Aplicada da Mantenedora - DPA, apoia, incentiva e divulga o amadurecimento e a 

produção técnico-científica de seus corpos docente, discente e administrativo. Neste 

cenário, com a importância do estimulo à internacionalização cada vez mais aparente, a 

DPA dispõe da Assessoria de Cooperação Internacional (ACI). A IES, por não ter 

personalidade jurídica, busca, através da ACI, o estabelecimento de parcerias com 

instituições estrangeiras, para a efetivação de acordos com outros países, e para outras 

questões de relações internacionais que venham contribuir com a formação e o 

crescimento de seus estudantes, professores e pesquisadores. 

 

A internacionalização da educação superior já é um fenômeno global. Uma das 

modalidades mais tradicionais da internacionalização universitária, a mobilidade 

estudantil, vem crescendo significativamente. Calcula-se que o número de estudantes 

beneficiados por intercâmbios internacionais dobrará, atingindo oito milhões em 2025. 

Este processo propicia aos estudantes acesso a uma diversidade cultural inédita. Os 

intercâmbios muitas vezes geram projetos permanentes e contatos duradouros, e a 

formação de poderosas redes de estudantes e ex-estudantes internacionais e 

consequente aumento do financiamento para tais atividades. Para atingir tais objetivos, 

instituições universitárias têm estabelecido e ampliado programas internacionais, 

estimulando que seus estudantes cumpram parte de sua formação fora da instituição, 

redefinindo muitas vezes suas missões para incluir a dimensão internacional e 

estabelecendo metas de recrutamento de acadêmicos internacionais, ao mesmo tempo 
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em que desenvolve programas e práticas compatíveis com as demandas de estudantes 

internacionais. 

 

Nas instituições de Ensino Superior, os instrumentos de internacionalização básicos são: 

a) Convênios entre instituições, possibilitando colaborações acadêmico-técnico-

científicas entre pesquisadores, docentes e pessoal técnico-administrativo; 

b) Intercâmbio de alunos entre instituições de países diferentes, para cursar 

disciplinas, para realizar estágios diversos, e para outras atividades de formação 

e treinamento;  

c) Intercâmbio na área científica, tecnológica e de inovação, especialmente de 

membros do corpo docente e técnico. Esta atividade possui expressivo potencial 

de possibilitar acesso a órgãos internacionais de fomento à pesquisa. 

 

A Instituição, optando pela sua transformação de organização acadêmica como Centro 

Universitário, incluirá como um dos seus objetivos institucionais a internacionalização, 

buscando desenvolver projetos compartilhados de pesquisa, a participação no 

desenvolvimento industrial, econômico e social dos países; o aprimoramento do ensino 

ofertado e da formação do seu egresso. A internacionalização poderá ocorrer sob várias 

formas, tais como: estágio em empresas estrangeiras sediadas no país, maior 

mobilidade docente e parcerias estratégicas voltadas à pesquisa e à inovação. 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O Eixo 4 compreende as Dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da 

Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira).  

O presente Eixo, voltado a quem faz e dirige, trata do pessoal que atua, gerencia e dirige 

a Instituição e dos recursos financeiros necessários para a viabilização do seu negócio.  

A política de capacitação e formação continuada de seus docentes e de seus técnico 

administrativos, além da titulação de seu corpo docente deverão ser intensamente 

acompanhadas e avaliadas. 

 

Os processos de gestão na ESTACIO SÃO PAULO ocorrerão subordinando-se todos, à 

estrutura organizacional superior da Instituição, ressaltando-se, nos níveis de gestão, a 

atuação de colegiados, como, em nível de Campus e cursos: Núcleo Docente 

Estruturante – NDE; Colegiados de Cursos; COLAPS - Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade Para Todos – PROUNI - 

implementadas nas Instituições de Ensino Superior para atender à portaria do MEC nº 

1.132, de 2 de dezembro de 2009; Gestão de Desempenho Acadêmico – GDA; Gestão 

de Desempenho Operacional – GDO; e a nível da administração superior: Conselho 

Universitário – CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e CPA – 

Comissão Permanente de Avaliação. 

 

A Estácio tem forte preocupação com sua sustentabilidade financeira. Com a 

comunidade interna, em relação a seus alunos, o valor acessível das mensalidades faz 

parte da sua missão; em relação a docentes e técnico-administrativos busca, através de 

negociações com suas representações, acordos sindicais, além de plano de remuneração 

variável.   

  

4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

4.1.1 Corpo Docente 

 

4.1.1.1. Composição 

 

A IES conta com 190 professores , conforme quadro a seguir: 

 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE (2018) 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 42 22,10% Tempo Integral - TI 28 14,73% 
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Mestre 87 45,79% Tempo Parcial - TP 36 18,95% 

Especialista 61 32,10% Horista - H 126 66,32% 

TOTAL 190 100  Total 190  100 

 

 

4.1.2 Critérios de seleção e contratação de professores   

 

Para a contratação e substituição de professores, a Instituição adota uma política 

combinando uma sólida formação acadêmica (doutores, mestres e especialistas), com 

comprovada experiência profissional e docente.  

 

Para a contratação de professores que integram o quadro docente, a Instituição faz a 

seleção, observando rigorosamente a qualificação/titulação, por área de conhecimento 

específico do candidato e suas respectivas vinculações com os conteúdos programáticos 

das disciplinas a serem ministradas, aliada à experiência profissional, tanto no que se 

refere à docência quanto ao mercado de trabalho. O processo seletivo se efetiva por 

meio de Edital, exames de Currículos, Títulos, Prova de Aula e Entrevista.  

 

Etapas do Processo de Seleção:    

1. Triagem - Análise de Currículo Lattes;  

2. Aplicação de Testes: (a) Desempenho na sala de aula e (b) Psicológico (se 

considerado necessário). 

3. Entrevista de Seleção 

4. Exame  

5. Admissão. 

 

 

4.1.3 Admissão e Contratação do Corpo Docente 

 

Segundo as Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas constantes do Plano de Carreira 

do Corpo Docente, a admissão e contratação do docente seguirão os seguintes critérios: 

1. A admissão em cargos de provimento efetivo do quadro docente será 

preferencialmente precedida por entrevista e avaliação de curriculum, 

observados os requisitos do cargo e o que for estabelecido em regulamento da 

IES.  

2. A admissão efetivar-se-á por contrato de trabalho, previsto na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), no regulamento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e em legislação complementar. 
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Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das 

disciplinas e dos profissionais selecionados. O regime de trabalho dos docentes é o da 

legislação trabalhista, para jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, 

a serem dedicadas às atividades de ensino, orientação, atendimento de alunos, 

Pesquisa, Iniciação Científica, Atividades Complementares, Extensão e também a 

funções administrativas na Instituição. Como orientação geral, a política acadêmica da 

Instituição visa ampliar a carga horária dos professores mais bem titulados e avaliados, 

de forma a compor um núcleo de excelência com maior dedicação ao ensino e à gestão. 

Ao mesmo tempo, busca aumentar o número de docentes em regime de trabalho de 

tempo integral e parcial, com o objetivo de compor um quadro amplo e dedicado não 

apenas ao ensino, mas também à pesquisa, extensão, atividades de responsabilidade 

social e funções administrativas.  

 

 

4.1.4 Regime de trabalho  

 

A IES conta com docentes trabalhando em  03 (três) tipos de regime de trabalho:  

a. Regime de Tempo Integral (TI) – Para docentes contratados com 40 horas 

semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 

horas semanal destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, 

planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

b. Regime de Tempo Parcial (TP) – Docentes contratados com 12 ou mais horas 

semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do 

tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

c. Regime Horista (H) – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que 

não se enquadrem outros regimes de trabalho acima definidos.  

 

  

4.1.5 Procedimentos de substituição eventual de professores:   

 

Na ESTACIO SÃO PAULO, a contração de professores visitantes ou substitutos, para as 

substituições eventuais dos professores do quadro regular, é realizada para atender à 

necessidade temporária e excepcional, por tempo determinado, isto é, por meio do 

Processo Seletivo Simplificado. O candidato inscrito no Processo de Seleção apresentará 

todos os documentos exigidos e aguardará o resultado. Uma banca designada 

exclusivamente para o processo seletivo simplificado avaliará o “Curriculum Vitae” da 
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Plataforma Lattes do candidato, examinará todos os comprovantes e divulgará o 

resultado. 

 

 

4.1.6 Política de Afastamento/Demissão 

 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, pode ocorrer o afastamento do 

ocupante de cargo docente, com direitos e vantagens estabelecidos no Regulamento, 

para: (i) Aperfeiçoar-se em programas de doutorado, mestrado, especialização, 

aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pós-graduação ou comparecer a 

congressos e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente na IES; (ii) 

Exercer cargos na estrutura administrativa Instituição; e (iii) Licença médica. 

 

O pedido de afastamento deverá ser encaminhado por meio do Coordenador de Curso 

competente, em requerimento dirigido ao Diretor Geral, com a exposição de motivos e 

a programação a que se destina.  

 

 

4.1.7 Cronograma de expansão do corpo docente:  

 

4.1.7.1 Expansão do Corpo Docente quanto à TITULAÇÃO: 

 

De acordo com a evolução da Instituição, com base nas suas metas institucionais, a IES  

prevê a seguinte expansão do quadro docente quanto à Titulação, conforme a seguir:   

 

  

 2017 2018 2019 2020 2021 

TITULAÇÃO QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

Especialistas 63 23,87 61 32,10 55 28,06 48 23,76 41 19,71 

 Mestres 135 51,13 87 45,79 97 49,49 109 53,96 120 57,69 

Doutores 66 25 42 22,10 44 22,45 45 22,28 47 22,60 

TOTAL 264  190  196   202   208   

 

 

4.1.7.2 Expansão do Corpo Docente quanto ao REGIME DE 

TRABALHO 
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 De acordo com a evolução da Instituição, com base nas suas metas institucionais, a IES 

prevê a seguinte expansão do quadro docente no que tange ao Regime de Trabalho, 

conforme quadro a seguir: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Regime de 

Trabalho 

QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

Horistas 147 54,54 126 66,32 126 64,29 126 62,38 124 59,62 

Tempo Parcial 
- TP 

59 22,35 36 18,95 42 21,43 47 23,27 54 25,96 

Tempo 
Integral - TI 

61 23,11 28 14,73 28 14,29 29 14,36 30 14,42 

TOTAL 264  190  196  202  208  

 

 

4.1.8 Políticas de Qualificação Docente    

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO desenvolve o processo de capacitação de seus professores, por 

meio do Programa de Incentivo à Qualidade Docente – PIQ, executado pela EDUCARE 

– Universidade Corporativa da Estácio. O PIQ foi idealizado para responder aos desafios 

da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e, em especial no ensino 

superior. Frente a estes desafios, o papel do professor tem que evoluir. Afinal, espera‐

se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de 

aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais 

estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua 

tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o 

conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino. O PIQ 

que congrega diferentes ações, dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o 

aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para 

a titulação acadêmica.   

 

Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ 

 

Apresentação 

 

Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino‐aprendizagem e, 

como consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, bem como nos outros 

âmbitos do conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para a compreensão 

e aceitação da extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez 
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mais, uma reflexão sobre a realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta 

às mudanças que ocorrem na sociedade, bem como na célere mudança nos meios de 

produção técnico‐científica, a formação do professor não tem sido capaz de 

acompanhar este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala de aula 

das inovações próprias da modernidade. 

 

Para responder aos desafios da transformação que ocorrem nos sistemas educacionais 

e, em especial no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera‐se 

dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de 

aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais 

estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua 

tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o 

conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino. 

 

O Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ, desenvolvido com essa 

finalidade, congrega diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas voltadas para 

o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas 

para a titulação acadêmica:  

 

O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre 

a prática docente, isto é partimos de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para 

chegarmos às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de 

qualidade. Desta forma, organizamos uma matriz aberta em que são periodicamente 

incluídos temas ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, 

Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino‐Aprendizagem e 

Relação Professor aluno, entre outros. 

 

O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira será voltada ao 

reconhecimento e incentivo à produção científica, tendo em suas ações o Concurso 

Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, 

anualmente, 70 trabalhos. A segunda será a concessão de bolsas para cursos de pós‐

graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de estimular 

a titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento. 

 

Numa perspectiva de complementaridade integram‐se, também, ao Programa o PIQ 

Fórum Nacional de Docentes e o PIQ Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum 

é um evento anual que congrega representantes de todas as IES do Grupo Estácio, em 

torno de um tema. Nele são realizadas palestras com profissionais de renome, grupos 
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de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a apresentação de melhores 

práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.  

 

 Justificativa  

 

Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas 

relacionados à compreensão dos processos de ensino e aprendizagem extremamente 

eficazes. Sua aplicação, no entanto, exige uma mudança no papel do professor, advinda 

de uma nova percepção da função social do ensino e das finalidades educativas. É 

imperiosa a adoção de uma educação voltada à formação integral da pessoa em todas 

as suas capacidades, entre elas também as profissionais. A finalidade da educação é 

formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do “saber” 

(conteúdos conceituais), devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, 

as técnicas e as estratégias, ou seja, o “saber fazer” (habilidades e competências) e a 

formação em valores, o “saber ser”, em consonância com os pilares definidos pela 

UNESCO e que devem sustentar a educação no século XXI. 

 

Para tanto, se faz necessário repensar o projeto institucional, que abrange, além da sua 

missão, visão e valores, as premissas educacionais, o modelo de ensino e as iniciativas 

institucionais para a implementação de seu ideário e a capacitação dos docentes.  Por 

acreditarmos que projeto de mudança envolve “pessoas”, elegemos a formação 

continuada do professor como uma meta e buscamos criar um programa que refletisse 

seus resultados na sala de aula, pois seus impactos se refletem na formação de nossos 

alunos. Tendo como pressuposto que ensinar implica dominar habilidades, técnicas e 

estratégias de ensino, isto é o domínio de determinados procedimentos capazes de 

assegurar os resultados pretendidos, temos a certeza de que não é suficiente o 

conhecimento teórico sobre estes processos. Para isto, é preciso que a formação dos 

professores esteja estreitamente relacionada à prática real da sala de aula, em um 

processo sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a 

fundamentação sobre suas características, a análise de seu funcionamento, a sua revisão 

e a sua adequação às características do contexto, dos alunos e do próprio professor. 

 

A escola de hoje requer um professor mais crítico, criativo e reflexivo. Um profissional 

consciente de seu papel, capaz de orientar o desenvolvimento integral do aluno, 

estimular as múltiplas linguagens e inteligências, respeitar a diversidade cultural e 

perceber que o conhecimento se dá de forma não linear. Assim, a preocupação com a 

formação permanente do docente justifica a criação do Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente que propõe novas maneiras de pensar a prática docente, que 
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fomenta a busca pelo conhecimento e pela titulação acadêmica e que visa reconhecer 

essas ações e práticas docentes.  

 

Objetivos do Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ):  

 

a) Construir a identidade do docente da IES numa perspectiva de unidade institucional. 

b) Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da instituição, bem como 

clarificar e valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional. 

c) Oferecer aos docentes da Instituição cursos de aperfeiçoamento/ atualização nas 

práticas de ensino e de integração com o modelo de qualidade de ensino da Estácio, 

visando à sua formação continuada. 

d) Possibilitar, mediante a discussão de alternativas metodológicas, a ruptura da 

tradição de um ensino voltado à mera transmissão de conteúdos, a adoção de 

práticas que tenham como foco a construção do conhecimento e permitam 

desenvolver maior interação entre professor e aluno. 

e) Criar alternativas que subsidiem a formação Stricto sensu, possibilitando maior 

qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão e a titulação de professores para 

atender as diretrizes normativas. 

f) Fornecer alternativas para proposta de um Portfólio Docente, no que tange à 

capacitação, estabelecendo critérios de acompanhamento e avaliação de 

desempenho.  

g) Subsidiar ações voltadas à promoção e a concessão de carga horária docente. 

h) Propiciar aos professores um Programa de Capacitação Docente institucionalizado, 

estimulando o autodesenvolvimento, fator indispensável à obtenção do 

compromisso com a mudança e aperfeiçoamento constante. 

 

Premissas - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ) 

I. Ser um programa de formação permanente com foco na missão, visão e valores 

institucionais e nas diretrizes de ensino. 

II. Ser simples, pioneiro, atrativo e agregador ao aperfeiçoamento do corpo docente 

e à qualidade da educação oferecida pela IES. 

III. Ter como alvo a formação de professores com senso crítico apurado e com maior 

consciência do seu papel profissional, capazes de se responsabilizar pelo processo 

de aprendizagem dos alunos e com compromisso para as construções e 

participações, de acordo com os projetos pedagógicos dos cursos. 

IV. Ser contínuo, flexível e ter indicadores para a mensuração de seus resultados. 

V. Fornecer indicadores para tomada de decisões gerenciais no que tange ao corpo 

docente. 
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Metas - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ) 

1. Qualificar de forma permanente os docentes da Instituição, de modo a garantir um 

quadro funcional adequadamente titulado e atualizado quanto às novas tendências 

educacionais. 

2. Promover ações de reconhecimento que estimulem a produção científica docente. 

3. Divulgar as melhores práticas pedagógicas, propiciando a troca de experiência. 

4. Oferecer semestralmente, os módulos ‘PIQ Formação Continuada’ a todos os 

professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-

graduação com, no mínimo, 80 vagas por módulo. 

5. Tornar obrigatório para todos os docentes admitidos sua participação no PIQ de 

modo que, ao final do seu primeiro ano de contratação, ele tenha cursado, pelo 

menos, um módulo oferecido. 

6. Criar o Portfólio Docente a partir de indicadores oferecidos pelo programa de forma 

a subsidiar o gerenciamento do Corpo Docente no que tange à promoção, 

concessão de carga horária etc. 

 

Módulos do Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ) 

1. Módulos Básicos: Planejamento de Ensino, Metodologia e estratégias de ensino, 

Avaliação do processo de ensino-aprendizagem e Relação professor-aluno. 

2. Módulos Específicos: Formação do professor on-line; Formação do professor 

conteudista; Ensino Superior e Tecnologias da Informação e Comunicação, 

Metodologia do Caso Concreto; Questão de prova: um estímulo ao processo de 

ensino-aprendizagem; Leitura como busca de novos saberes; Educação e 

sustentabilidade: uma prática possível; Cuidados com a voz e LIBRAS. 

3. Ações Complementares: Programa de Bolsa; Fórum; e Concurso Nacional de 

Produção Científica, Ensaios e Projetos de Extensão.   

 

Os Módulos que integram o eixo básico abordam os temas fundamentais para a ação 

docente. Uma grande parte desses profissionais não vem de uma formação pedagógica 

e/ou metodológica. Entram no ensino superior lecionando suas competências técnicas 

e intelectuais, necessitando de um olhar pedagógico frente às necessidades 

educacionais dos nossos alunos. As discussões propostas em torno do planejamento 

visam subsidiar o professor na preparação da sua aula, fornecendo elementos para que 

a transposição didática ocorra de forma a atender a realidade de cada grupo de alunos. 

A apresentação de metodologias e estratégias de ensino permite que o docente 

compreenda a diversidade de formas de abordagem dos conteúdos, ao mesmo tempo 

em que descortina possibilidades de interações mediadas pelas novas tecnologias 

aplicadas à educação. O módulo sobre Avaliação, por exemplo, traz os pressupostos 
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para a análise do processo de ensino e aprendizagem, deixando claro a sua amplitude e 

complexidade, uma vez que transcende a mera aplicação de provas e atribuição de 

notas. Por fim, trazemos à tona a discussão das relações que são estabelecidas na sala 

de aula e a forma como elas influenciam todo o processo de aprendizagem.  

 

Os Módulos do eixo específico são desdobramentos dos temas básicos, que buscam um 

aprofundamento em algumas áreas ou técnicas, como os módulos “Metodologia do 

Caso Concreto”, “Ensino Superior e Tecnologias da Informação e Comunicação” e 

“Leitura como busca de novos saberes”, que apresentam os fundamentos teóricos e 

procedimentos para utilização de outras metodologias ou procedimentos de ensino. 

Quase como continuidade da discussão sobre os processos de avaliação, o módulo 

“Elaboração de Questões: um estímulo ao processo ensino aprendizagem” tem seu foco 

principal na instrumentalização do professor para a elaboração de provas voltadas para 

a avaliação de competências e habilidades. 

 

Como dito anteriormente, a matriz do PIQ Formação Continuada é aberta, 

contemplando temas relevantes como Educação e Sustentabilidade, orientações para 

os professores como “Cuidados com a voz”, e apresentação de projetos institucionais 

como “Modelo de Ensino Estácio”. Outros assuntos poderão ser agregados por sugestão 

dos próprios docentes ou pela equipe que atua no Projeto para que se mantenha seu 

princípio de continuidade permanente.  

 

Metodologia - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ) 

 

Os procedimentos metodológicos para a implementação das ações propostas pelo PIQ 

estão alicerçados nos valores institucionais e guardam a especificidade dos seus 

objetivos. Para o PIQ Formação Continuada, dada à necessidade de abrangência 

nacional, optamos pela metodologia de ensino a distância. Todos os módulos são 

oferecidos online, permitindo maior flexibilidade de acesso. Os conteudistas e tutores 

são professores da Estácio selecionados pela excelência da sua formação e exercício 

profissional. Praticamos assim, o valor “gente ensinando gente”. Enorme cuidado ainda 

é tomado na elaboração do material que envolve uma equipe de designer didático‐

instrucional, web designer, programadores e revisores. A oferta dos módulos é 

permanente, com entradas a cada trimestre. As inscrições são realizadas online, pelo 

Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, no limite das vagas disponibilizadas.  

 

O PIQ Mérito – Concurso Interno de Produção Científica, Ensaio e Projetos de Extensão 

– ocorre anualmente. A divulgação, as inscrições e a apresentação dos resultados são 
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feitas pela INTRANET, tendo no Gestor Acadêmico e Coordenadores de Curso fortes 

incentivadores. A premiação ocorre durante a realização do Fórum Anual de Docentes, 

buscando dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos. Ao estimular ‘o alto desempenho 

e o trabalho em equipe’, concretiza-se, mais uma vez, o valor ‘Gente e Meritocracia’. 

 

O Programa de Bolsas, que também integra o PIQ Mérito, recebe candidatos duas vezes 

por ano para concorrerem a bolsas de pós‐graduação stricto sensu. Para o programa 

interno, os docentes têm custeados o curso e a despesa de locomoção. Tal investimento 

é um reconhecimento de que ‘as pessoas são o nosso maior capital’ e que só atingiremos 

os resultados almejados com uma equipe qualificada. O processo de seleção é realizado 

por uma comissão em que participam os diretores de Gente e Gestão, Ensino e 

Operações e está detalhado no Regulamento do Programa. 

 

A realização do Fórum Docente – PIQ Fórum – é anual. Os participantes são indicados 

pelos seus gestores diretos, processo que envolve Coordenadores de Cursos e Gestores 

Acadêmicos. Os critérios, estabelecidos em regulamento próprio, privilegiam os 

docentes que se destacam por sua prática em sala de aula. Todos os professores 

indicados inscrevem suas práticas pedagógicas para serem apresentadas no evento, 

após seleção daquelas mais significativas. Nos dois últimos anos, a Estácio tem optado 

por realizar o Fórum na sua versão a distância, tendo em vista a possibilidade de maior 

abrangência nacional e em razão da necessária adaptação ao cenário econômico 

vigente, visando à sustentabilidade financeira.  

 

 

O PIQ Remuneração Variável segue o mesmo princípio de reconhecimento. A análise 

do desempenho é feita com base na avaliação institucional realizada durante o ano. 

Além da nota atribuída pelo aluno, são consideradas as atribuídas pelos Coordenadores 

de Curso e pelos Gestores Acadêmicos. Do público alvo, 20% recebem um salário 

variável como bônus, de acordo com os critérios estabelecidos no Programa. Cabe frisar 

que ao determinar essas ações com base no valor ‘Gente e Meritocracia’ o objetivo é a 

criação do Portfólio Docente que possibilite fornecer dados para a avaliação do docente. 

Para tanto é fundamental o envolvimento de todos os gestores, de diferentes níveis, na 

implementação do PIQ.  

 

Ações como divulgação dos programas, participação nos processos que envolvem 

seleção/indicação, apresentação de resultados, incentivo à capacitação, precisam fazer 

parte do Plano de Ação das Instituições. Da mesma forma, os dados contidos no 

Portfólio, precisam ser utilizados como ferramenta gerencial no planejamento 
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acadêmico, por exemplo, fortalecendo o engajamento e o comprometimento do 

docente no seu autodesenvolvimento.  

 

 Avaliação - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ) 

 

Como programa institucional, o PIQ tem adotado o formato de autoavaliação, que busca 

internamente coletar dados e identificar informações relevantes que sirvam de base ou 

guia para subsidiar as decisões acerca dos cursos e das ações que vem desenvolvendo, 

para cada vez mais contribuir para promoção do conhecimento e a busca contínua da 

qualificação docente. O processo de avaliação, visto de forma contínua, ocorre em 

diferentes momentos. A realização de uma avaliação diagnóstica, feita na etapa de 

concepção dos diferentes programas, ajuda a direcionar o foco, definir o conteúdo, os 

fluxos de implementação, o montante de recursos e outros fatores importantes antes 

de iniciar o Programa. 

 

O Programa sofre monitoramento constante para que sejam avaliados aspectos 

operacionais da sua implementação, com o propósito de corrigir eventuais defasagens 

entre o planejamento e sua execução, entre o previsto e o realizado, o que permite 

julgar e aprimorar a eficiência gerencial. Para cada uma das ações específicas do 

Programa, há uma avaliação formativa, realizada durante o seu desenvolvimento, que 

tem por objetivo averiguar os aspectos do Programa que podem ser ou que precisem 

ser aprimorados, e confirmar os aspectos que funcionam satisfatoriamente em direção 

aos objetivos propostos, o que permite avaliar a sua eficácia. 

 

Da mesma forma, pretende‐se a aplicação de uma avaliação somativa capaz de 

responder a questões, sobre o programa implementado, oportunizando indicadores 

para manutenção ou substituição de partes ou do todo, tendo em vista a sua efetividade 

e o impacto causado. Assim, no PIQ, utiliza‐se da avaliação segundo a concepção de 

Penna Firme (2000) ao considerar que “a avaliação deve servir para consolidar 

entendimentos, apoiar necessárias atuações e ampliar o comprometimento e o 

aperfeiçoamento de indivíduos, grupos, programas e instituições, enquanto permite a 

formulação de juízos e recomendações, que geram ações, políticas e conhecimento”. 

(PENNA FIRME, 2000.) 

 

No que diz respeito a cada um dos programas no PIQ Formação Continuada, o processo 

de avaliação ocorre, igualmente, de forma contínua. As demandas internas sinalizam a 

escolha dos módulos, definição de objetivos, seleção de tópicos de conteúdos. As 
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fragilidades e potencialidades são identificadas com os professores, tutores e com os 

professores cursistas, valorizando a participação integral no processo. 

 

O PIQ Formação Continuada representa uma oportunidade concreta para estimular a 

avaliação qualitativa de docentes, pois estes, ao se engajarem em um programa que 

prioriza as categorias didáticas em seu conteúdo, sinalizam um comprometimento com 

o Projeto Pedagógico Institucional. Quanto ao PIQ Mérito, a avaliação é realizada ao 

término de cada processo, contemplando os indicadores de divulgação, procedimentos 

utilizados e resultados obtidos, sempre com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

 

O PIQ Fórum sofre, além da avaliação interna, a avaliação por parte de seus 

participantes onde são colhidos dados sobre a pertinência do tema tratado, a qualidade 

da organização acadêmica, a contribuição trazida pelos palestrantes e pelos fóruns de 

discussão propostos, além de toda a infraestrutura, permitindo, assim, a 

retroalimentação de todo o Programa. 

 

Políticas para Qualificação Continuada de professores para Disciplina Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS 

 

Para qualificar os docentes que ministrarão a disciplina LIBRAS, a Instituição ofertará 

uma vez por ano, o curso de LIBRAS. 

 

Para atingir os objetivos acima, a Instituição oferecerá aos seus professores os seguintes 

incentivos: 

a. Bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, especialização ou 

aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 

b. Concessão de bolsas a recém-graduados, para os cursos de pós-graduação lato 

sensu, como incentivo para o ingresso na carreira de magistério da IES, tendo 

preferência os egressos que atuaram em monitorias; 

c. Concessão de auxílio para que professores e funcionários participem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação 

ou em área afim; 

d. Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas, aos seus 

funcionários; 

e. Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente ou técnico-

administrativo; 



250 

 

 

f. Oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários imprimam 

ou editem suas produções científicas, sob o patrocínio da Instituição; 

g. Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em 

programas externos ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamentos 

profissionais. 

 

Os programas de Pós-graduação, e de treinamento profissional serão financiados com 

recursos próprios da Mantenedora e ou por recursos alocados por terceiros.  De acordo 

com suas metas para capacitação do corpo docente, há em seu planejamento 

econômico/financeiro aplicação de 3% de sua receita para este objetivo.  

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

Os Docentes da Instituição contarão com o Plano de Capacitação Docente, conforme 

descrito a seguir: 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOCENTE - PIQ 

PIQ FORMAÇÃO CONTINUADA 

REGULAMENTO 

Das Disposições Preliminares 

1 O Programa de Incentivo à Qualificação docente – PIQ Formação regulamentar-se-á 

pelas disposições contidas neste documento. 

 

Dos objetivos 

2 Contribuir para a construção da identidade do docente da Estácio numa perspectiva 

de unidade institucional; 

2.1. Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da Instituição, bem como 

clarificar e valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional; 

2.2. Oferecer aos professores da Estácio, ativos no exercício de suas funções, cursos de 

aperfeiçoamento/atualização nas práticas de ensino e de integração com o modelo de 

qualidade de ensino da Estácio, visando à sua formação continuada; 

2.3. Estimular o auto desenvolvimento. 

 

Das premissas 

3. Todo e qualquer docente ativo da Estácio poderá participar dos módulos básico e 

específico oferecidos.  

3.1. É prioridade a utilização do corpo docente da Estácio na construção e condução 

deste programa. 
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Da programação 

4. Os módulos serão disponibilizados ao longo do ano, de modo a permitir que o docente 

possa cursá-lo a qualquer momento. 

Do investimento 

5. A Estácio patrocinará o PIQ Formação Continuada, objeto deste Programa, em sua 

totalidade, não ocorrendo despesas para o participante. 

 

Da oferta de vagas 

6. Serão ofertadas vagas para todos os módulos, de forma periódica. 

 

Da habilitação 

7. Ser docente da Estácio, ativos no exercício de suas funções. 

 

Das inscrições 

8. O período de inscrição será disponibilizado com no mínimo 15 dias de antecedência 

em relação ao lançamento dos módulos. 

8.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado ou antecipado a critério da 

coordenação do programa. 

 

Da efetivação da inscrição 

9. A efetivação da inscrição no (s) módulo (s) acontecerá mediante inscrição no SIA 

(Sistema de Informações Acadêmicas) – Painel do Professor. 

9.1. Considerando o limite de vagas para cada turma, a efetivação das inscrições estará 

atrelada ao atingimento desse limitador, por ordem de inscrição. 

 

Da avaliação 

10. Os docentes que cumprirem as atividades propostas no módulo estarão aptos a 

receber um certificado. 

10.1. As participações no PIQ Formação Continuada serão registradas no histórico do 

docente para base de consultas futuras. 

 

Do Programa 

11. Os objetivos do Módulo Básico compreenderão a promoção, reflexão e revisão das 

práticas pedagógicas, centrados nos temas: Planejamento de Ensino, Avaliação do 

Processo Ensino-aprendizagem, Metodologias e Estratégias de Ensino e Interatividade 

em sala de aula: a relação professor/aluno. 

11.1. Os objetivos do módulo específico compreenderão novas temáticas em relação à 

prática pedagógica. 
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11.2. Os Módulos terão duração média de 6 semanas. 

 

Da obrigatoriedade 

12.1. Os módulos do eixo básico ficarão disponíveis aos docentes ativos da Estácio, 

sendo de caráter obrigatório a participação. 

12.2. Os módulos do eixo específico são de caráter opcional e sua participação 

dependerá do interesse pelo tema. 

 

Do compromisso com o Programa. 

13. A Estácio garante a realização dos módulos do programa, conforme o item 5.1, e 

pode adiantá-la ou retardá-la de acordo com a determinação da Gerência de 

Relacionamento com Docentes, assumindo o compromisso de divulgar previamente aos 

envolvidos quaisquer alterações. 

13.1. Os docentes inscritos assumem o compromisso de cursar os módulos dentro do 

período de sua disponibilização. 

13.2. Caso o docente participante não atenta aos quesitos propostos na avaliação do 

módulo, terá que cursá-lo novamente em outra oportunidade. 

13.3. Caberá à Gerência de Relacionamento com Docentes a gestão desse programa, 

com envio de relatórios mensais às Diretorias de Ensino e de Gente e Gestão. 

 

Da certificação 

 14. No cumprimento e aprovação do módulo, o docente receberá um certificado com 

a chancela da Estácio em um período máximo de 90 dias. 

 

Das disposições gerais 

15. A grade de módulos do programa é flexível, podendo sofrer alterações e inserções 

ao longo de sua implementação para seu constante aperfeiçoamento e adequação aos 

objetivos estratégicos institucionais. 

15.1. Os assuntos não previstos deverão ser tratados com a coordenação do programa. 

15.2. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

4.1.9 Plano de Carreira do Corpo Docente 

 

O desempenho e o comprometimento, a satisfação e a qualidade de vida dos 

colaboradores são questões que sempre emergem no processo de gestão de pessoas 

em todas as organizações criativas e competitivas. Ter um plano de carreira, pagar 



253 

 

 

salários compatíveis com o mercado, premiar o mérito e oferecer benefícios são, entre 

outras, formas de garantir que resultados sejam alcançados de forma satisfatória. O 

Plano de Carreira Docente é um instrumento gerencial que irá contribuir para a criação 

dessas condições na Instituição.  

Os docentes contam com o Plano de Carreira da IES, conforme descrito a seguir: 

 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE  

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art 1º. A IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o 02.608.755/0001-07, mantenedora do Centro Universitário 

Estácio de São Paulo, localizada Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, nº 108, Santo 

Amaro – CEP: 04.743-020, implanta o Plano de Carreira Docente, aprovado pelos seus 

Conselheiros Superiores, na região sindical do São Paulo. 

 

Art 2º. Esse Plano de Carreira Docente consiste no estabelecimento de um conjunto 

de regras de procedimentos e critérios que buscam privilegiar a aderência e o 

reconhecimento da qualificação e do desempenho dos professores, para a progressão e 

movimentação em suas carreiras funcionais, bem como alicerça-se na cultura 

organizacional comprometida com a qualidade acadêmica e nos valores institucionais 

da Excelência e Meritocracia.  

 

Art 3º. O presente Plano de Carreira Docente abrange todos os professores que 

integram o corpo docente efetivo dessa Instituição de Ensino Superior – IES, nos níveis 

de graduação e pós-graduação, regidos pela legislação trabalhista em vigor.  

 

Art 4º. Os objetivos deste Plano de Carreira Docente são:  

I. Promover o estimulo ao exercício da docência de forma eficaz e 

eficiente privilegiando meritocracia, mensurabilidade e clareza de 

critérios; 

II. Articular o ingresso, a promoção, a ascensão e a progressão da 

carreira docente considerando regime de trabalho e atividades 

acadêmicas; 

III. Estimular o aprimoramento pessoal e profissional do docente. 
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Art 5º. São consideradas funções docentes aquelas previstas na legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO PERMANENTE DE CARREIRA DOCENTE 

 

Art 6º. A administração das regras desse Plano e da própria carreira docente é de 

competência da Comissão Permanente da Carreira Docente que é constituída por: 

I. Dois representantes indicados pela Mantenedora; incluindo o 

presidente da comissão; 

II. Dirigente da Instituição de Ensino Superior - IES. 

 

Art 7º. São atribuições da Comissão Permanente da Carreira Docente: 

I. Indicação para o enquadramento dos docentes, segundo critérios 

estabelecidos na especificação das categorias; 

II. Análise dos requerimentos de enquadramentos, progressões, 

passagens e promoções; 

III. Operacionalizar a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da carreira acadêmica; 

IV. Atualizar os critérios de progressão dos professores da carreira 

acadêmica; 

V. Estabelecer critérios de desempenho e indicadores de produtividade 

acadêmica; 

VI. Emitir parecer sobre a validade da documentação apresentada pelos 

docentes, para fins de ingresso e classificação na carreira; 

VII. Emitir parecer sobre a validade de títulos acadêmicos; 

VIII. Criar suas próprias comissões auxiliares e assessoras, bem como 

organizar sua estrutura administrativa. 
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CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA DE CATEGORIAS E FAIXAS 

 

Art 8º. A estrutura do Plano de Carreira Docente é configurada com 4 (quatro) 

categorias funcionais (Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto e 

Professor Titular), em que cada categoria permite a progressão horizontal conforme 

faixas. A estrutura de categorias, faixas e percentuais de aumento em relação a faixa 

inicial estão descritas no quadro demonstrativo abaixo: 

 

Categorias 
funcionais 

I II III IV V VI VII VIII 

Auxiliar 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 

Assistente 110% 111% 112% 113% 114% 115% n.d. n.d. 

Adjunto 120% 121% 122% 123% 124% 125% n.d. n.d. 

Titular 130% 150% 170% 190% 210% 230% n.d. n.d. 

 

Parágrafo Primeiro – Os valores da tabela se referem ao percentual sobre o 

valor de Auxiliar I. 

Parágrafo Segundo – A evolução da titulação não implica em relação de 

subordinação entre docentes de diferentes categorias. 

Parágrafo Terceiro – O número de docentes em cada categoria 

preferencialmente obedecerá aos percentuais máximos de 20% para 

Professor Adjunto e 10% para Professor Titular aplicados à totalidade dos 

professores pertencentes ao quadro de pessoal docente em efetivo exercício 

independentemente do regime de trabalho. 

I. Os percentuais estabelecidos poderão ser alterados mediante prévia 

aprovação da Comissão Permanente de Carreira Docente.  

II. A Comissão Permanente de Carreira Docente deverá divulgar, de 

forma ampla, ao corpo docente de toda Instituição de Ensino Superior – 

IES, a alteração nos percentuais de cada categoria. 

 

Art 9º. Os critérios de progressão serão descritos em detalhes na Política de 

Progressão na Carreira Docente. Os docentes serão avaliados por 3 pilares, acumulando 

pontos conforme descrito abaixo:  

I. Pilar Avaliações (40% do total) 
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a) Esse pilar é resultado das avaliações dos alunos, gestores e 

organismos externos sobre o curso ou instituição em que o docente 

atua. 

II. Pilar Atividades Acadêmicas (30% do total)  

b) Esse pilar é resultado da adesão ao Modelo de Ensino da Estácio, bem 

como produção de conteúdo, atuação em projetos de pesquisa e 

extensão ou atuação em cargos de gestão da Estácio. 

III. Pilar Capacitações / Experiência (30% do total) 

c) Esse pilar é resultado da titulação, cursos de aprimoramento e 

experiência, seja na atividade docente, seja em outras atividades 

profissionais.  

 

CAPÍTULO IV – DA CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Art 10º. A contratação de novos professores poderá ser por meio de Edital de Cadastro 

de Reserva, a critério da IES, onde, dentre outras informações, deverá constar o critério 

inicial de contratação.  

 

Art 11º. A admissão em cargo de Professor será feita pela mantenedora, mediante 

seleção e contrato na forma da legislação trabalhista em vigor.  

 

Parágrafo Primeiro – A Reitoria fixará as normas para seleção de que trata o 

‘caput’ deste artigo, que poderá ocorrer mediante concurso de provas e títulos 

ou outros tipos de seleção aprovados pelos órgãos competentes das 

Instituições de Ensino Superior – IES, respeitados os pré-requisitos 

estabelecidos nas especificações de cada categoria. 

 

Parágrafo Segundo – O processo seletivo prevê: 

I. Análise do currículo com ênfase em: titulação acadêmica; produção 

científica; atividades acadêmicas desenvolvidas, tempo de docência e 

experiência profissional, vinculado à disciplina objeto do ingresso; 

II. Banca e entrevista destinadas à avaliação final de qualificação 

científica, literária, filosófica ou artística. 
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Art 12º. A contratação ou o desligamento do Docente é de competência exclusiva da 

entidade Mantenedora, por proposta da Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação, nos 

termos do Estatuto e do Regimento das Instituições. 

 

Art 13º. Para o desenvolvimento de projetos específicos poderão ser admitidos 

profissionais que não exerçam a docência na Instituição de Ensino Superior - IES, por 

meio de contrato celebrado por tempo determinado e remuneração fixada pela 

Mantenedora. 

 

CAPÍTULO V – DAS PROMOÇÕES 

 

Art 14º. A progressão será meritocrática, tendo como objetivo a compreensão de que 

meritocracia, mensurabilidade e clareza de critérios estimulam o exercício da docência 

de forma eficaz e eficiente para realizar progressão docente entre categorias funcionais 

(progressão vertical) e a progressão entre faixas de mesma categoria (progressão 

horizontal). 

 

Art 15º. As avaliações e promoções serão realizadas a cada 02 (dois) anos a partir da 

implantação deste Plano de Carreira Docente. A Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação 

fixarão a lotação e quantidade de vagas disponíveis em cada categoria funcional 

(progressão vertical), de acordo com a disponibilidade de vagas da IES. 

 

Parágrafo Primeiro – As promoções entre categorias funcionais (progressão 

vertical) serão condicionadas à existência de vagas, conforme Art 7º, bem 

como à inscrição do docente elegível à promoção. Não havendo 

disponibilidade de vagas ficam, automaticamente, suspensas as promoções e 

as ascensões. 

 

Parágrafo Segundo – As promoções entre faixas (progressão horizontal) 

dentro da mesma categoria funcional dependem exclusivamente da 

quantidade mínima de pontos por parte do docente. 

 

Parágrafo Terceiro – As promoções entre faixas (progressão horizontal) 

ocorrem apenas para faixa imediatamente superior à faixa atual. 
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Art 16º. A publicação do processo de inscrição para promoção de categoria funcional 

(progressão vertical) ocorrerá em abril dos anos pares, com a classificação sendo 

divulgada em outubro do mesmo ano, conforme o número de vagas estabelecido pela 

Reitoria. O enquadramento terá efeito a partir de janeiro do ano seguinte. 

 

Parágrafo Primeiro - A constatação de qualquer irregularidade nos 

documentos apresentados implicará na anulação da promoção, sem prejuízo 

das sanções legais cabíveis; 

 

Parágrafo Segundo - Em caso de empate na classificação, será contemplado, 

na ordem de prioridade a seguir descrita, o docente: (i) que possuir a melhor 

classificação no pilar de avaliações, (ii) que possuir a melhor classificação no 

pilar de atividades acadêmicas, (iii) maior tempo de prestação de serviço a IES, 

(iv) idade e (v) sorteio. 

 

Parágrafo Terceiro – A Comissão Permanente da Carreira Docente poderá 

alterar as datas desse artigo, fazendo ampla divulgação. 

 

Art 17º. Para a progressão na carreira, além da pontuação mínima de cada categoria 

funcional e faixa, serão exigidos: 

I. Auxiliar – sem exigências; 

II. Assistente – título de Mestre ou Doutor e pelo menos 4 anos de 

docência nesta IES; 

III. Adjunto – título de Doutor e pelo menos 8 anos de docência nesta 

IES; 

IV. Titular – título de Doutor e pelo menos 14 anos de docência nesta 

IES. 
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CAPÍTULO VI – DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art 18º. O Plano de Carreira Docente compreende quatro regimes de trabalho: 

I. Regime integral – Docentes com 40 horas semanais de trabalho na 

instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 horas semanais 

destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, 

planejamento, avaliação, projetos e orientação de alunos. 

II. Regime parcial – Docentes com 12 a 40 horas semanais de trabalho 

na instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação, projetos, gestão, trabalhos de extensão e 

orientação de alunos - pesquisa. 

III. Regime horista – Docentes que ministram aulas, independentemente 

da carga horária contratada ou que não se enquadrem outros regimes 

de trabalho acima definidos. 

 

Parágrafo Primeiro – Os Regimes de Trabalho previstos observam, no que 

tange às exigências básicas para atender os padrões de qualidade, o disposto 

nas diretrizes vigentes pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

Parágrafo Segundo – A permanência em um determinado regime de trabalho 

não é definitiva, podendo o docente ser transferido de um regime para outro 

de acordo com a distribuição das atividades exercidas pelo docente no 

período. 

 

CAPÍTULO VII – DA REMUNERAÇÃO, VALORES E VANTAGENS 

 

Art 19º. Os Docentes integrantes do Plano de Carreira Docente serão remunerados 

segundo a categoria funcional e a faixa, de acordo com os valores expressos na Tabela 

Salarial, em anexo I, conforme fixada e aprovada pela Mantenedora. 

 

Art 20º. Em atendimento ao parecer do Conselho Nacional da Educação CNE/CE no 

8/2007, a hora-aula compreende, para efeito da remuneração, a uma hora efetivamente 

ministrada e registrada.  
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Art 21º. A remuneração em cursos de extensão ou pós-graduação, poderá ser fixada, 

especificamente, caso a caso, em função das características do evento, a serem pagos 

em título próprio, cessando essa remuneração com o fim da prestação de serviços, sem 

gerar, em hipótese alguma, direito de continuidade, reflexo ou qualquer obrigação 

trabalhista. 

 

Art 22º. Para fins deste Plano de Carreira Docente e para todos os demais fins em que 

venha a ser aplicado, compreende-se: 

I. Por Hora-Aula (HA): as tarefas e atribuições executadas pelo professor 

dentro da sala de aula. 

II. Por Hora-Atividade (HAT): tarefa ou atribuição exercida pelo 

professor fora da sala de aula, que será remunerada através de livre 

negociação entre o docente e a Instituição. 

 

Art 23º. Os docentes, sem prejuízo das atribuições e vantagens decorrentes de suas 

funções e independentemente de suas atividades em sala de aula, poderão exercer 

atividades fora de sala de aula, incluindo funções administrativas. 

 

Parágrafo Único – Os valores dessas atividades compreendem duas categorias: 

bolsas e gratificações. Elas não se incorporam à remuneração, tratando-se de 

valores em retribuição ao exercício de atividade eventual ou especial, sendo 

devida única e exclusivamente enquanto vigente a atividade, podendo ser 

removido a qualquer momento mediante documento específico para tal fim. 

 

CAPITULO VIII – DO AFASTAMENTO 

 

Art 24º. O docente, quando autorizado pelo Comissão Permanente de Carreira Docente, 

poderá ser licenciado, por prazo determinado, com ou sem remuneração, ouvidas a 

Reitoria e/ou Coordenação de Curso ao qual pertence, para aperfeiçoar-se em 

Instituições nacionais ou estrangeiras. 

 

Art 25º. Para as promoções previstas nesse Plano de Carreira Docente, é necessário que 

o docente esteja no efetivo exercício das suas funções, independentemente do regime 

de trabalho. 

 



261 

 

 

Parágrafo Único – O docente que se encontrar afastado da instituição, 

devidamente autorizado pela Reitoria e Pró-Reitoria, será considerado para 

efeito de classificação para ascensão ou progressão funcional, no efetivo 

exercício das suas funções. 

 

Art 26º. A instituição poderá convocar a qualquer tempo o professor licenciado para 

retomar as atividades, salvo os casos de licenças legais. 

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art 27º. O Comissão Permanente de Carreira Docente regulamentará os assuntos 

relacionados a esse Plano de Carreira Docente. 

 

Art 28º. Os professores com contrato de trabalho ativo no momento da implantação 

desse Plano de Carreira Docente serão enquadrados na categoria e faixa de acordo com 

o valor de hora-aula que recebem.  

 

 

Parágrafo Primeiro – As categorias funcionais constantes nesse PCD não têm 

correlação direta ou automática com as titulações, sendo assim, os critérios de 

enquadramento funcional e as contratações de novos docentes seguem as 

regras estabelecidas nesse Plano. 

 

Parágrafo Segundo – No momento da implantação desse PCD, os docentes que 

aferirem hora-aula com valor entre faixas funcionais, serão enquadrados na 

faixa imediatamente inferior, mas receberão a diferença por meio de 

“diferença individual de horas”. 

Art 29º. Para os docentes que venham a  ser contratados, os valores de referência para 

as categorias e faixas não consideram os adicionais estabelecidos em Convenções 

Coletivas e/ou Acordos Coletivos para percentuais de aprimoramento acadêmico por 

titulação e/ou adicionais por tempo de serviço. 

 

Art 30º. Na hipótese do docente se julgar prejudicado nos seus direitos, à época do 

enquadramento, poderá recorrer Comissão Permanente de Carreira Docente no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do enquadramento. 
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Art 31º. Este Plano de Carreira Docente poderá ser reformulado ou alterado pelo 

CONSUNI, mediante proposta da Mantenedora.  

 

Art 32º. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comissão Permanente 

de Carreira Docente. 

 

Art 33º. Plano de Carreira Docente entrará em vigor na data da publicação, revogando-

se todo e qualquer plano de carreira anterior e todas as disposições em contrário. 

 

ANEXO I 

 

TABELA SALARIAL 

 

Art 1º. Essa tabela de valores poderá ser atualizada anualmente. 

 

Art 2º. Essa tabela é válida para a IREP - Sociedade De Ensino Superior, Médio E 

Fundamental LTDA, do Centro Universitário Estácio de São Paulo, na cidade de São 

Paulo, na região sindical de São Paulo. 

 

Parágrafo Único - O Valor para Auxiliar I é de R$ 38,51 (trinta e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Dúvida: Esse valor de 38,51 é o valor com o 

adicional de planejamento, onde só é pago para as Horas dentro de sala. 

Categorias 
Funcionais 

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII  

Auxiliar 
        
38,51  

        
38,90  

        
39,28  

        
39,67  

        
40,05  

        
40,44  

        
40,82  

        
41,21  

Assistente 
        
42,36  

        
42,75  

        
43,13  

        
43,52  

        
43,90  

        
44,29  

 N.D.   N.D.  

Adjunto 
        

46,21  
        
46,60  

        
46,98  

        
47,37  

        
47,75  

        
48,14  

 N.D.   N.D.  

Titular 
        

50,06  
        

57,77  
        

65,47  
        

73,17  
        

80,87  
        

88,57  
 N.D.   N.D.  

Art 3º. Essa tabela de valores foi atualizada em 12 de setembro de 2018. 
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4.2 Corpo Técnico-administrativo 

          

4.2.1 Composição 

 

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo do Centro Universitário Estácio de São 

Paulo é definido de forma a atender às necessidades das atividades acadêmicas, que 

correspondem à atividade fim da Instituição. Serão considerados também para 

definição deste perfil, os critérios e normas que são estabelecidas no Plano de 

Carreira Técnico-Administrativo da Instituição. O grau de instrução mínimo é o nível 

médio. As demais exigências de formação são definidas de acordo com o cargo a ser 

assumido. Estas medidas têm o objetivo de garantir e melhorar o desempenho da 

organização, a fim de que ela possa atingir seus resultados e manter-se competitiva 

no seu segmento de mercado. 

 

Atualmente, para o desenvolvimento das suas atividades, a Instituição conta com o 

seguinte quadro do Corpo Técnico-administrativo: 

CARGO QTD 

Gerente Unidade 03 

Gerente Comercial 01 

Coordenador de Relacionamento 04 

Consultor Comercial 09 

Comprador JR 02 

Advogado Orientador 02 

Supervisor de Sala de Matrícula 04 

Bibliotecário JR 04 

Analista Administrativo Financeiro SR 01 

Analista Gente e Gestão JR  03 

Analista Administrativo Financeiro JR 02 

Analista de Suprimentos SR 01 

Analista TI 01 

Assistente Administrativo I 03 

Assistente Administrativo II 06 

Assistente Administrativo III 01 

Assistente Acadêmico III 01 

Assistente Gente e Gestão I 01 

Assistente de Laboratório I 05 

Auxiliar Administrativo I 31 
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4.2.2 Política de Recrutamento e Seleção do Corpo Técnico-administrativo  

 

O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo são realizados mediante 

publicação das vagas, análise de currículos, entrevista e análise documental, na forma 

da legislação trabalhista em vigor. 

 O Quadro de Carreira objetiva regular as relações de trabalho entre a Instituição e seus 

colaboradores, estabelecendo: (a) Critérios claros e transparentes para o 

preenchimento dinâmico de vagas; (b) Oferecendo oportunidades de progresso 

funcional; (c) Estimulando o desempenho e a produtividade; (d) Promovendo o 

desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores; (e) Encorajando os 

colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais; (f) Permitindo maior 

integração do colaborador com a Instituição, através do aumento de comprometimento 

com os objetivos institucionais; e (g) Definindo carreira compatível com as necessidades 

e objetivos da Instituição. 

Com esse enfoque, foi elaborado esse quadro de carreira, buscando a aplicação imediata 

de políticas claras e consistentes que orientem e deem suporte ao processo em todo 

quadro de pessoal das áreas de apoio administrativo. 

Foram considerados critérios que buscassem garantir o melhor equilíbrio da estrutura 

administrativa em relação aos níveis hierárquicos de carreiras estabelecidos, às funções, 

aos cargos e aos salários praticados em cada um deles. E, com isso, permitir que tenham 

valor relativo dentro da Instituição e que proporcionem a visualização de parâmetros e 

padrões, traduzindo transparência e equidade nas ações do planejamento de carreira. 

Nesse sentido, destacamos, a seguir, os principais aspectos positivos do quadro de 

Carreira: (a)Valorização do colaborador por meio da reestruturação da carreira; (b) 

Vinculação da carreira ao desenvolvimento institucional; (c) Incentivo à qualificação do 

colaborador; (d) Reconhecimento dos colaboradores da Instituição; (e) Estabelecimento 

Auxiliar Informática I 01 

Auxiliar Manutenção Predial 06 

Auxiliar Serviços Gerais 02 

Auxiliar Secretaria I 05 

Auxiliar Biblioteca I 02 

Técnico Informática I 02 

Técnico Laboratório I 02 

Intérprete 12 

Inspetor de alunos 06 

Aprendiz Auxiliar de Escritório 07 

Estagiário 05 
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de acompanhamento da carreira; e (f) Permanente adequação do quadro de pessoal às 

necessidades institucionais. 

 

4.2.3 Expansão do Corpo Técnico-administrativo 

 

A expansão do corpo técnico administrativo será realizada de acordo com a 

necessidade, se houver um aumento significativo na captação de novos alunos. Se 

necessário, a IES abrirá um processo seletivo para novos funcionários. 

 

4.2.4  Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo 

1. INTRODUÇÃO 

O Quadro de Carreira Estácio São Paulo é um instrumento de 

gestão que objetiva o desenvolvimento profissional dos colaboradores da 

Instituição. As diretrizes para a administração de funções e salários foram 

concebidas de maneira a valorizar o colaborador e dotar a Instituição de 

um dos instrumentos de gestão de pessoas. 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

2.1 – O Quadro de Carreira servirá para regular as relações de trabalho entre 

a Instituição e seus colaboradores, estabelecendo: 

• Critérios claros e transparentes para o preenchimento dinâmico de vagas; 

• Oferecendo oportunidades de progresso funcional; 

• Estimulando o desempenho e a produtividade; 

• Promovendo o desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores; 

• Encorajando os colaboradores na exploração de suas capacidades e 

potenciais; 

• Permitindo maior integração do colaborador com a Instituição, 

através do aumento de comprometimento com os objetivos 

institucionais; 

• Definindo carreira compatível com as necessidades e objetivos da Instituição. 
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2.2 – Com esse enfoque, foi elaborado esse quadro de carreira, buscando a 

aplicação imediata de políticas claras e consistentes que orientem e deem 

suporte ao processo em todo quadro de pessoal das áreas de apoio 

administrativo. 

 

– Foram considerados critérios que buscassem garantir o melhor equilíbrio 

da estrutura administrativa em relação aos níveis hierárquicos de carreiras 

estabelecidos, às funções, aos cargos e aos salários praticados em cada um 

deles. E, com isso, permitir que tenham valor relativo dentro da Instituição 

e que proporcionem a visualização de parâmetros e padrões, traduzindo 

transparência  e equidade nas ações do planejamento de carreira. Nesse 

sentido, destacamos, a seguir, os principais aspectos positivos do quadro de 

Carreira: 

• Valorização do colaborador por meio da reestruturação da carreira; 

• Vinculação da carreira ao desenvolvimento institucional; 

• Incentivo à qualificação do colaborador; 

• Reconhecimento dos colaboradores da Instituição; 

• Estabelecimento de acompanhamento da carreira; 

• Permanente adequação do quadro de pessoal às necessidades institucionais. 

 

3. CONCEITOS BÁSICOS 

QUADRO DE CARREIRA 

Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores que integram 

determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão da 

Instituição. 

CARREIRA 

É um conjunto de funções dispostas hierarquicamente, segundo 

os diferentes níveis de complexidade e responsabilidade. 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO 
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Conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do 

requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, 

habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e 

esforço físico para o desempenho de suas atribuições. 

CARGO 

Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que são cometidas a um colaborador. 

NÍVEL DE CAPACITAÇÃO 

Posição do colaborador em decorrência da capacitação 

profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada 

após o ingresso. 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Área específica de atuação do colaborador, integrada por

 atividades afins ou complementares, organizada a partir 

das necessidades institucionais. 

TRAJETÓRIA 

E um conjunto de funções que possuem encadeamento lógico e 

natural, distintas pelo grau de complexidade e responsabilidade das 

atribuições e pré-requisitos exigidos. 

FUNÇÃO AMPLA 

É a denominação da ocupação do colaborador com atribuições 

distintas e com características semelhantes quanto ao seu nível de 

responsabilidade e complexidade. 

FUNÇÃO ISOLADA 

É aquela que, por sua natureza, não permite encadeamento lógico 

e natural com outras, por ser única na sua categoria. 

ESPECIALIDADE 
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Especificação da profissão do colaborador, inicialmente as 

regulamentadas, com base na tabela. CBO (Código Brasileiro de 

Ocupações). 

4. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A Divisão Ocupacional é o conjunto de funções amplas cujos pré-requisitos 

ou natureza do trabalho são considerados semelhantes e que recebem um 

tratamento distinto no Quadro de Carreira, Vencimentos e Salários. 

Considerando a natureza das atividades executadas na Instituição temos 

quatro Divisões Ocupacionais e quatro classificações de cargos: 

   Divisão Ocupacional de Funções de Nível Operacional (cargos 

operacionais): - São as funções iniciais das carreiras técnica e 

administrativa. Seus ocupantes executam funções básicas de 

suporte nas áreas respectivas. 

   Cargos Operacionais – São aqueles cujas atribuições envolvem 

todo o processo prático de execução das rotinas vinculadas ao 

funcionamento da unidade na qual operam. 

   Divisão Ocupacional de funções de Nível Médio (cargos 

administrativos): - São funções com tarefas de natureza 

diversificada e abrangente, permitindo um maior aproveitamento 

do colaborador na Instituição. Seus ocupantes utilizam 

conhecimentos técnicos sistematizados ou executam funções de 

suporte administrativo. 

   Cargos Administrativos – Predominam as tarefas de cunho 

administrativo. Estão presentes em todas as unidades da 

Instituição. 

   Divisão Ocupacional de Funções de Nível Universitário (cargos de 

liderança e especialistas): - Exige de seus ocupantes formação de 

nível superior conforme as necessidades da Instituição. Várias 

destas funções são de natureza diversificada, pois implicam em 

conhecimentos diversificados. 

o Cargos de Liderança – Pressupõe a existência de 

subordinados e a responsabilidade por um projeto, setor, 

área ou unidade da Instituição. Aplicam-se de forma 
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diferenciada a todas as unidades. 

o Cargos Especialistas – Estão relacionados à execução de 

tarefas que exijam formação e/ou experiência específica e 

compõem a estrutura de determinados setores ou áreas 

das unidades administrativas e alguns setores específicos 

dos Campi. 

   Divisão Ocupacional de Funções Isoladas (cargos executivos): - São 

de natureza específica e com atribuições de acordo com as 

exigências da Universidade. 

o Cargos Executivos – Estão relacionados à planejamento, 

direção e controle de atividades sob sua gestão, além da 

representatividade da Instituição. 

 

4.1 - MODELO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Trabalhar com uma estrutura administrativa de carreira em Y, na 

qual os cargos operacionais e administrativos compõem a base do Y (início 

das carreiras) e os cargos de liderança (um dos ramos do Y) e os cargos de 

funções especializadas (outro ramo do Y) definem a direção para a 

continuidade da carreira administrativa ou para a especialização. A inter-

relação  entre as duas opções é direta permitindo total mobilidade entre 

ambas. 

4.1.1 - A estrutura administrativa teria o desenho do esquema abaixo: 

Obs.: A área de interseção no esquema representa a equivalência 

relativa de algumas funções e, consequentemente, a sobreposição de 
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algumas classes salariais; demonstrando claramente que a diversidade de 

estruturas da Instituição, não permite que haja uma linha clara de 

separação entre valores relativos. 

 4.1.2 - A estrutura de cargos é composta da seguinte forma: 

✓ Cargos Operacionais 

✓ Cargos Administrativos 

✓ Cargos Técnicos 

✓ Cargos Gerenciais 

 

 4.1.3 – A fim de possibilitar a movimentação e sustentação 

profissional do colaborador bem como dar maior flexibilidade à 

Instituição, foram instituídas novas funções. 

 

 4.1.4 – O resultado desse tipo de projeto fará com que haja uma 

substancial redução no quantitativo de funções (cargo), procurando 

preservar as características específicas das áreas técnicas e 

administrativas e, também, dar suporte técnico às necessidades 

organizacionais.  

 

 

5. CONDIÇÕES DE ACESSO E DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE MOBILIDADE 

FUNCIONAL 

 

5.1 – PROGRESSÃO VERTICAL POR SUBSTITUIÇÃO 

 

 5.1.1 – Toda vaga disponibilizada no quadro de pessoal a área de RH 

oferecerá ao Gestor da área as opções de recrutamento interno ou 

externo. Caso haja interesse por parte da área que o recrutamento seja 

interno, será então divulgada aos colaboradores da Instituição, com os 

requisitos exigidos para o exercício da função e cada etapa do processo. 

 

 5.1.2 – Os colaboradores candidatos que possuírem o perfil da 

função deverão se inscrever conforme regulamentos a serem 

disponibilizados à rede de comunicação interna. 
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 5.1.3 – Os candidatos à função deverão ser submetidos ao processo 

específico, conforme a sua condição de movimentação interna. 

 

 5.1.4 – Ficará assegurada à unidade do colaborador escolhido pelo 

processo seletivo – se necessário – o preenchimento da vaga aberta pelo 

seu aproveitamento interno, observadas as disposições vigentes. A 

liberação do colaborador selecionado para a unidade requisitante dar-se-

á no período máximo de 30 (trinta) dias. 

 

 5.1.5 – Quando não houver candidatos internos ou os que se 

candidatarem não atenderem aos requisitos da função e demais critérios 

de elegibilidade, depois de esgotadas as possibilidades de novo processo 

de mobilidade funcional, se dará o preenchimento por recrutamento 

externo que será providenciado pela área de Recursos Humanos. 

 

5.2 – PROGRESSÃO VERTICAL POR VAGA NOVA 

 

 5.2.1 - É um processo de transferência qualificada de colaboradores, 

que visa assegurar o preenchimento de funções de forma objetiva, 

dinâmica e transparente, aproveitando o potencial e a qualificação dos 

colaboradores, a partir da existência de vagas. O aproveitamento interno 

se dá através de progressão vertical representada pela mudança do 

colaborador de uma função ampla para outra de maior complexidade, 

desde que atendidos os requisitos exigidos, e condições estabelecidas. 

 

5.3 – PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE 

5.3.1 - É a passagem de um nível para outro imediatamente 

superior dentro da classe salarial de cada cargo, que visa proporcionar ao 

colaborador maior motivação, bem como maior reconhecimento pelo seu 

desempenho. 

5.3.2 - A progressão por antiguidade ocorrerá obedecendo aos seguintes 

critérios: 

a) O colaborador deverá ter, no mínimo, dois anos de trabalho efetivo na Instituição; 

b) O colaborador não poderá ter recebido, nos últimos dois anos, 

nenhuma progressão horizontal e/ou vertical; 
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A progressão concedida ao colaborador será, obrigatoriamente, de 1 (um) 

nível por vez; 

O colaborador deverá apresentar desempenhos conforme política 

de remuneração no processo de Avaliação de Desempenho. 

6. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA MOBILIDADE FUNCIONAL 

 

6.1 – REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

 6.1.1 – É requisito básico para promoção dos colaboradores 

ocupantes dos cargos operacionais o cumprimento do interstício mínimo 

de 1 (um) ano de efetivo exercício, mudando apenas o nível de 

capacitação. 

 6.1.2 – É requisito básico para promoção dos cargos operacionais 

para cargos administrativos o cumprimento do interstício mínimo de 1 

(um) ano de efetivo exercício no cargo. 

 6.1.3 – É requisito básico para promoção dos cargos administrativos 

o cumprimento do interstício mínimo de 1 (um) ano de efetivo exercício, 

mudando apenas o nível de capacitação. 

 6.1.4 – É requisito básico para promoção dos cargos administrativos 

para cargos especialistas e/ou de liderança o cumprimento do interstício 

mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo de nível III, e desde 

que atenda o requisito das competências previstas para a nova função, 

inclusive com nível de escolaridade técnico e/ou superior. 

 6.1.5 – É requisito básico para promoção dos cargos especialistas ou 

de liderança aos cargos executivos o cumprimento do interstício mínimo 

de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo de nível III, que atenda o 

requisito das competências previstas para a nova função e nível superior 

obrigatório, acrescido de especialização. 

 

6.2 – CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO 

6.2.1 - Para que ocorram as progressões verticais nas várias classes 

funcionais serão necessários: 

a) Índice 3 (três) na Avaliação de Desempenho e análises curricular; 
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b) Resultado histórico das avaliações de desempenho; 

c) Preenchimento dos requisitos do cargo; 

d) Permanência no cargo (1 ano, 2 anos e 3 anos); 

 

6.3 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 6.3.1 – Todo colaborador ao ser admitido na Instituição, receberá o 

salário inicial da classe de seu cargo. 

 6.3.2 – Somente poderão participar da progressão vertical os 

colaboradores enquadrados nas funções de mesma trajetória e classes de 

cargos anteriores à função apresentada como vaga, conforme a estrutura 

de funções deste Quadro de Carreira. 

 6.3.3 – A progressão vertical dar-se-á no mês de junho 

preferencialmente a cada 2 (dois) anos, sendo precedido pela publicação 

de edital, que ocorrerá no mês de maio, desde que seja constatada a 

existência de vagas. 

 6.3.4 – Para concorrer à promoção nas categorias funcionais, os 

colaboradores deverão inscrever-se para participar da classificação, 

mediante requerimento protocolado na área de Recursos Humanos, com 

a documentação comprobatória completa dos requisitos necessários, nos 

prazos estabelecidos para a promoção nas diferentes classes funcionais. 

 6.3.5 – Em caso de empate na classificação, será contemplado, na 

ordem de prioridade a seguir descrita, o colaborador: 

• Maior grau de escolaridade; 

• Maior tempo de exercício na Instituição; 

• Maior tempo de experiência profissional na área em que atua. 

 6.3.6 – O colaborador fará jus ao recebimento da remuneração 

correspondente no mês subsequente ao da homologação do 

enquadramento, através de procedimento da Diretoria de Administração 

de Pessoas - DAP, ficando estabelecido que para a classe superior os 

efeitos ocorrerão a partir de 01 de agosto, a cada dois anos, de acordo 

com a dotação orçamentária da Instituição. 

 

 6.3.7 – Caso, por motivos fortuitos, não ocorra dotação 
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orçamentária no ano da aplicação da Progressão Funcional, os efeitos 

financeiros somente serão aplicados no ano seguinte e não caracterizarão 

direito ou efeitos retroativos. 

6.3.8 –  Não será aplicada a progressão vertical em caso de não existência 

de vagas, conforme estabelecido no item 6.2.1 “e”. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 – Este Quadro de Carreira Administrativo poderá ser reformulado, 

mediante propostas da Diretoria Executiva e Diretoria Executiva de Gente, 

Gestão e Serviços. 

7.2 – Cabe à Gerência de Remuneração e Benefícios zelar pela aplicação do 

Quadro de Carreira e, se necessário, elaborar normas administrativas 

complementares – de divulgação, orientação ou execução – conforme as 

necessidades organizacionais. 

7.3 – O Quadro de Carreira Administrativo da Universidade Estácio entrará 

em vigor na data da Homologação na Delegacia Regional do Trabalho. 

7.4 – Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria de 

Administração de Pessoas e pela área de Recursos Humanos. 

 

4.2.5 Corpo Técnico-administrativo - Políticas de Formação e Capacitação  

 

 Desde o início das atividades da IES, o corpo técnico-administrativo será estimulado a 

melhorar sua qualificação. Os processos internos são padronizados por meio do Sistema 

de Gestão de Padronização (SGP). Neste sistema, o colaborador tem acesso ao escopo 

básico de treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos 

corporativos como:  

a) Manual de Gestão (MGE);  

b) Políticas Gerais (POL);  

c) Diretrizes Orçamentárias (DOR);  

d) Procedimento Gerencial (PGE);  

f) Fluxo de Processo (FPR); e  

g) Procedimento Operacional Padrão (POP).  

Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não 

somente saber os conteúdos necessários para aprender a aumentar o nível de 

proficiência correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar 

movimentações horizontais na IES. São elencados, na Matriz de Capacitação, 16 cargos 

que vão desde a posição de atendente até o de Gestor do Campus (ou da Unidade).  
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A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os 

colaboradores que gostam do que já fazem e pretendem se manter como técnicos, 

como estimular os aspirantes por cargos de liderança. O entendimento de que ambas as 

opções são igualmente importantes é passado no dia a dia pela Gestão da IES e é um 

dos principais fatores de humanização da IES. A lógica de felicidade no trabalho é 

baseada na satisfação de realização individual, tendo exemplos internos de mudanças 

intersetorial para melhor adequação de perfis.  

 

Portfólio de Treinamento – Os cursos online e/ou presenciais para capacitação do 

colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de Conhecimento, facilitando o acesso 

do colaborador à sua área específica de atuação. Os treinamentos e capacitações 

ocorrem também através da Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE que visa 

melhorar o desempenho institucional, através do desenvolvimento das competências 

organizacionais e de uma atuação mais eficiente e eficaz dos colaboradores.  

 

Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para novos 

colaboradores”, com o objetivo de identificar as características, diferenciais, canais de 

comunicação interna, sistema de gestão institucional e também, pelo curso de “Sistema 

de Gestão de Padronização-SGP” para que o colaborador possa conhecer a ferramenta 

SGP (Sistema de Gestão de Padronização), facilitando conhecimentos de políticas, 

processos e procedimentos da Instituição.  

 

 A EDUCARE é estruturada por 3 escolas: 

1. Gestão e Liderança, destinada ao aprimoramento das lideranças;  

2. Docência, destinada aos Professores para o aperfeiçoamento continuo das 

práticas pedagógicas do ensino superior; e  

3. Funcional, destinada aos colaboradores com funções administrativas.  

 

Os colaboradores administrativos passam pela Escola de Gestão e Liderança que oferta 

06 programas: 

 

1. Programa de Educação Executiva - para Diretores Executivos, com  foco no 

desenvolvimento de competências, conforme necessidades específicas;  

2. Desenvolvimento de Lideranças - temas selecionados em razão do planejamento 

estratégico.  

3. Gestão de Negócios - pós Graduação Latu Sensu para formar de gestores para as 

Unidades de Negocio Estácio. Público alvo: Colaboradores Estácio que atendam aos 

pré-requisitos da seleção;  
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4. Eficiência para Líderes de Operação (ELO) - direcionada para os Gestores de 

Operações para equalizar o conhecimento dos processos das Unidades de Negócio 

e das políticas organizacionais. 

5. Programa de Aperfeiçoamento de Supervisores e Secretários (PASSE) - tem como 

público alvo os Secretários Adjuntos, Bibliotecários e Supervisores de Secretaria, 

para a padronização dos processos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades comportamentais e técnicas para a melhoria da eficiência operacional. 

6. Programa Primeira Gestão - Primeiros Gestores - visa apoiar, através do 

desenvolvimento de competências comportamentais, o líder Estácio em sua 

primeira experiência de gestão.  

 

A Escola Funcional propõe 3 programas:  

1. Qualificação no atendimento em IES – destinada às equipes das frentes de 

atendimento - Secretaria, Sala de Matrícula e Sala de Negociação. Visa ao 

desenvolvimento de competências e habilidades para a melhoria do 

atendimento ao aluno;  

2. Seis Sigma - Baseado em mensurações e estatística para auxiliar à tomada de 

decisão, objetiva aumentar o nível de qualidade dos processos. Seu público alvo 

é, preferencialmente, os colaboradores que lidam com processos de média e alta 

complexidade.  

3. Trainee - desenvolvimento técnico e comportamental, visando à formação e 

retenção de novos talentos. Está voltado para o desenvolvimento de 

ferramentas para a superação de resultados, oportunidades de carreira, 

aprimoramento profissional e estímulo à prática das competências e valores 

organizacionais.  

 

Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade 

Corporativa da Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), no Rio de Janeiro. 
 

4.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Conforme o Regimento da ESTÁCIO SÃO PAULO, a estrutura organizacional está definida da 

seguinte forma: 

http://educare.estacio.br/
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O Estatuto e o Regimento da IES contam como anexos I e II, respectivamente, no final deste 

documento. 

 

 

 

4.3.1 Comissão Própria De Avaliação - CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, tem 

Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia 

em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes na IES para executar suas 

atividades. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as 

ações previstas no processo autoavaliativo. A CPA terá como objetivos: planejar, 
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organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação 

de todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA do da IES: Conduzir, coordenar e articular o processo interno de 

avaliação da instituição (autoavaliação); Sistematizar e disponibilizar as informações por 

eles geradas, bem como prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 

11 da Lei 10861/2004; Constituir subcomissões de avaliação; Elaborar e analisar 

relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes; Desenvolver estudos e 

análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento e 

modificação da política de avaliação institucional; e Propor projetos, programas e ações 

que proporcionem a melhoria do processo avaliativo institucional; Sistematizar e prestar 

informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de Educação Superior) 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), no âmbito do SINAES; Participar de reuniões com os avaliadores externos quando 

da avaliação de cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento e recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações 

resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

 

 

4.3.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um núcleo de apoio ao corpo Docente e 

Coordenadores de Cursos da instituição. O NDE instituído pelo Ministério da Educação, 

por meio da Portaria nº. 147/2007, no artigo 3º, inciso II, instituiu que o NDE “é 

responsável pela formulação do projeto pedagógico dos cursos, sua implementação e 

desenvolvimento” e em atendimento a Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 que 

normatiza o NDE em seus artigos 1º, 2º e 3º. O NDE é um órgão consultivo, composto 

de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do PPC. 

 

O NDE está constituído na IES com o objetivo de discutir, analisar, interpretar, propor e 

operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações pedagógicas dos cursos. 

O NDE dos Cursos tem de acordo com o seu regulamento as atribuições a seguir: 

- Participar plenamente da elaboração e reelaboração do PPC e de suas 

atualizações, orientadas pela autoavaliação e pela legislação vigente; 

- Manter atualizados e articulados os eixos de formação do PPC, considerando a 

demanda de mercado, as diretrizes curriculares nacionais da área, as pautas do 

ENADE, os objetivos do curso e o perfil dos egressos; 
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- Colaborar com a CPA na autoavaliação do curso; 

- Implantar o PPC; 

- Orientar e atender de forma extraclasse aos discentes; 

- Orientar e atender aos docentes do curso; 

- Supervisionar e orientar os processos e resultados das avaliações de 

aprendizagem das disciplinas do curso; 

- Desempenhar um papel integrador e organizador dos trabalhos desenvolvidos 

pelos docentes e discentes no Curso; emitir relatórios dirigidos ao colegiado do 

curso, contemplando suas atividades, recomendações e contribuições ao 

desenvolvimento e à consolidação do curso; 

- Comparecer às reuniões do NDE; 

- Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação. 

 

 

4.3.3 Regulatório e Procurador/Pesquisador Institucional (PI) 

 

O Regulatório é o setor que se responsabiliza pelos eventos regulatórios da IES e dos 

cursos por ela oferecidos. São considerados eventos inerentes ao Regulatório: 

- Credenciamento e Recredenciamento de IES; 

- Autorização, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e extinção de 

curso; 

- Aditamento a ato autorizativo; 

- Elaboração de recursos aos órgãos reguladores; 

- Elaboração de respostas a Diligências instauradas (cursos e IES). 

 

O Procurador/Pesquisador Institucional (PI) é responsável pelas informações e 

acompanhamento dos processos regulatórios, bem como pelas ações de avaliação, 

incluídas as informações necessárias à realização do ENADE. Tem ainda as atribuições 

de responder anualmente ao Censo da Educação Superior e zelar pelo cumprimento dos 

requisitos regulatórios; zelar pela atualização e correção dos dados cadastrais dos 

professores e dirigentes da IES, assim como dos membros da CPA e dados de 

infraestrutura, no e-MEC; acompanhar processo de inscrição do ENADE; atualizar os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); abrir e acompanhar processos no sistema e-MEC. 
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4.3.4 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

 

São considerados órgãos de apoio às atividades acadêmicas da IES, constantes em seu 

Regimento: 

 

a) Secretaria Geral Acadêmica 

A Secretaria Geral e Expedição de Diplomas é um órgão subordinado à Reitoria, 

desenvolvendo atividades específicas, de emissão e registro de diplomas e certificados. 

Parágrafo único. Mediante convênio, a Secretaria Geral e Expedição de Diplomas pode 

registrar diplomas de outras Instituições de Ensino Superior, na forma da Legislação em 

vigor. 

 

b) Central de Estágios 

A Central de Estágios e Empregos executa suas ações pautadas na Política de Estágios e 

Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial, como o Portal de vagas 

de Estágios e Empregos por meio de um sistema informatizado que encaminhará os 

candidatos a empresas, legalizará e acompanhará o desenvolvimento dos estágios, 

como determina a Lei n0 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços serão 

prestados gratuitamente. Contará ainda com o Espaço Estágio Emprego – E3. Trata-se 

de um espaço que será exclusivo para acadêmicos e graduados da instituição para o 

atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao mercado de 

trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas empregadoras. 

 

c) Núcleo de Apoio Pedagógico  

Este Núcleo é responsável pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, dentro 

de uma dimensão preventiva, além da realização de atividades que facilitem a 

socialização dos acadêmicos. O serviço de apoio psicopedagógico ao discente possui os 

seguintes objetivos: Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e 

pessoal ao corpo discente; Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na 

direção da melhoria de suas relações interpessoais; Proporcionar atendimento 

psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar.   

 

 

4.3.5 Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade Para Todos - PROUNI - COLAPS 

 

A_ESTÁCIO SÃO PAULO, de acordo com o Ministério da Educação, considerando a Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005 e o disposto no inciso II e no parágrafo único do artigo 
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17 do Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, designa sua Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade Para todos – PROUNI 

(COLAPS), órgão colegiado de natureza consultiva, com a finalidade de promover a 

articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social - CONAP 

e a comunidade acadêmica. 

 

Atualmente a IES terá sua Comissão constituída, da seguinte forma: 

I – Um Bolsista  

II – Um Bolsista Suplente 

III – Um Docente 

IV – Um Docente Suplente 

V – Um Representante da IES (unidade) 

VI – Um Representante da IES (unidade) Suplente 

VII – Um Representante da Sociedade Civil 

 

4.3.6 Autonomia da Instituição 

 

A _ ESTÁCIO SÃO PAULO tem autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. 

A Entidade Mantenedora é responsável pela IES perante as autoridades públicas e o 

público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da lei e de seu Regimento, a liberdade dos Corpos 

Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Cabe à Mantenedora a sustentabilidade financeira e a aprovação de investimentos para 

expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o desenvolvimento do 

projeto educacional. Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e CONSAD, a autonomia 

da IES é efetivada. A partir de diretrizes fixadas em reuniões pela Mantenedora, a IES faz 

seus planejamentos operacionais e estratégicos, contemplando sua expansão 

acadêmica e física. 

 

 

4.4 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

4.4.1 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional 

 

Para cumprir com uma das suas finalidades, que é contribuir para o desenvolvimento 

econômico e melhora das condições de vida da população brasileira, em especial da 

comunidade regional, a IES sabe que, para a qualidade dos serviços educacionais 
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prestados, é preciso garantir a sua continuidade e sustentabilidade. Portanto, a Gestão 

Financeira da IES recebe uma atenção especial dos seus dirigentes.  

 

Para dar vazão aos compromissos financeiros atuais e aqueles assumidos para sustentar 

os investimentos previstos em seu PDI, em atendimento às suas políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, a IES deve contar com uma carteira de seus alunos (entre 

graduação e pós-graduação).   As aplicações financeiras da IES podem ser vistas no seu 

balanço patrimonial e demonstração de resultados  

 

O orçamento global da IES é feito pelos dirigentes, ao final do segundo semestre de cada 

ano, ajustando-se aos anos finais do PDI vigente. Ao mesmo tempo em que o orçamento 

anual seja desenvolvido, as ações para os próximos 5 anos são planejadas e discutidas. 

A partir da visão do ano seguinte, é possível verificar a capacidade de investimentos dos 

anos posteriores. Os registros do orçamento são obtidos por curso, ou seja, receitas e 

despesas previstas por cada unidade de negócio da IES. Dessa forma, durante a 

elaboração do orçamento, gestores e coordenadores participam da atividade de 

planejamento. Isso visa propiciar a confecção de um documento que tem confiabilidade 

internamente e que, como participantes do processo, todas as equipes se sentem 

mobilizadas em fazer valer os números propostos no orçamento.  

 

Após a validação do orçamento anual pela Mantenedora, começa-se a importante 

atividade de acompanhamento. É com o devido rigor que os diversos setores devem 

fazer valer o orçamento previsto. Todo mês, é feita a comparação entre o previsto e o 

realizado, de forma que ajustes possam ser feitos ao longo do ano, tendo em vista 

cumprir com o objetivo traçado no orçamento original.  

 

Outro benefício obtido com a ferramenta do orçamento é a percepção de organização 

e competência que as instituições financeiras têm da Mantenedora da IES. Com uma 

amostra detalhada, os dirigentes e analistas das instituições bancárias podem perceber 

a solidez da IES e que poderá cumprir com suas obrigações futuras.  

 

Os planos de investimentos são baseados em metas estabelecidas pela IES para 5 anos. 

É válido lembrar que, anualmente, as metas são revisadas e, caso haja mudança no 

cenário, a revisão pode se dar em períodos mais curtos. Os valores de investimentos são 

comparados com o fluxo financeiro previsto para o período de execução dos gastos. A 

partir da validação, ou seja, da confirmação que se pode obter crédito ou ter capital em 

caixa para cumprir com os compromissos financeiros do investimento, o projeto de 

investimento é colocado no orçamento anual e passa a ser operacionalizado.  
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Com esses procedimentos, a IES pode fazer frente aos investimentos necessários: a 

ampliação dos investimentos no Ensino – implantação de novos cursos e projetos 

previstos no PDI, capacitação docente, bibliotecas e laboratórios de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e expansão da sua infraestrutura física e tecnológica. 

 

Destaca-se que a IES destina parte de suas receitas líquidas para o desenvolvimento e 

treinamento de seus professores e funcionários, com programas de Graduação e Pós-

graduação stricto-sensu. Também é destinado uma verba oriunda da receita líquida 

anual para programas e incentivo à Pesquisa e Extensão para alunos e professores. O 

provisionamento anual para esses gastos dependerá da demanda e das condições da 

IES. 

 

A IES tem disponíveis verbas, programadas em orçamento, para atender 

especificamente às atividades de ensino, como laboratórios, tais como:  laboratório de 

anatomia, microscopia e química para os cursos de Saúde do Campus Conceição, 

avaliação nutricional e técnicas dietéticas para Nutrição em Interlagos, Núcleo de Apoio 

Fiscal para os cursos de gestão do Campus  Vila dos Remédios.  

 

Igualmente, a IES dispõe de verba específica para manutenção e ampliação das 

instalações físicas, sejam administrativas ou voltadas para o ensino, como: laboratórios 

para os cursos de engenharia, saúde e gestão, salas de aula,  aquisição de equipamentos 

multimídia (microfone, caixas de som, Datashow para salas G) , biblioteca e áreas 

administrativas.  

 

Em relação à atualização e aquisição de acervo, há previsão de crescimento anual em 

peça orçamentária para tal fim, ficando disposta em orçamento de expansão verba 

destinada à aquisição de acervo para manutenção dos cursos, conforme demanda. 

 

Considera-se que o planejamento financeiro é um dos pilares da Gestão Institucional. A 

IES, por ser subsidiária de uma controladora de capital aberto, tem, além da finalidade 

de transformar a sociedade através da educação, um compromisso financeiro com seus 

investidores e uma preocupação de divulgar de modo transparente a saúde financeira, 

fruto da competência dos gestores. A IES tem preocupação em desenvolver um 

crescimento orgânico, capaz de gerar novos postos de trabalho e levar às comunidades 

não atendidas o acesso à Educação. 

 



284 

 

 

O planejamento financeiro deve ter etapas de criação e revisão ao longo de um ciclo 

cronológico. A priori, servem de entradas as necessidades levantadas para o exercício 

seguinte pelos órgãos e pesquisas de satisfação, além das exigências naturais 

decorrentes da evolução e renovação dos cursos. As estimativas de custos com bens, 

serviços, consumíveis e pessoas devem ser detalhadamente realizadas e pré-justificadas 

no trimestre anterior ao ano de sua execução. Uma vez somados os custos e despesas 

do ano seguinte, é inserida na pivot financeira a expectativa de retorno sobre o 

investimento dos acionistas, sendo por consequência revelada a meta de receita 

financeira do exercício. Operacionalmente os números monetários são traduzidos em 

volume de corpo discente por curso, sendo bem claro o alvo comercial a ser alcançado. 

 

Encerrado o período de vestibular/captação de alunos, são monitorados (e revistos, se 

necessário) os valores de CAPEX (investimento/ativo imobilizado) e OPEX (despesas 

operacionais), podendo haver uma redistribuição de disponibilidade de valores para fins 

de controle de fluxo de caixa. O importante para a IES é que as alterações não 

comprometam a sequência lógica das atividades acadêmicas e nem negligenciem o 

planejamento acadêmico e a formação do corpo discente. 

 

No final de cada trimestre, são elaborados relatórios de acesso livre ao público das 

principais demonstrações financeiras e da situação patrimonial da IES, bem como são 

comunicados, para a comunidade interna e externa, os comentários da alta gestão sobre 

os caminhos a serem seguidos pela IES diante da performance ocorrida. No segundo 

semestre, é ser comum propor  desafios de aceleração de resultado financeiro aos 

gestores financeiros para que as metas sejam alcançadas, com folga de tempo e sem 

pressões. 

 

Estimulando o atingimento de metas financeiras e equilíbrio com as metas acadêmicas, 

haverá recompensas para os gestores que alcançarem harmonicamente e 

satisfatoriamente os indicadores financeiros e operacionais, de maneira que, embora 

possam em determinado momento do ano serem conflitantes, estabeleçam um ponto 

ótimo de forças e interesses. Mensalmente, são cobradas justificativas operacionais e 

planos de adequação para os indicadores que não representam situação parcial positiva. 

 

Ao lado desta agenda financeira, há uma rotina de controle de inadimplência, abandono 

e evasão para que os orçamentos e compromissos sejam cumpridos e honrados. 

Colaboradores administrativos contatam discentes faltosos em disciplinas e 

inadimplentes, antes que a sua não presença comprometa os estudos, no semestre 

letivo. Os casos de inadimplência são renegociados, os casos de abandono por 
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desemprego são encaminhados ao ESTÁCIO CARREIRAS, para possível recolocação, e os 

alunos que desistirem por motivos pessoais são orientados a realizar a oficialização para 

que não incorram juros desnecessários, visando à medição e ao gerenciamento desta 

saída de caixa da IES. 

 

 

4.4.2 Sustentabilidade Financeira: participação da comunidade interna 

                                                                                                                           

O orçamento global da IES é feito pelos dirigentes, ao final do segundo semestre de 

cada ano, ajustando-se aos anos finais do PDI vigente. Ao mesmo tempo em que o 

orçamento anual é desenvolvido, as ações para os próximos 5 anos são planejadas e 

discutidas. A partir da visão do ano seguinte, é possível verificar a capacidade de 

investimentos dos anos posteriores. Os registros do orçamento serão obtidos por 

curso, ou seja, receitas e despesas previstas por cada unidade de negócio da IES. 

Adicionalmente, o orçamento deve considerar os resultados dos relatórios das 

avaliações internas e externas, tendo em vista os investimentos necessários para 

corrigir as fragilidades apontadas.  

 

Dessa forma, durante a elaboração do orçamento, gestores e coordenadores 

participam da atividade de planejamento. Isso propicia a confecção de um 

orçamento que terá confiabilidade internamente e que, como participantes do 

processo, todas as equipes se sentem mobilizadas em fazer valer os números 

propostos no orçamento.  

 

Após a validação do orçamento anual pela Mantenedora e pelos gestores de 

finanças, começa-se a importante atividade de acompanhamento. É com o devido 

rigor que os diversos setores devem fazer valer o orçamento previsto. Todo mês, é 

feita a comparação entre o previsto e o realizado, de forma que ajustes possam ser 

feitos ao longo do ano, tendo em vista cumprir com o objetivo traçado no orçamento 

original.  

 

Dessa forma, a IES mantém sua sustentabilidade e continuidade e propõe sua 

expansão proposta em seu PDI.  Com o amadurecimento das ferramentas de 

controle, percebe-se que gestores institucionais passam a manusear de forma mais 

natural o orçamento. Atualmente, o orçamento previsto tem se aproximado 

bastante dos gastos e receitas realizados.  
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Os serviços ofertados pela IES têm seus valores estabelecidos também com a 

participação da comunidade discente que é solicitada a participar, com a sua 

opinião, através do Questionário Sociocultural, aplicado anualmente, como forma 

de a IES conhecer melhor seu público alvo e poder  adequar, com mais precisão, os 

valores dos serviços e atividades ofertados, ao seu perfil.   

 

A participação discente nos órgãos colegiados – CPA, Colegiados de Cursos e 

CONSEPE – também permite a participação dos alunos para o alinhamento de 

valores aplicados aos serviços ofertados pela IES. 

 

Apresenta-se a seguir o quadro de projeção financeira de 2017 a 2021, para as 

unidades do Centro Universitário Estácio de São Paulo:  

 

 

DRE – 2017 a 

2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

Receita líquida 42.581.963 44.485.438 46.474.001 48.551.455 50.721.775 

Pessoal 20.973.399 22.135.697 19.054.340 19.906.097 20.795.928 

Gastos 

administrativos 

21.061.602 19.981.424 15.801.160 16.507.495 17.245.403 

Vendas e 

Marketing 

146.871 56.903 273.267 285.483 298.244 

Provisões de 

Devedores 

Duvidosos 

3.482.164 4.297.056 3.717.920 3.884.116 4.057.742 

Resultado 3.082.073 1.985.642 7.627.313 7.968.265 8.324.458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

 

O presente Eixo contempla a Dimensão 7 (infraestrutura física) do SINAES. Refere-se às 

condições que a ESTÁCIO SÃO PAULO apresenta para o desenvolvimento de suas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, ou seja, onde ocorrem e como 

ocorrem as ações da Instituição e a qualidade dos processos e procedimentos previstos 

para viabilizar essas ações. As instalações físicas da IES, incluindo: salas de aula, 

laboratórios, espaços para atendimento adequado aos discentes, salas de professores, 

espaços de convivência e demais instalações de apoio às atividades universitárias, tanto 

em Campi/polos atuais como nos novos Campi/polos devem apresentar condições boas 

de uso. As bibliotecas físicas ou virtuais devem merecer tratamento especial quanto a 

acesso, acervo e suporte tecnológico. Outro ponto importante são os adequados 

recursos de tecnologias de informação e comunicação disponível para a comunidade 

acadêmica, incluindo-se, aí, infraestrutura tecnológica no campus ou de acesso externo 

do aluno. Destaca-se que tudo isso tem previsão de avaliação constante e consequente 

plano de expansão e atualização necessário a uma possível correção de sobrecarga ou 

falhas, na abrangência do presente PDI. 

 

 

5.1 Instalações administrativas 

 

As Instalações administrativas da ESTÁCIO SÃO PAULO visam atender às necessidades 

institucionais e foram projetadas para receber confortavelmente e com segurança os 

profissionais do corpo técnico-administrativo. São áreas climatizadas, com dimensões 

adequadas, internamente denominadas de setores de “retaguarda” (“back office”) ou 

de atendimento, de acesso restrito a pessoas autorizadas e que permitem a perfeita 

execução da rotina de trabalho.  Embora um dos critérios de alocação dessas instalações 

seja a sinergia entre as áreas em que circulam documentos e informações, nem sempre 

é possível unificar essas áreas por limitação arquitetônica.  As dimensões desses espaços 

somados totalizam mais de 2700 m² distrubuídos nos quatro Campi. 

 

De forma geral, a IES conta com as seguintes instalações administrativas e áreas comuns: 

- Recepção; 

- Secretaria Geral  

- Coordenações de Cursos; 

- Direção Geral/Gerências Administrativa, Acadêmica e Comercial; 

- Sala de Negociação; 

- Auditório; 
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- Departamento de Recursos Humanos; 

- Coordenação de Pós-graduação; 

- Central de matriculas; 

- Coordenação de Pesquisa e Extensão; 

- Sala de Professores; 

- Sala para a guarda do Acervo Acadêmico 

- Arquivo Assessoria Acadêmica; 

- Laboratórios de Informática 

 

A IES faz uma avaliação periódica de seus espaços, por meio do setor responsável pela 

sua manutenção.  Atualmente todas essas áreas estão adequadas em termos de 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação e contam com recursos tecnológicos para o 

desenvolvimento do trabalho realizado pelos docentes e administrativos.  

  

 

5.2 Salas de aula 

 

As salas de aula são todas climatizadas e possuem boa acústica. Ao todo são 146 salas 

de aula totalizando uma área de 27483,81 m², distribuídas nos Campi de acordo com a 

tabela abaixo. 

 

  CONCEIÇÃO  INTERLAGOS  SANTO AMARO  
VILA DOS 

REMÉDIOS  

SALAS DE AULA  

N°  m²  N°  m²  N°  m²  N°  m²  
26  1554,8  5  210,37  42 1761,35 10 396,28 

17  1234,2  19  900,09  7 444,06 3 216,44  

1  126  6  444,79    4  354,11 

2  106,4  5  353,32        

TOTAL POR UNIDADE 46 3021,4 35 1908,57 49 2205,35 17 966,83 

 

 

As carteiras dispostas nas Salas de Aula são de tamanho e maciez adequados, 

proporcionais ao corpo dos adultos e o seu posicionamento. 

 

A IES faz uma avaliação periódica das salas de aula, por meio do setor responsável pela 

sua manutenção.  Atualmente todas essas áreas estão adequadas em termos de 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação e contam com recursos tecnológicos diretamente nas salas 

ou portáteis como recursos multimídias e rede wireless. 
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As salas de aula contam ainda com normas de uso consolidadas e institucionalizadas. 

 

5.3 Auditório 

 

O Auditório de cada Campus da IES atende às necessidades institucionais, com a 

finalidade de receber eventos acadêmicos das mais variadas modalidades, possui 

sistema de som e permite a conexão com a Internet, totalizando uma área de 890,82m².  

É climatizado e tem capacidade para 100 a 200 pessoas, dependendo da Unidade. A 

dimensão do espaço garante a segurança de eventos de pequeno e médio porte e as 

características do espaço em cada Campus estão descritas de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

 

AUDITÓRIO 

CAMPUS ÁREA (m²) CAPACIDADE 

CONCEIÇÃO 157,56 120 

INTERLAGOS 220 150 

SANTO AMARO 410 200 

VILA DOS REMÉDIOS 103,26 130 

TOTAL 890,82 600 

 

 

O auditório está adequado em termos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. O auditório da IES 

apresenta rotina de manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de 

conservação. 

 

O auditório conta com luzes de segurança e porta de emergência. O espaço físico é 

adequado para o número de usuários e para as atividades que são desenvolvidas. A 

luminosidade é artificial, controlada de acordo com o evento realizado. O mobiliário, os 

recursos audiovisuais e aparelhagem específica são apropriados, favorecendo a 

realização dos eventos, tornando possível o bom desenvolvimento das atividades. 

 

 

5.4 Sala de professores 

 

A Sala de Professores da IES, com área total de 298,46 m², distribuída em cada Campus 

de acordo com a tabela abaixo, atendendo às necessidades institucionais, sendo 
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adequada às atividades propostas e à acessibilidade. Segue o conceito de sala ampla 

onde os professores têm serviço de internet wifi, computadores para uso livre para 

realizar pesquisas ou acessar o SIA (Sistema de Informações Acadêmicas).  Há sofá para 

que o professor tenha conforto para ler um livro e espaço, até mesmo, para fazer uma 

breve comemoração dos aniversariantes do mês.  A Sala contará também com normas 

de uso consolidadas e institucionalizadas.  

 

SALA DOS PROFESSORES 

CAMPUS ÁREA (m²) 

CONCEIÇÃO 65 

INTERLAGOS 59,29 

SANTO AMARO 142,12 

VILA DOS REMÉDIOS 32,05 

TOTAL 298,46 

 

 

Um dos objetivos deste ambiente é promover a integração interpessoal e as trocas de 

experiências que viabilizam indiretamente a multidisciplinaridade e parcerias em 

projetos e pesquisas.  

 

A Sala de Professores atende aos quesitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática.  Conta com 

rotina de manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de conservação.     

  

 

5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

 

Os espaços para o atendimento aos discentes na ESTÁCIO SÃO PAULO visam atender às 

necessidades institucionais e às normas de acessibilidade. 

 

Compõem os espaços de atendimento ao aluno, na IES: 

a) SALA DE MATRÍCULA E NEGOCIAÇÃO – Ambiente climatizado, em formato de 

sala de espera, com guichês de atendimento. Recebe o público interno e externo, 

prestando os serviços de informação sobre cursos, realização de inscrição para o 

vestibular e procedimentos de matrícula acadêmica. A quantidade de 

profissionais nesse ambiente varia de acordo com os horários de pico e 

sazonalidade ao longo do ano. Todavia, o espaço é contemplado para as 

situações de maior fluxo de pessoas. A dimensão desse espaço é de 194,21m². A 

sala  de matrícula, por ser o “cartão de visita” da IES, demanda esforços 
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contínuos com a limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação.  

b) SECRETARIA DE ALUNOS – Ambiente climatizado, também em formato de sala 

de espera e guichês de atendimento. Este espaço conta com estações de 

autoatendimento e tem como cliente exclusivo o corpo discente que agenda as 

seções de atendimento, método aderido para melhor ordem e conforto do local. 

O espaço tem 494,21m². A Secretaria atende aos requisitos de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.  

c) SALAS DE COORDENAÇÃO DE CURSO – São ambientes mais reservados para um 

atendimento mais personalizado. A IES conta com 27 salas de Coordenação e o 

espaço médio para cada uma delas é de 9 m².  A sala atende aos requisitos de 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação. 

d) BIBLIOTECA - A Biblioteca da IES conta com uma área de 987,11m², com espaços 

para estudos individuais e em grupo, e tem um acervo expressivo de 27736 

títulos, com o objetivo de coletar, sistematizar e disseminar informações para 

subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade 

acadêmica, atendendo também ao público externo. A Biblioteca oferece 

programas específicos para atendimento de Portadores de Necessidades 

Educativas Especiais auditivas, visuais e físicas. O Sistema DOSVOX está instalado 

em computadores localizados na Biblioteca. Os bibliotecários recebem 

orientação básica sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para que atendam 

a estes usuários.  

e) SALA DA CPA - A Sala tem 35,7m², é mobiliada e equipada com computador e 

infraestrutura de rede e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. A sala está preparada para 

receber alunos, sempre que necessário. 

f) NAP - O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao discente, com os seguintes 

objetivos: (a) prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e 

pessoal ao corpo discente; (b) auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do 

outro na direção da melhoria de suas relações interpessoais; (c) proporcionar 

atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar. 

 

Os espaços de atendimento aos discentes contam com rotina de manutenção adequada, 

garantindo sua limpeza e estado de conservação.  

 

Destaca-se, ainda, que os alunos da ESTÁCIO SÃO PAULO contam também com espaços 

virtuais de atendimento, tais como: 
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a) SECRETARIA VIRTUAL - Aos alunos, estão disponíveis no SIA – Sistema de 

Informações Acadêmicas os serviços de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual 

(serviços de Requerimentos on line), Calendário Acadêmico, Campus Virtual, 

vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades.  

b) BIBLIOTECA VIRTUAL 2.0 - acervo virtual de mais de 2700 mil títulos de editoras 

como Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, 

Pearson e Scipione. O sistema oferece, ainda, ferramentas que enriquecem e 

facilitam as pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de 

páginas; anotações personalizadas e impressões de páginas avulsas e/ou 

capítulos avulsos (opcional). O Portal de periódicos da EBSCO conta com mais de 

12740 títulos.  

c) PORTAL DE VAGAS DE ESTÁGIOS E EMPREGOS - Através de um sistema 

informatizado, o Portal de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 

30 mil empresas para a oferta e divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o 

desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são 

previamente definidas por curso, Campus, coeficiente de rendimento, período, 

sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam ao perfil solicitado 

pela empresa recebem e-mails contendo as vagas mais aderentes ao seu perfil. 

d) PLATAFORMA ESTÁCIO CARREIRAS - ambiente online para alunos e graduados 

da Instituição, que aborda os temas de orientação de carreira, dando dicas de 

como elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades 

numa entrevista ou processo seletivo, tendo em vista: 

✓ A competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;  

✓ As Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos 

candidatos em busca de colocação;  

✓ Os processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;  

✓ A empregabilidade dos discentes;  

✓ A gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e  

✓ Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para 

incrementar sua carreira profissional. 

 

      

5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

 

Os espaços de convivência e alimentação da ESTÁCIO SÃO PAULO visam atender às 

necessidades institucionais e apresentam boas condições de limpeza e segurança, bem 

como acessibilidade. Os espaços contam com a dimensão necessária para a integração 
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dos membros da comunidade acadêmica, de forma saudável e agradável. Os referidos 

espaços têm rotina de manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de 

conservação. 

A IES conta com espaços de convivência e de alimentação com mesas e cadeiras 

confortáveis, de maneira a atender adequadamente a necessidade dos discentes, 

docentes e corpo administrativo de cada Unidade.  

 

 

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

  

Os laboratórios, juntamente com as clínicas e os núcleos de práticas didáticas, são 

componentes diferenciais e prioritários da ESTÁCIO SÃO PAULO para a formação 

acadêmica do corpo discente e atendem às necessidades institucionais. 

 

Todos os esforços financeiros são concentrados para promover utilidade dos 

laboratórios para a pesquisa, inovação e atendimento à comunidade.   

 

A Instituição dispõe de laboratórios e instalações especiais que atendem às 

necessidades dos cursos e que são adequados ao número de usuários, quando do 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os discentes contam ainda com o apoio de 

técnicos de laboratórios habilitados para conduzir as práticas conduzidas, segundo as 

normas definidas. As salas dos laboratórios e instalações especiais têm boa acústica 

interna, ventilação, com uso de ar-condicionado ou natural, adequada às necessidades 

climáticas, com iluminação artificial e condições de higiene satisfatórias às ações de 

ensino. O pessoal técnico-administrativo organiza e controla todos os instrumentos de 

uso dos laboratórios, apoiando os alunos. 

 

A infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 

atendem de maneira adequada às necessidades institucionais, aos requisitos de 

acessibilidade, iluminação, ventilação, segurança e conservação, por meio de uma rotina 

de manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de conservação. 

 

 A IES conta com os seguintes laboratórios e ambientes para práticas didáticas: 

 

- Laboratórios para práticas das disciplinas do ciclo básico 

- Laboratório para práticas das disciplinas específicas 

- NPJ 
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Os Laboratórios de Informática funcionam em horários que atendem à demanda de cada 

Unidade.   

 

 

5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA. 

 

A infraestrutura física e tecnológica da CPA atende às necessidades institucionais, 

apresenta acessibilidade e constitui-se em sala de reunião climatizada para a guarda de 

documentos e a realização do ciclo de reuniões dos membros representantes do corpo 

discente, docente, técnico-administrativo e sociedade civil organizada.   

 

As  Salas têm, em média, 8,9 m2 e é mobiliada com mesa de trabalho e equipada com 

telefone, computador e infraestrutura de rede que permite a coleta e análise dos dados 

avaliativos abrigados no BI – Business Inteligence e de outros dados avaliativos 

necessários.   

 

O espaço destinado à CPA da Instituição atenderá aos requisitos de iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, por meio de uma rotina de 

manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de conservação. 

 

 

5.9 Biblioteca  

 

Importante fonte de apoio técnico à formação acadêmica, a Biblioteca da ESTÁCIO SÃO 

PAULO funciona desde o início das atividades acadêmicas. Atualmente conta com um 

acervo de 154236 livros, 27736 títulos de periódicos entre periódicos acadêmicos e 

científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas e registros de dicionários e 

enciclopédias.  

 

Responsável pela prestação de serviços de informação à comunidade, a Instituição 

possui um aparato tecnológico sempre em evolução, objetivando o acesso à 

recuperação da informação em tempo hábil. 

 

As instalações da Biblioteca favorecem, aos seus usuários, a permanência e utilização 

dos serviços disponíveis. Todo o processo de empréstimo e consulta é realizada de 

forma rápida e eficiente graças aos recursos de informática disponíveis.   
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Com uma iluminação adequada à leitura, sinalização eficiente, além de funcionários 

devidamente qualificados, a biblioteca oferece aos seus usuários toda a comodidade 

necessária para realização de seus estudos e pesquisas. 

 

 

5.9.1 Infraestrutura física 

 

A Bibliotecas distribuídas nos quatro Campi, possuem uma área com mais de 900 m² e 

apresentam condições adequadas no que se refere à dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação (100% climatizada), segurança, conservação e comodidade 

necessárias às atividades propostas.   

 

O espaço físico das Bibliotecas está dividido em: 

- Acervo; 

- Salões de estudo; 

- Cabines para estudo individual; 

- Guichês para estudo individual; 

- Salas de orientação ao trabalho monográfico 

- Sala para portadores necessidades especiais 

- Sala da coordenação da biblioteca e processamento técnico com  computadores; 

- Computadores para consulta e pesquisa 

- Computador com DOSVOX. 

- Sala de material didático 

- Balcão de atendimento  

- Terminais de consulta do acervo; 

- Balcão de atendimento para PNEs. 

 

  

5.9.2  Horário de Funcionamento 

 

O horário de funcionamento é adequado e flexível, ocorrendo durante todo o período 

de funcionamento da IES, possibilitando ao aluno o livre acesso à Biblioteca no momento 

em que o mesmo encontra-se em atividades acadêmicas. 
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5.9.3 Serviços e Informatização 

 

O Sistema Informatizado Pergamum permite ao discente e docente a consulta, reserva 

e renovação via acesso à internet de sua residência ou de computadores 

disponibilizados para tal finalidade na própria biblioteca e permite a geração dos mais 

diversos relatórios de gestão.   

 

Serviço de acesso ao acervo - Toda a comunidade da IES tem acesso monitorado à área 

do acervo, onde é possível visualizar a obra de interesse. Todas as estantes estão 

sinalizadas, classificadas por conteúdo. Em especial, este acesso estimula a busca da 

literatura pelos discentes e docentes, que podem tocar e analisar visualmente o 

documento, através dos sumários ou índices. Toda a equipe de profissionais das 

Bibliotecas esta habilitada a esclarecer qualquer dúvida ou a auxiliar a busca de títulos 

requeridos pelos usuários. Os funcionários das Bibliotecas, ao serem admitidos, 

recebem uma série de instruções e orientações da Bibliotecária Chefe sobre os 

procedimentos internos do setor e sobre a presteza e qualidade do atendimento aos 

usuários e parceiros. Outra forma de acesso ao acervo se dá através do sistema on-line 

via Internet ou por meio dos terminais próprios, nos quais as informações necessárias 

para localização das obras podem ser acessadas através de estratégias de buscas pelos 

itens: autor, título e assunto e mediante a anotação do numero de chamada. Depois de 

localizada a obra desejada, o usuário, sendo ele aluno, professor ou funcionário da 

Instituição, pode solicitar seu empréstimo.  O controle do acervo da Biblioteca é 

gerenciado pelo sistema Pergamum  de automação. 

 

Serviços oferecidos:  

a. Empréstimo domiciliar; 

b. Consulta local;  

c. Orientação das NBRs;  

d. Visitas orientadas;  

e. Catalogação na fonte;  

f. Consulta online;  

g. Capacitação de alunos;  

h. Exposição dos novos materiais bibliográficos; 

i. DSI. Comut;  

j. Periódicos online por curso;  

k. Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, à base de dados 

bibliográficas de periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da 

Biblioteca. 
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l. Levantamento Bibliográfico - Serviço que recupera informações existentes sobre 

determinado assunto em base de dados locais, a pedido do usuário. O relatório 

vem sob a forma de referências bibliográficas e o usuário deverá fornecer mídia 

para receber o levantamento bibliográfico desejado. 

m. Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na elaboração 

de referências bibliográficas e normalização de trabalhos técnico-científicos 

segundo normas da ABNT bem como Ficha Catalográfica que todos os TCCs 

devem ter. 

n. Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que permite 

ao usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a Biblioteca 

oferece, bem como normas e procedimentos para sua utilização. A visita deve ser 

previamente agendada, por telefone, pessoalmente ou através de e-mail.  Essas 

visitas são em especial para os calouros e devem ser agendadas pelos 

Coordenadores de cada curso. 

 

Biblioteca Virtual 2.0  

 

A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de livros-

texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet.  Essa 

plataforma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos das editoras 

Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, 

Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou 

estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações personalizadas; 

impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-chave, 

título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 poderá ser acessada pelos 

alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do aluno estar nas 

dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se 

expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. O 

material estará disponível para o professor através do “Portal do Professor” e para 

alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações acadêmicas;  

 

   

5.9.4 Acervo e Tratamento Técnico 

 

 O acervo da Biblioteca é composto de livros, periódicos, vídeos dicionários e 

enciclopédias gerais e especializadas, bases de dados nacionais e internacionais  

abrangendo toda área do conhecimento. A organização de todo o acervo é realizada 
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segundo a Classificação Decimal de Dewey (CDD), ordenando os títulos por assunto, 

conforme a seguir: 

Classes Gerais da CDD: 

- 000 – Generalidades;                                  

- 100 – Filosofia/Psicologia;                                            

- 200 – Religião; 

- 300 - Ciências Sociais; 

- 400 – Linguagem; 

- 500 - Ciências Naturais/Matemática; 

- 600 – Tecnologia; 

- 700 – Artes; 

- 800 – Literatura;  

- 900 – Geografia/História. 

 

OBS: Todo esse material passa por várias fases até o seu destino final: o usuário. 

Primeiro é conferido, depois registrado na base de dados, etiquetado, carimbado e 

encaminhado para guarda. 

 

A preocupação com a constante modernização dos títulos disponíveis é uma realidade 

entre os Coordenadores de Curso. É montada uma planilha de livros complementares e 

básicos e a compra se faz de acordo com a necessidade de cada curso e da Biblioteca, 

possibilitando assim que os alunos tenham maior disponibilidade de acesso aos livros 

exigidos ao estudo acadêmico. 

 

LIVROS 

Ao todo, a Faculdade dispõe, aproximadamente, de 27736 títulos e 154236 exemplares. 

Em sua grande maioria, os livros estão em excelente estado de conservação, resultado 

do programa de atualização contínua e do cuidado com a guarda e manutenção do 

acervo. A maior parte do acervo foi adquirida através de compras, outra parte é fruto 

de doações de alunos, docentes, funcionários e outras entidades empresariais ou 

sociais.  

 

A disponibilidade de exemplares em quantidades suficientes também é uma atenção da 

Instituição com o corpo de alunos. Muitas vezes, um professor indica a leitura de um 

livro, um capítulo ou exercício. Dessa forma, a maioria dos alunos consegue, no mesmo 

período, praticar a atividade sem interromper o fluxo normal da disciplina. Além dos 

livros, a IES manterá em seu acervo monografias de seus alunos. 
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Atualmente, a IES conta com o acervo descrito por Campus nos quadros abaixo: 

 

BIBLIOTECA – CAMPUS CONCEIÇÃO 

ACERVO 

 
ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS POR TÍTULO 

TÍTULOS VOLUMES NACIONAIS ESTRANGEIROS 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 

ONLINE ONLINE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 2 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 3 9 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 100 1403 

CIÊNCIAS HUMANAS 164 1410 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 2028 15051 

ENGENHARIAS 7 55 

LINGÍSTICA, LETRAS E ARTES 675 3077 

Total 2978 21007 
348 10.626 

 
 
 

ACERVO 

VOLUME ANUAL DE ATUALIZAÇÃO 
EQUIPE RESPONSÁVEL 

(EXCETO VIGILÂNCIA E LIMPEZA) 
ACESSO AO MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
VIDEO
TECA 

COMPRA DOAÇÃO PERMUTA BIBLIOTECÁRIO OUTROS ABERTO FECHADO 
QTD 
TÍTULOS 

 
1996 

91 0 
Denise Alves 
Melo 

Vanja Suely 
Sena Barbosa  
Kayene de 
Freitas 

 Fechado Não Possui 

DISPOSIÇÃO DO ACERVO TIPO DE CATALOGAÇÃO FORMAS DE EMPRÉSTIMO 

CDU CDD OUTRO CCAAR2 CCAAR1     OUTRO 
ABERTO À 

COMUNIDADE 
FECHADO À 

COMUNIDADE 

 
 

CDD  Sim   Sim  

EMPRÉSTIMO 
DE MAT. DE 
REFERÊNCIA 

FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

SIM    NÃO  INFORMATIZADA   MANUAL  NÃO TEM 
NA 

BIBLIOTECA 
NO 

PRÉDIO 
NÃO TEM 

 Não Sim     Não tem 
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BIBLIOTECA – CAMPUS INTERLAGOS 

ACERVO 

 
ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS POR TÍTULO 

TÍTULOS VOLUMES NACIONAIS ESTRANGEIROS 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 01 10 Online Online 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 61 397 Online Online 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 
441 2985 

Online Online 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
404 3421 

Online Online 

CIÊNCIAS HUMANAS 
1731 9625 

Online Online 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
2875 23004 

Online Online 

ENGENHARIAS 
32 222 

Online Online 

LINGÍSTICA, LETRAS E ARTES 
1728 7540 

Online Online 

Total 7273 47204 348 10.626 

 
 
 

ACERVO 

VOLUME ANUAL DE ATUALIZAÇÃO 
EQUIPE RESPONSÁVEL 

(EXCETO VIGILÂNCIA E LIMPEZA) 
ACESSO AO MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
VIDEO
TECA 

COMPRA DOAÇÃO PERMUTA BIBLIOTECÁRIO OUTROS ABERTO FECHADO 
QTD 
TÍTULOS 

X 
 

  
ELISETE FÁTIMA 

DOS SANTOS 

EDNEIA 
SANTOS 

CARVALHO 
DOS REIS / 

SILVIA 
SANTOS 

CARVALHO 
DOS REIS 

 X  

DISPOSIÇÃO DO ACERVO TIPO DE CATALOGAÇÃO FORMAS DE EMPRÉSTIMO 

CDU CDD OUTRO CCAAR2 CCAAR1     OUTRO 
ABERTO À 

COMUNIDADE 
FECHADO À 

COMUNIDADE 

 
 

X  X    
X (SÓ 

CONSULTA) 

EMPRÉSTIMO 
DE MAT. DE 
REFERÊNCIA 

FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

SIM    NÃO  INFORMATIZADA   MANUAL  NÃO TEM 
NA 

BIBLIOTECA 
NO 

PRÉDIO 
NÃO TEM 

X  X    X  
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BIBLIOTECA – CAMPUS SANTO AMARO 

ACERVO 

 
ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS POR TÍTULO 

TÍTULOS VOLUMES NACIONAIS ESTRANGEIROS 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 21 129 Online Online 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 65 245 Online Online 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 45 181 Online Online 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 1306 7925 Online Online 

CIÊNCIAS HUMANAS 
1729 6231 Online Online 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
6270 26703 Online Online 

ENGENHARIAS 
638 4446 Online Online 

LINGÍSTICA, LETRAS E ARTES 
837 3381 Online Online 

Total 10.911 49.241 348 10.626 

 
 
 

ACERVO 

VOLUME ANUAL DE ATUALIZAÇÃO 
EQUIPE RESPONSÁVEL 

(EXCETO VIGILÂNCIA E LIMPEZA) 
ACESSO AO MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
VIDEO
TECA 

COMPRA DOAÇÃO PERMUTA 
BIBLIOTECÁ

RIO 
OUTROS ABERTO FECHADO 

QTD 
TÍTULOS 

X 
 

Não Não 
Miriam Cristina 

Ferreira da 
Silva 

Alessandra 
Oliveira dos 

Santos  
 

Thamires dos 
Santos Aureliano 

 X  

DISPOSIÇÃO DO ACERVO TIPO DE CATALOGAÇÃO FORMAS DE EMPRÉSTIMO 

CDU CDD OUTRO CCAAR2 CCAAR1     OUTRO 
ABERTO À 

COMUNIDADE 
FECHADO À 

COMUNIDADE 

 
 

X  X   X  

EMPRÉSTIMO 
DE MAT. DE 
REFERÊNCIA 

FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

SIM    NÃO  INFORMATIZADA   MANUAL  NÃO TEM 
NA 

BIBLIOTECA 
NO 

PRÉDIO 
NÃO TEM 

X  X    X  

 

 

BIBLIOTECA – CAMPUS VILA DOS REMÉDIOS 

ACERVO  

ÁREA LIVROS  PERIÓDICOS POR TÍTULO  
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TÍTULOS  VOLUMES  NACIONAIS  ESTRANGEIROS  

CIÊNCIAS AGRÁRIAS  7  39  ON LINE  ON LINE  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  59  237  ON LINE  ON LINE  

CIÊNCIAS DA SAÚDE  133  816  ON LINE  ON LINE  

CIÊNCIAS EXATAS E DA 
TERRA  805  5425  

ON LINE  ON LINE  

CIÊNCIAS HUMANAS  1444  5929  ON LINE  ON LINE  

CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS  3249  17390  

ON LINE  ON LINE  

ENGENHARIAS  146  1195  ON LINE  ON LINE  

LINGUÍSTICA, LETRAS 
E ARTES  731  3922  

ON LINE  ON LINE  

TOTAL  6574  36784  348  10.626  
          

Total  6574  36784  348  10.626  
  

   
ACERVO  

VOLUME ANUAL DE 
ATUALIZAÇÃO  

EQUIPE RESPONSÁVEL  

(EXCETO VIGILÂNCIA E 
LIMPEZA)  

ACESSO AO 
MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO  
VIDEOTECA  

COMPRA  DOAÇÃO  PERMUTA  BIBLIOTECÁRIO  OUTROS  ABERTO  FECHADO  
QTD  

TÍTULOS  

18550  89  0  
Jaineide Alves dos 

Santos  
    X  0  

DISPOSIÇÃO DO ACERVO  TIPO DE CATALOGAÇÃO  FORMAS DE EMPRÉSTIMO  

CDU  CDD  OUTRO  CCAAR2  CCAAR1      OUTRO  
ABERTO À 

COMUNIDADE  
FECHADO À COMUNIDADE  

  

  
X    X        X  

EMPRÉSTIMO 
DE MAT. 

DE REFERÊNCIA  

FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO  

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

SIM     NÃO   INFORMATIZADA    MANUAL   NÃO TEM  
NA  

BIBLIOTECA  

NO  

PRÉDIO  
NÃO TEM  

  X  X          X  
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5.9.5 Expansão do Acervo 

 

A expansão do acervo bibliográfico é feita de acordo com a demanda dos cursos nas 

unidades e com a demanda de abertura de novos cursos.                

 

     

5.9.6 Pessoal técnico-administrativo 

 

No geral, os profissionais se dividem entre as atividades administrativas e as atividades 

técnicas. Desde a organização das prateleiras, arrumando e ordenando as obras, até o 

atendimento ao público e aos processos administrativos de registros e controles, toda a 

equipe é capacitada para conhecer todas as tarefas do setor. Com isso, evita-se 

eventuais ociosidades, e melhora a qualidade do serviço pela visão do cliente, que pode 

ser atendido por qualquer funcionário. As equipes são coordenadas pela Bibliotecária 

Chefe em cada Campus que distribui e coordena as atividades dos colaboradores.  A 

seguir, está apresentado o quadro do corpo técnico-administrativo das Bibliotecas de 

cada Campus: 

 

Campus Nome Função 

Conceição 

Denise Alves Melo Bibliotecária 

Vanja Suely Sena Barbosa   Auxiliar de Biblioteca 

Kayene de Freitas Jovem Aprendiz 

Interlagos 

ELISETE FÁTIMA DOS SANTOS Bibliotecária 

EDNEIA SANTOS CARVALHO DOS REIS Auxiliar Administrativo I 

SILVIA SANTOS CARVALHO DOS REIS Auxiliar Administrativo I 

Santo Amaro 

ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS Auxiliar Administrativo I 

THAMIRES DOS SANTOS AURELIANO Assistente Administrativo I 

MIRIAM CRISTINA FERREIRA DA SILVA Bibliotecária 

Vila dos 
Remédios 

JAINEIDE ALVES DOS SANTOS  Bibliotecária 

 

 

 

5.9.7 Biblioteca: plano de atualização e expansão do acervo 

 

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO: 

Conforme descrito em seu PDI, o plano de atualização do acervo (físico e 

eletrônico/digital) da ESTÁCIO SÃO PAULO atende de maneira adequada às 

necessidades institucionais. O plano é anual e nele está previsto o descarte (exclusão de 
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itens obsoletos) e as compras baseadas nos livros mais emprestados, nos mais indicados 

pelos professores recomendados pelo NDE. 

 

O acervo é anualmente acrescido de novas publicações, sejam livros, teses, monografias, 

etc. Essas aquisições são feitas através de compras, doações e permutas, mantendo 

assim a renovação continuada das obras literárias, tendo em vista as necessidades dos 

cursos e programas previstos. Cabe aos Coordenadores de cada curso solicitarem as 

compras, em função da atualização da área profissional dos cursos e do PPC. 

 

Para a atualização e aquisição de acervo, a IES projeta 2% de crescimento anual, em peça 

orçamentária, para tais aquisições, ficando disposta em orçamento de expansão verba 

destinada à aquisição de acervo para manutenção dos cursos em andamento e novos 

cursos a serem protocolados. 

 

A avaliação do acervo é feita semestralmente por professores e alunos, através dos 

processos de Avaliação Interna, por meio de dois indicadores referentes à Biblioteca. Em 

geral, o acervo da IES é bem avaliado por alunos e professores, no quesito “atende às 

necessidades do seu curso/da sua disciplina”.   

 

EXPANSÃO DO ACERVO: 

A política de expansão do acervo adotada na Instituição prevê que, após o término do 

processo de implantação dos cursos ofertados, o acervo receba um incremento ao ano, 

visando apenas à atualização geral do acervo e respeitando sempre a política de 

aquisição da Instituição, a ampliação de vagas dos cursos e a implantação de novos 

cursos. Para os cursos que ainda estão sendo implantados, as aquisições sempre 

atendem aos critérios de qualidade previstos nos manuais de avaliação do Ministério da 

Educação.  

 

 

5.9.8 Periódicos 

 

As publicações periódicas são de fundamental importância para a pesquisa científica. 

Em relação às revistas, a instituição oferece acesso a diversas bases de dados com texto 

completo, que incluem periódicos e e-books através da EBSCO, que abrange diversas 

áreas do conhecimento. O Portal EBCSCO possuí aproximadamente 17.840 títulos de 

periódicos. Isto fornece uma referência extremamente atualizada e de excelente 

qualidade para trabalhos científicos. Para tanto, a IES não poderia deixar de dispor dos 

recursos necessários para que essa atividade de pesquisa possa ser desenvolvida, daí a 
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preocupação com a manutenção das coleções de periódicos das áreas acadêmicas nas 

quais atua. Como uma das principais fontes de informação, as publicações periódicas 

são base de fundamental importância para a pesquisa científica, servindo ainda de 

atualização às matérias dos diversos cursos. 

 

 

5.9.9 Condições de Acessibilidade Arquitetônica da Biblioteca: 

 

As bibliotecas possuem estrutura adequada que atendem aos portadores de 

necessidades especiais, tais como:  

✓ Dimensões referenciais para deslocamento (Seção 4 – NBR/2004). 

✓ Diferentes formas de comunicação/sinalização permanente, direcional, de 

emergência e temporária (Seção 5 – NBR/2004). 

✓ Símbolo internacional de acesso (Seção 5 – NBR/2004). 

✓ Sinalização tátil no piso - alerta e direcional (Seção 5 – NBR/2004). 

✓ Rotas de fuga, saídas de emergência e áreas de resgate sinalizadas (Seção 5 – 

NBR/2004). 

✓ Rampas adequadas (Seção 6 – NBR/2004). 

✓ Balcões adaptados 

 

 

5.10 Salas(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente 

 

As salas de apoio de informática visam atender de maneira adequada às necessidades 

institucionais e estão devidamente equipadas, conforme descrito a seguir: 

 

✓ Ar condicionado 

✓ Computadores 

✓ Softwares  

✓ Acesso à internet 

 

As salas de apoio de informática, com uma área total de mais de 900m2, distribuídas nos 

quatro Campi  possuem acessibilidade física e condições ergonômicas e seguem as 

normas de segurança.  

 

O acesso à internet é de, no mínimo, 60 MB; links de dados de 60MB, e link de 60MB 

para voz.  A atualização de software é semestral e os softwares de acessibilidade digital 

são DOSVOX E NVDA.  
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Em termos de serviços serão realizados atendimentos com base em chamados, 

essencialmente serviços de manutenção de hardware, infraestrutura de TI e alteração e 

manutenção dos serviços de dados e voz.  A recepção e fiscalização das compras de itens 

de tecnologia também são responsabilidade dos profissionais que atuam no setor. 

 

A IES possui uma infraestrutura de informática com mais de 1000 computadores 

atualizados distribuídos em laboratórios de ensino de uso compartilhado entre diversos 

cursos e laboratórios de práticas para cursos específicos, além de laboratórios de 

pesquisa para discentes e comunidade e ambiente administrativo. A distribuição por 

Unidade está apresentada na tabela a seguir: 

 

Salas de Apoio de Informática 

Campus Conceição Interlagos Santo Amaro 
Vila dos  

Remédios 

Tipos de 
equipamentos
/Quantidade 

129 
Computadores 

82 
Computadores 

80 maquinas 
STI I3 / 

Lenovo 3 
Maquinas 40 
/ STI core2 

duo  
79 Maquinas  

/ Dell I3 
Maquinas 48 

/ 9 Imacs  

STI Core I3-550 
3GB / 21; STI Core 

2 Duo 3GB /7; 
Dell Core I3 2ger 

/30 

Área (m²) 353 

Lab. de 
informática - 1 
(66 m²)  
Lab. de 
informática - 2 
(16,60 m²)  
Lab. de 
informática -  3 
(48,43 m² 
Lab. de 
informática - 4 
(45,98 m²)  
 
Área Total = 
177,01 m² 

228 84 (m²) / 70 (m²) 

Acesso à 
internet (MB) 

70 MB 70 MB 
60 MB/ 60 

MB 
70 MB 

Links de Dados 70 MB 70 MB  60 MB/ 60 70 MB 
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(MB) MB 

Link de Voz 
(MB) 

70 MB 70 MB 
60 MB/ 60 

MB 
70 MB 

Software de 
Acessibilidade 

Dosvoz 
Dosvox, NVDA 
e Mathplayer 

Dosvox / 
NVDA 

DOS VOX 

Periodicidade 
de atualização 

de Software 
Semestral Semestral Semestral Semestral 

Quantidade de 
Laboratórios 

de 
Ensino/Quanti

dade de 
Computadores 

5 laboratorios 
125 

computadores 

2 Laboratorios 
com o total de 

55 
Computadores 

8 
Laboratorios / 
246 Maquinas 

2/58 

Quantidade de 
Laboratórios 
de Práticas 
para Cursos 
Específicos/ 

Quantidade de 
Computadores 

4 

1 Laboratório 
com o total de 

27 
Computadores 

Comunicação 
e moda 2 /57 
Maquinas / 

Engenharia 2 
/ 80 

maquinas / TI 
3 /90 

maquinas   

2/58 

Quantidade de 
Laboratório de 
Pesquisa para 

Discente e 
Comunidade/ 

Quantidade de 
Computadores 

1 laboratório 
de uso livre 

com 24 
maquinas 

 

1 Laboratório 
com o total de 

27 
Computadores 

1 Laboratorio 
/ 29 

maquinas 
NA 

Quantidade de 
Computadores 
disponíveis no 

ambiente 
administrativo 

61 57  95 26 

 

 

 

5.11 Instalações sanitárias 

 

As instalações sanitárias existentes na IES servem de maneira adequada às necessidades 

institucionais.  A IES possui mais de 30 conjuntos de banheiros masculinos e femininos, 

além dos fraldários, em quantidade suficiente para atendimento da comunidade 

acadêmica local.  
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Quanto à limpeza, essas áreas serão permanentemente limpas e em relação à 

iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, também há perfeito 

cumprimento das normas regulamentares.  

 

As instalações sanitárias são adequadas à utilização dos acadêmicos e portadores de 

deficiência de acordo com o Decreto 5296/2004 e a Portaria Ministerial 3284/2003. A 

IES dispõe de instalações exclusivas, adequadas e limpas. O espaço físico é adequado 

para o número de usuários. Os banheiros adaptados para os PNEs contam com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas e barras de apoio nas paredes.   

 

 

5.12 Infraestrutura tecnológica 

 

A infraestrutura tecnológica da ESTÁCIO SÃO PAULO está estruturada para suportar as 

atividades de informação e comunicação dos cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão, pesquisa e ensino médio profissionalizante, além dos serviços administrativos 

existentes nos Campi e polos. Aspectos como distribuição e adequação ao número de 

usuários foram considerados no planejamento da tecnologia, a fim de atender às 

especificidades inerentes às áreas nas quais irão atuar os profissionais em formação.  

 

Atuando com responsabilidade social e em busca de um padrão de qualidade, a 

Instituição preocupa-se, também, com o nível de conforto e segurança da comunidade 

interna. Em todas as áreas existem redes Wi-fi e câmeras voltadas à interatividade digital 

e ao controle da segurança.  

 

Visando integrar a Instituição à comunidade e investindo na melhoria da qualidade de 

vida dos colaboradores, docentes, estudantes e moradores do bairro, a Instituição 

dispõe de laboratório de informática e biblioteca acessíveis a comunidade acadêmica e 

a comunidade. 

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO busca manter a estabilidade da rede elétrica e lógica, conforme 

declarado em seu PDI, através de acordo de nível de serviço, buscando a segurança da 

informação e a manutenção de plano de contingência de forma a evitar paradas bruscas 

e prolongadas. 
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5.13 Infraestrutura de execução e suporte 

 

A infraestrutura de execução e suporte tecnológico da ESTÁCIO SÃO PAULO está 

estruturada para suportar as atividades de informação e comunicação dos cursos de 

graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e ensino médio profissionalizante, além 

dos serviços administrativos existentes nos Campi e polos. Aspectos como 

disponibilidade de serviço a número adequado de usuários devem ser suportados, 

através dos meios apropriados para a sua oferta, com plano de contingência, prevendo 

redundância de equipamentos e ações e, ainda, prevendo a respectiva expansão.  

 

A ESTÁCIO SÃO PAULO busca manter a estabilidade na execução e suporte de seus 

sistemas, conforme declarado em seu PDI, através de acordo de nível de serviço, com 

uso de redundância na busca  da segurança da informação e a manutenção de uso 

contínuo.   

 

 

5.14 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 

Conforme pode ser verificado na planilha de projeção financeira, além de rubrica para 

manutenção, existe a reserva para aquisição de novos equipamentos e a atualização dos 

atuais, de modo a oferecer aos cursos ofertados todo o apoio logístico necessário.  

 

Deve-se ressaltar as avaliações sempre positivas às nossas instalações e aos nossos 

equipamentos, obtidas nas visitas in loco das comissões de avaliação do MEC, tendo por 

base plano com metas objetivas e mensuráveis, por meio de indicadores de 

desempenho, prevendo, inclusive, ações associadas à correção do plano. 

 

 

5.15 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação- TICs 

 

Os recursos de tecnologia da informação e comunicação implantadas pela IES 

asseguram a execução do seu PDI viabilizam as ações acadêmico-administrativas, 

garantem a acessibilidade comunicacional e permitem a interatividade entre os 

membros da comunidade acadêmica. 

 

Nesse sentido, a ESTÁCIO SÃO PAULO conta com a rede corporativa COMUNICARE, para 

integração e troca de conhecimento entre os membros da sua comunidade. A 

ferramenta interliga a Instituição a outras instituições de ensino do Grupo Estácio 
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espalhadas pelo país e interliga o corpo docente e técnico-administrativo. A 

COMUNICARE está baseada nos pilares “colaboração, conhecimento e relacionamento”, 

essenciais para o desenvolvimento e sustentação da IES. No nosso modelo, um ambiente 

mais participativo, com comunicação rápida e transparente, é essencial para maximizar 

agilidade e servir melhor alunos e colaboradores. A Conecta está definida como uma 

rede social de propósitos corporativos e profissionais que une, em único ambiente, perfil 

pessoal (rede de relacionamento) e corporativo (rede de propósito). 

 

O que a IES entende por aprendizagem não é mais aquela que dissemina a informação, 

com respostas prontas, que impõe uma única linguagem. Novas características precisam 

ser incorporadas ao processo de formação do professor para a construção do seu novo 

perfil, com outras competências pelo uso das tecnologias. Educar para a sociedade 

global, desenvolvida tecnologicamente, possibilita a criação de novas formas de 

construção de conhecimentos em ambientes educativos, promovendo assim melhorias 

no padrão de qualidade da educação e modernização da gestão escolar. Seja qual for o 

curso em que o docente atue, espera-se que ele tenha competência para utilizar as 

novas tecnologias da informação de forma crítica, autônoma e independente, 

possibilitando a incorporação dessas tecnologias à sua experiência profissional. 

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação atendem de maneira 

adequada às necessidades do processo de ensino-aprendizagem. São disponibilizados 

computadores com acesso à internet para uso livre dos discentes, sem travas para redes 

sociais, há internet wifi em áreas de convivência. Em sala, os professores dispõem de 

Datashow fixo ou portátil de acordo com a unidade.  

O sistema de arquivo e registro acadêmico da Instituição é automatizado, através do 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – SIA, que permite aos discentes e docentes, 

realizar a solicitação de serviços e visualizar dados e informações importantes sobre a 

vida acadêmica dos alunos, bem como a integração de informações gerais da IES. Além 

do SIA, a IES mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus 

cursos, sendo a documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica, 

que organiza, arquiva e expede documentos e é responsável pelos serviços de registro, 

controle acadêmico e atendimento aos alunos da Instituição.  

 

Além do atendimento presencial, realizado através de horário agendado, os alunos 

podem utilizar a SECRETARIA VIRTUAL, ambiente de interação do SIA com os alunos, 

para informações acadêmicas e financeiras, bem como sobre cursos, Campus, estágios, 

eventos e vestibulares.  
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Dentro da Secretaria Virtual, os alunos podem, ainda, fazer cursos online, consultas à 

BIBLIOTECA VIRTUAL e efetuar a renovação de matrícula acadêmica dos cursos. A 

Secretaria Acadêmica tem as seguintes competências: a) Atender à comunidade externa 

e interna da IES; b) Receber, informar e encaminhar as solicitações dos alunos, realizadas 

através do atendimento presencial ou de requerimentos abertos no ambiente virtual; c) 

Receber, conferir e registrar documentos; d) Emitir declarações, históricos e outros 

documentos sobre a vida acadêmica dos alunos; e) Providenciar cadastro de alunos e 

arquivo de documentos; f) Acompanhar os processos de Expedição de Diplomas; g) 

Acompanhar os processos de solicitação de transferência, cancelamento e abandono; e 

h) realizar a negociação de mensalidades.  

 

A Secretaria Acadêmica é responsável pelo Controle e Arquivo de toda a documentação 

dos alunos, organizada e arquivada, por curso, obedecendo à ordem de matrícula. O 

controle dos registros é disponibilizado no SIA que suporta todo o fluxo de informações 

acadêmicas, administrativas e financeiras da IES. No Sistema, há informações ultra 

segmentadas para alunos, professores e técnico-administrativos. O processo de 

virtualização da Secretaria possibilita que alunos e docentes interajam com a Instituição, 

em qualquer lugar, e a qualquer tempo, através da Internet, utilizando as ferramentas 

“ALUNO ONLINE” e “DOCENTE ONLINE”, respectivamente. O SIA tem como função 

principal o gerenciamento integrado de todas as atividades acadêmicas, administrativas 

e financeiras da Instituição. Abrange desde o processo seletivo, passando pela vida 

acadêmica dos alunos, controlando toda a movimentação de geração, pagamento e 

cobrança dos alunos. Permite, inclusive, consultas e solicitações de serviços pela 

Internet, seja pelos alunos ou pelos professores, o que lhes proporcionam maior 

comodidade e agilidade.  

 

SECRETARIA VIRTUAL: corresponde a uma interface via Internet, realizando a integração 

entre aluno e a IES facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos 

serviços e informações da IES, a saber: Dados Cadastrais; Simulador de Negociação; 

Consulta Propostas de Negociação; Consulta Frequência; Histórico Escolar; Disciplinas 

Matriculadas; Falta Cursar; Estrutura Curricular; Disciplinas Liberadas para Cursar; 

Quadro de Horários; Datas de Provas; Notas de Provas; Requerimentos; Renovação de 

Matrícula; Emissão de Carnê de pagamentos; Consulta Contrato Educacional; Atividades 

Acadêmicas Complementares; Consulta de Livros; Livros Emprestados; e Avaliação.  

 

DOCENTE ONLINE: Interface entre o docente e o Sistema, permitindo realizar as 

seguintes tarefas administrativas através da intranet acadêmica: consulta de datas e 

horários de provas; consulta aos cursos, disciplinas e docentes da Instituição; Agenda do 
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docente; entrada dos dados de frequência; lançamento de notas; controle de listas de 

frequência; encerramento de médias e conceitos; e recebimento de mensagens gerais 

e particulares para o docente.  

 

O PAINEL DO PROFESSOR, página com informações e notícias do interesse dos 

professores da IES, inclui, tanto as demandas internas como lançamento de notas e 

frequência e calendário acadêmico, quanto as informações pertinentes à vida 

acadêmica em geral, como possibilidades de publicação e editais de financiamento 

abertos.  

 

A IES disponibilizará, também, a WEBAULA, ferramenta que propicia a interação entre 

professor e aluno, além dos demais participantes do processo como, tutores e apoio 

técnico-pedagógico. O conceito de Webaula está articulado ao desenvolvimento da 

informatização e às novas tendências da educação, em uma perspectiva interdisciplinar 

entre educação e comunicação, com mediação tecnológica.   Os alunos e docentes 

contarão também com o SAVA - SALA DE AULA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ambiente 

de aula virtual, com funcionalidades, como: roteiro de estudo; integração com o BDQ 

para alunos e docentes; chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente, com a 

possibilidade de troca de arquivos em tempo real; acesso direto ao livro didático e ao 

conteúdo online das disciplinas; repositório de objetos de aprendizagem; Calendário 

Acadêmico; quadro de horários de aulas; notícias; relatórios docentes; integração com 

o Facebook. 

 

Destacamos também, como importante recurso de comunicação e informação, O 

SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – SGC, já citado anteriormente. 

 

 

5.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

 

Procedimentos Metodológicos no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) possibilitam compartilhar informações e 

desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise, síntese e avaliação (Bloom, 

1972) ao estimularem o educando a buscar e gerir a informação, assim como colaborar 

com os pares. Essa dinâmica faz com que o estudante seja, ao mesmo tempo, 

consumidor e produtor de conhecimento, em um processo de aprendizagem que o 

estimula a desenvolver uma conduta que favoreça o trabalho individual e coletivo. O 

educando, como sujeito da aprendizagem, deverá ter condições de selecionar, organizar 
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e disponibilizar informações sobre temas variados, de forma aberta, na rede, por meio 

de blogs ou sites, caracterizando-se como “curador do conhecimento”. 

 

O ambiente virtual de aprendizagem adotado pela IES, para 20% da carga horária dos seus 

cursos, em conformidade com a legislação vigente, será o AVA da Universidade Estácio de 

Sá, Instituição com a qual a Faculdade visa estabelecer o Convênio de Cooperação Técnico-

científica para as disciplinas on line. O AVA a ser adotado atenderá aos processos de ensino-

aprendizagem e visa garantir a interação entre alunos, tutores e docentes.   

 

  

5.17 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Prioritário aos  PNES 

 

De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado aos 

Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 5.773/2006). A 

Instituição busca atender à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, recrutando para 

seu quadro de pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para atendimento ao aluno, como para 

atendimento ao público em geral. Em relação às instalações físicas, os ambientes estão 

adequados à necessidade de promover mobilidade e acesso os portadores de necessidades 

especiais. 

Em relação ao seu plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, com 

respeito a alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas atendem aos 

seguintes requisitos: 

a) Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) Reserva de vagas de estacionamento com fácil acesso ao prédio da IES; 

c) Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

d) Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

e) Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

 

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o compromisso formal, 

no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de: 

a) Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz (DOSVOX), gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 
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ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas 

de leitura, scanner acoplado a um computador; 

b) Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas 

sonoras para uso didático. 

 

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a IES além de oferecer ao aluno uma 

Coordenação específica de Inclusão, assume o compromisso formal, no caso de vir a ser 

solicitada e até que o aluno conclua o curso, de: 

a) Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

b) Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado; 

d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

e) Em relação à Inclusão de portadores de necessidades especiais: Alunos surdos: com 

o objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na 

sociedade, a IES atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem 

sendo desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar a qualidade 

do atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar uma 

verdadeira inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, com 

professores, funcionários e com o corpo dirigente da Instituição. A Instituição 

respeita as limitações desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados 

de capacidades, que necessitam de oportunidades para desenvolvê-las. 

 

Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua de 

sinais (LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Através de instituições representativas 

destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de Educação e Integração 

de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos políticos, tendo como 

consequência, o reconhecimento de aspectos que têm impacto na vida das pessoas surdas. 

Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras nº 10.436 de 2002, e, mais 

recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a 

Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

como uma linguagem usada pelas comunidades surdas brasileiras no País. 



315 

 

 

Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no sentido 

de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da cidadania do 

surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, mas 

certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos curriculares 

do ensino superior, criando condições para o ingresso e permanência dos surdos nas 

faculdades e universidades. 

Sendo assim, a IES por meio de sua Coordenação de Inclusão, se compromete a oferecer 

aos alunos portadores de deficiência auditiva: 

- Intérprete aos alunos portadores de deficiência auditiva. Os intérpretes traduzem 
as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim como para o português, 
trabalhos apresentados por alunos surdos em LIBRAS; 

 

- Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência 
auditiva no mercado de trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando às 
empresas as capacidades, habilidades e competências desses estudantes; 

 

- Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de Extensão, visando à 
inclusão dos alunos deficientes. Há também oficinas de LIBRAS para professores e 
funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo. 

 

A respeito do tratamento diferenciado aos portadores de necessidades especiais, a 

Instituição está comprometida em disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

a) Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 
b) Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT; 

c) Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato 
com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS; 

d) Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 
mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 



e) Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 

f) Sinalização ambiental para orientação; 
 

g) Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 

h) Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 
junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e edificações de 
uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;  

i) Existência de local de atendimento específico. 
 

Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está comprometida em implementar 

ações de inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais, auditivos, físicos, 

mentais) focadas nos aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e 

peculiaridades de cada deficiência. Estas ações pretendem promover, a reflexão sobre o 

papel do educador e da Instituição em sua prática pedagógica. 

Dentre as ações implementadas e/ou a implementar, destacam-se: 

a) Seminários sobre acessibilidade; 
b) Novembro Azul 
c) Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores; 
d) Mesa redonda sobre inclusão e diversidade; 
e) Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo do 

trabalho; 
f) Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o 

estudante formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores 
sociais consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente e 
comprometida. 

 

 

5.18 Acervo Acadêmico 

 

A Faculdade deve atender às demandas trazidas pela Portaria MEC n.º 1.224/2013 que 

instituiu normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 
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ANEXO I – ESTATUTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO 

 

TÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DAS FINALIDADES  

  

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

  

Art. 1º O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO é uma Instituição Privada 

de Ensino Superior, doravante também denominada ESTÁCIO SÃO PAULO,  com limite 

territorial de atuação no município de São Paulo, estado de São Paulo, sediada na Rua 

Av. Nossa Senhora do Sabará, 765 – bairro: Santo Amaro – São Paulo/S.P ( Campus 

Chácara Flora -1051174, mantida pela IREP SOCIEDADE DE ENSINO, MEDIO E 

FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, doravante também 

denominada “MANTENEDORA” inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, 

sediada na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108, do bairro Santo Amaro, São Paulo 

– S.P, CEP: 04743.020  

  

Art. 2o A ESTÁCIO SÃO PAULO goza de autonomia administrativa, financeira, didático-

científica e disciplinar, na forma da Legislação Federal, deste Estatuto, do Regimento 

Interno e, no que couber dos ordenamentos da Mantenedora.  

  

§1º A autonomia administrativa compreende a competência para:  

  

I - elaborar e reformar o presente Estatuto e o Regimento Interno, para aprovação pela 

Mantenedora, no que for de sua competência, na forma da Legislação em vigor;  

  

II - aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços;  

  

III - dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo, quanto ao provimento, 

estabelecendo direitos e deveres com vistas ao desempenho das suas funções e 

competências;   

  

IV - fixar e definir os objetivos da administração, acompanhar as avaliações de 

desenvolvimento dos seus serviços e assegurar a manutenção dos bens e do 

patrimônio.  

  

§2º A autonomia financeira compreende a competência para:  

  

I - administrar o patrimônio da Mantenedora colocado a seu serviço e dele dispor nos 

limites por ela fixados;  
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II - aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira 

mediante convênios com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, de 

acordo com a legislação vigente, ouvida a Mantenedora;   

  

III - elaborar e executar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da 

Mantenedora.  

  

§3o A autonomia didático-científica compreende a competência para:  

  

I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;  

  

II - criar, organizar, modificar e extinguir cursos, segundo as exigências da realidade 

sócio econômica, obedecendo a legislação em vigor;  

  

III - organizar, reformular e aprovar os currículos de seus cursos;  

  

IV - estabelecer o seu regime escolar e didático;   

  

V - fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação dos alunos.  

  

§4o A autonomia disciplinar compreende a competência para:  

  

I - estabelecer normas disciplinares visando o relacionamento solidário da comunidade 

acadêmica, em conformidade com a Legislação vigente, o Regimento Interno, o 

presente Estatuto e as demais regras estabelecidas pela Mantenedora;   

  

II - fixar o regime de sanções disciplinares e aplicá-las, em conformidade com a 

Legislação vigente, o Regimento Interno, o presente Estatuto e as demais regras 

estabelecidas pela Mantenedora.  

  

Art. 3o Além do presente Estatuto, que engloba as definições e formulações básicas, a 

organização e o funcionamento da ESTÁCIO SÃO PAULO reger-se-ão pelas disposições 

constantes dos seguintes documentos legais:  

  

I- o Regimento Interno, que regulará, a partir do Estatuto, todos os aspectos gerais 

inerentes a ESTÁCIO SÃO PAULO;   

  

II - os Regulamentos específicos de cada setor;  
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III – as Resoluções emanadas de seus Órgãos de Deliberação Colegiada, integrantes de 

sua estrutura organizacional;   

  

IV – a Legislação que regulamenta o setor de educação, especialmente no que diz 

respeito ao Ensino Superior.  

  

Art. 4º A ESTÁCIO SÃO PAULO reúne sob administração única e sob este Estatuto, 

diversos Cursos Superiores de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia), de Pós-Graduação e de Extensão.  

  

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

  

Art. 5º São princípios da organização da ESTÁCIO SÃO PAULO:  

  

I - a preservação da liberdade de pensamento, de ensino, da pesquisa e da divulgação 

da cultura e da arte, com ênfase aos direitos fundamentais do homem;  

  

II - o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

  

III - a garantia do padrão de qualidade e valorização do profissional da educação;  

  

IV - a unidade de patrimônio e administração;  

  

V - a estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior;  

  

VI - a unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão;  

  

VII - a racionalização de organização com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos;  

  

VIII - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do conhecimento 

humano, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações a uma ou mais 

áreas técnico-profissionais;   

  

IX - a flexibilidade de métodos e critérios, com vistas ao melhor aproveitamento das 

diferenças individuais dos alunos, das peculiaridades locais e regionais e das 

possibilidades de combinações de conhecimento para novos cursos e programas de 

pesquisa.  

  

CAPÍTULO III 
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DOS OBJETIVOS 

  

Art. 6º Com o propósito de preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber em 

suas várias formas de conhecimento puro e aplicado, a ESTÁCIO SÃO PAULO se 

propõe:  

  

I – estimular a criação artística e cultural e o aprimoramento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

  

II - ministrar o ensino para formação de quadros destinados às atividades técnico-

profissionais e aos trabalhos da cultura, nos diferentes campos do conhecimento;  

  

III - realizar pesquisas e estimular criações que enriqueçam o acervo de conhecimentos 

e técnicas nos setores abrangidos;   

  

IV - promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos, culturais e 

artísticos, objetivando contribuir para o desenvolvimento e a preservação do 

patrimônio da humanidade;  

  

V - estender à comunidade o exercício das funções de ensino de pesquisa e de 

extensão;  

  

VI - incentivar a busca do conhecimento sobre o mundo globalizado, especialmente os 

nacionais e os regionais;  

  

VII - prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade;  

  

VIII - promover a extensão, visando à difusão da cultura e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição.  

  

Parágrafo único. Para alcançar esses objetivos, a ESTÁCIO SÃO PAULO desenvolverá 

esforços no sentido de:  

  

a) participar do processo de desenvolvimento do País, promovendo a educação, a 

ciência e a cultura, mediante a formação, em nível de excelência, de profissionais nos 

diferentes campos do conhecimento, do aperfeiçoamento e da especialização de 

professores e pesquisadores;  

  

b) fomentar a regionalização de sua atuação, através do oferecimento de atividades 

em áreas de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de assegurar melhor 
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integração do homem na sociedade em que vive, proporcionando-lhe o instrumento 

adequado para entender e participar da resolução de seus problemas, de acordo com 

as exigências do meio socioeconômico;   

  

c) oferecer à comunidade alternativas de formação permanente e contínua, com apoio 

em cursos de informação científica, tecnológica, cultural e artística, na elaboração de 

projetos de alcance social e na prestação de serviços;  

  

d) apoiar iniciativas culturais e artísticas que beneficiem tanto a comunidade interna 

quanto a externa.  

  

  

TÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

  

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

  

Art. 7º A ESTÁCIO SÃO PAULO, para os efeitos de sua administração, conta com órgãos 

normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares.  

  

§1º São Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos da ESTÁCIO SÃO PAULO:  

  

I - Conselho Superior Universitário – CONSUNI;  

  

II - Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;  

  

III - Colegiados de Curso.  

  

§2º São Órgãos Executivos da ESTÁCIO SÃO PAULO:  

  

I - Reitoria;   

  

II – Conselhos Superiores.  

  

Seção I 

Da Reitoria 

  

Art. 8º A Reitoria, órgão executivo superior da ESTÁCIO SÃO PAULO, é exercida pelo 

Reitor, de livre escolha e nomeação da Mantenedora, com mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser reconduzido.  
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Art. 9º A Reitoria é constituída pelo Reitor e 3 (três) Pró-Reitorias.  

  

Parágrafo único. Nas faltas ou nos impedimentos do Reitor, este será substituído por 

um dos Pró-Reitores, especialmente por ele designado.  

  

Art. 10 As Pró-Reitorias são órgãos de assessoria do Reitor e seus titulares são por ele 

designados e nomeados.  

  

Parágrafo único. A Reitoria indicará entre os membros do Corpo Docente, ou do Corpo 

Técnico-Administrativo, uma pessoa para o exercício da função de procurador 

institucional (PI), cabendo ao mesmo atuar na forma do Regimento Interno e da 

legislação vigente.  

  

Art. 11 São atribuições do Reitor, sem prejuízo daquelas previstas no Regimento 

Interno da ESTÁCIO SÃO PAULO:  

  

a) representar a ESTÁCIO SÃO PAULO ou promover-lhe representação em juízo ou fora 

dele;  

  

b) coordenar a definição das políticas e o planejamento da ESTÁCIO SÃO PAULO;  

  

c) coordenar e supervisionar todas as atividades acadêmicas;  

  

d) convocar e presidir o Conselho Superior Universitário - CONSUNI e o Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE;  

  

e) presidir os atos acadêmicos;  

  

f) conferir graus e expedir diplomas e títulos honoríficos;  

  

g) coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e encaminhá-lo 

ao Conselho Superior Universitário - CONSUNI, nos prazos estabelecidos;  

  

h) autorizar transferências de dotações orçamentárias e a abertura de créditos 

adicionais, de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Superior Universitário - 

CONSUNI;   i) instituir comissões especiais de caráter permanente ou temporário, para 

o estudo de problemas específicos;   

  

j) fixar a pauta das sessões dos Conselhos Superiores, propondo ou encaminhando 

assuntos que devam ser por eles apreciados;  
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k) tomar, em casos excepcionais, decisões ad referendum dos Conselhos Superiores da 

ESTÁCIO SÃO PAULO;  

  

l) baixar resoluções, portarias e provimentos decorrentes de decisões do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE ou do Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, que julgar necessárias;  

  

m) apresentar relatório de atividades ao Conselho Superior Universitário - CONSUNI, 

no início de cada ano;   

  

n) desempenhar qualquer função que, por sua natureza, lhe seja afeta.  

  

Parágrafo único. Em caso de impedimento, o Reitor poderá transferir a prerrogativa de 

assinatura de diplomas, títulos e certificados ao Pró-Reitor de Graduação da 

Instituição.  

  

Art. 12 São 3 (três) as Pró-Reitorias:  

  

I - Pró-Reitoria de Graduação;  

  

II -  Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;  

  

III - Pró-Reitoria de Administração e Finanças.  

  

§1º A Pró-Reitoria de Graduação, órgão executivo que coordena e supervisiona as 

atividades acadêmicas docentes e discentes relativas aos Cursos de Graduação, que 

incluem bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia, é exercida por um Pró-

Reitor e tem as suas atribuições previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário.  

  

§2º A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, órgão executivo que 

coordena e supervisiona as atividades acadêmicas docentes e discentes relativas aos 

Cursos de PósGraduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu e às atividades de pesquisa e 

extensão, é exercida por um Pró-Reitor e tem as suas atribuições previstas no 

Regimento Interno do Centro Universitário.  

  

§3º A Pró-Reitoria de Administração e Finanças, órgão executivo que superintende e 

coordena as atividades administrativas, operacionais e financeiras é exercida por um 

Pró-Reitor e tem as suas atribuições previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário.  



 

324 
 

  

Art. 13 Por iniciativa do Reitor podem ser criadas, suprimidas ou alteradas as Pró-

Reitorias e as Diretorias, submetidos os atos aos Conselhos Superiores.  

  

Parágrafo único. Para os casos de criação ou alteração de órgãos que tenham impacto 

orçamentário, deverá ser ouvida a Mantenedora.  

  

Seção II 

Do Conselho Superior Universitário - CONSUNI 

  

Art. 14 O Conselho Superior Universitário - CONSUNI, órgão máximo de natureza 

normativa, consultiva, deliberativa da ESTÁCIO SÃO PAULO é constituído por:  

  

I – Reitor, seu Presidente;  

  

II – Pró-Reitor de Graduação;  

  

III – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;  

  

IV – Pró-Reitor de Administração e Finanças;  

  

V – 1 (um) representante da Comissão Própria de Avaliação;  

  

VI – 3 (três) representantes do Corpo Docente;   

  

VII – 1 (um) representante da Mantenedora, escolhido por esta;  

  

VIII – 3 (três) representantes do Corpo Docente;  

  

IX – 2 (dois) representante representantes do Corpo Discente;  

  

X – 2 (dois) representantes do Corpo Técnico-Administrativo;  

  

XI – 01 (um) representante da Comunidade.  

  

§1º Os representantes relativos aos incisos VI, VIII, IX, X, e XI são indicados pelo Reitor.  

  

§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos VI, VIII, IX, X, e XI é de 1 (um) 

ano, permitida a recondução.  
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§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso VI, deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação.  

  

§4º O representante da Comunidade deve ser escolhido dentre os integrantes de 

associações e órgãos representativos da comunidade, credenciados pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO.  

  

§5º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os 

titulares em seus impedimentos legais e eventuais.  

  

§6º A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, obedece aos mesmos 

critérios adotados para os titulares.  

  

§7º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os 

membros do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.  

  

§8º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho Superior Universitário – 

CONSUNI, cabe ao Reitor um voto de desempate.  

  

§9º O Conselho Superior Universitário – CONSUNI reúne-se ordinariamente, uma vez 

por semestre, e extraordinariamente quando convocado pelo Reitor, por iniciativa 

própria ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem.     

 

Art. 15 Ao Conselho Superior Universitário – CONSUNI compete:  

 

I -  propor a política geral da ESTÁCIO SÃO PAULO e aprovar o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, bem como os Programas de Investimento, de acordo 

com os instrumentos e os recursos disponíveis;   II - aprovar as alterações e as 

emendas ao Estatuto e ao Regimento Interno, bem como discutir e aprovar o próprio 

Regimento e aprovar os Regulamentos específicos dos setores, incluídos os 

Regulamentos da Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu;  

  

III - deliberar sobre matéria de interesse geral da ESTÁCIO SÃO PAULO, ressalvada a 

competência atribuída a outros órgãos;  

  

IV - deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos na 

Legislação, no Estatuto e no Regimento Interno, bem como aprovar o orçamento, a 

prestação de contas e o relatório de atividades, submetendo-os à apreciação da 

Mantenedora;   
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V - exercer o poder disciplinar originariamente e em grau de recurso para toda a 

comunidade acadêmica, na forma do Regimento Interno da ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

Seção III 

Do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

  

Art. 16 O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, órgão de 

natureza normativa, consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e 

supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da ESTÁCIO SÃO PAULO, é 

constituído por:  

  

I – Reitor, seu Presidente;  

  

II – Pró-Reitor de Graduação;  

  

III – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;  

  

IV – Pró-Reitor de Administração e Finanças;  

  

V – 1 (um) representante da Comissão Própria de Avaliação;  

  

VI – 3 (três) representantes do Corpo Docente;   

  

VII – 2 (dois) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma;  

  

VIII – 3 (três) Coordenadores de Cursos;  

  

IX – 2 (dois) representante representantes do Corpo Discente;  

 

 X – 2 (dois) representantes do Corpo Técnico-Administrativo;  

  

§1º Os representantes relativos aos incisos VI, VIII, IX, e X são indicados pelo Reitor.  

  

§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos VI, VIII, IX, e X é de 1 (um) 

ano, permitida a recondução.  

  

§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso VI deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação.  

  

§4º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os 

titulares em seus impedimentos legais e eventuais.  
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§5º A indicação dos suplentes bem como suas atribuições obedecem aos mesmos 

critérios adotados para os titulares.  

  

§6º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os 

membros do Conselho Superior Universitário – CONSUNI.  

  

§7º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, cabe ao Reitor um voto de desempate.  

  

Art. 17 Ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE compete:  

  

I - estabelecer as diretrizes e as políticas de ensino, pesquisa e extensão;  

  

II - estabelecer normas complementares às do Regimento sobre processo seletivo 

classificatório, currículos e programas, matrículas, transferências, rendimento escolar, 

aproveitamento de estudos, normas de pesquisa e extensão, além de outras matérias 

da sua competência;   

  

III - aprovar os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, bem 

como as suas respectivas alterações, respeitadas as especificidades da natureza do 

Curso e da Legislação pertinente;   

  

IV - criar, desmembrar, incorporar ou extinguir cursos de graduação e pós-graduação, e 

programas ou serviços educacionais;   

  

V - manifestar-se sobre a política, as diretrizes e as normas de avaliação, da qualidade 

de ensino, do desempenho docente e da relevância das atividades de pesquisa e de 

extensão.   

  

Seção IV 

Dos Órgãos Essenciais De Apoio 

  

Art. 18 Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Reitoria e 

desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

Parágrafo único. São Órgãos Essenciais de Apoio da ESTÁCIO SÃO PAULO:  

  

I – Comissão Própria de Avaliação – CPA;  

  

II – Ouvidoria;  
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III – Secretaria Geral e Expedição de Diplomas.  

  

Subseção I 

Da CPA - Comissão Própria de Avaliação 

  

Art. 19 A Comissão Própria de Avaliação – CPA – de acordo com a Legislação vigente, 

possui Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Superior Universitário – 

CONSUNI e autonomia em relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos 

existentes na ESTÁCIO SÃO PAULO para executar suas atividades.  

  

Subseção II 

Da Ouvidoria 

  

Art. 20 A Ouvidoria é um órgão subordinado à Reitoria e possui Regulamento próprio, 

em conformidade com a Legislação em vigor. Exerce atividade institucional de 

representação autônoma e independente, de caráter mediador, pedagógico e 

estratégico, que acolhe os relatos dos alunos, ex-alunos e responsáveis por alunos, não 

solucionado de forma satisfatória nas outras formas de atendimento, que analisa e 

atua na busca de soluções, identifica potencialidades e fragilidades para recomendar e 

orientar as áreas da instituição, promovendo a melhoria continua dos processos de 

trabalho.  

  

Subseção III 

Da Secretaria Geral e Expedição de Diplomas 

  

Art. 21 A Secretaria Geral e Expedição de Diplomas é um órgão subordinado à Reitoria, 

desenvolvendo atividades específicas, de emissão e registro de diplomas e certificados.  

  

Parágrafo único. Mediante convênio, considerando a legislação vigente, a Secretaria 

Geral e Expedição de Diplomas pode registrar diplomas de outras Instituições de 

Ensino Superior, na forma da Legislação em vigor.  

  

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

  

Seção I 

Da Coordenação dos Cursos 
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Art. 22 A Coordenação de Curso de Graduação está vinculada à Pró-Reitoria de 

Graduação e tem sua constituição e suas competências aprovadas pelos Conselhos 

Superiores e definidas no Regimento Interno do Centro Universitário.  

  

Parágrafo único. A Coordenação de Curso de Graduação tem por objetivo o 

planejamento, o acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do respectivo curso.  

  

Art. 23 A Coordenação de Curso de Graduação é exercida por docente proposto pelo 

PróReitor de Graduação e designado pelo Reitor.  

  

Seção II 

Do Colegiado de Curso 

  

Art. 24 Os Colegiados de Curso estão vinculados à Coordenação de Curso e terão sua 

constituição e suas competências aprovadas pelos Conselhos Superiores e definidas no 

Regimento Interno da ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

  

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS 

  

Art. 25 A ESTÁCIO SÃO PAULO ministra cursos superiores de graduação (bacharelados, 

licenciaturas e superiores de tecnologia), pós-graduação e extensão, observada a 

legislação em vigor.    

  

Art. 26 Os cursos superiores de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) abertos a portadores de certificado ou diploma de conclusão dos estudos 

de ensino médio, ou equivalente, que tenham obtido classificação em processo 

seletivo, destinam-se à formação acadêmica e profissional em nível superior, nos 

limites das vagas oferecidas  

  

Art. 27 Os cursos de especialização e aperfeiçoamento abertos a portadores de 

diploma de graduação, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso, destinam-

se à formação de especialistas, mediante aprofundamento dos estudos superiores ou 

treinamento em técnicas especializadas.  
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Art. 28 Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada 

caso, destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à 

elevação cultural da comunidade.  

  

Art. 29 O currículo de cada curso superior de graduação (bacharelado, licenciatura e 

superior de tecnologia) estabelecido segundo as diretrizes emanadas do Poder Público 

será integrado por disciplinas teóricas e práticas com as cargas horárias 

correspondentes, prazos de integralização e se encontram formalizadas no Projeto 

Pedagógico do curso.  

  

§1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo 

respectivo professor e aprovado pelo Colegiado de Curso.  

  

§2º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e da carga horária 

estabelecidos no plano de ensino de cada disciplina.  

  

Art. 30 Nos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia), PósGraduação e de Extensão, a avaliação do rendimento escolar será feita 

por disciplina abrangendo sempre os aspectos de assiduidade e eficiência nos estudos, 

ambos eliminatórios por si mesmos, nos termos do Regimento Interno da Instituição e 

da legislação em vigor.  

  

§1º As regras e os procedimentos da avaliação acadêmica dos cursos de graduação 

estão previstos no Regimento Interno da Instituição, assim como em Regulamento 

específico, aprovado pelo Conselho Superior da Instituição, em conformidade com a 

Legislação vigente.  

  

§2º O sistema de avaliação do desempenho escolar dos acadêmicos matriculados nos 

cursos de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu e de extensão, constantes do 

projeto de cada curso, é o aprovado pelo Conselho Superior da Instituição e regulado 

por instrumento próprio.  

  

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

  

Art. 31 A ESTÁCIO SÃO PAULO incentiva a pesquisa, cujas diretrizes são traçadas pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, através de concessão de 

auxílios para a execução de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, 

formação de pessoal pós-graduado, promoção de congressos, seminários, intercâmbio 

com outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros 

meios ao seu alcance.  
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CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

  

Art. 32 A ESTÁCIO SÃO PAULO participará do desenvolvimento da comunidade através 

das atividades de extensão, bem como é renovada pelo diálogo com as diferentes 

formas de saber.  

  

Art. 33 Os projetos de extensão podem ser realizados em parcerias ou apoiados por 

outras instituições públicas ou privadas.  

  

TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR E DIDÁTICO 

  

CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

  

Art. 34 O ano letivo regular, independentemente do ano civil, abrange no mínimo 200 

(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos 

letivos regulares, cada um com, no mínimo 100 (cem) dias, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver.   

  

§1º O regime escolar da ESTÁCIO SÃO PAULO é o semestral, podendo organizar-se na 

forma seriada ou por créditos, conforme a estrutura da oferta.   

  

§2º O semestre letivo pode ser prorrogado, sempre que necessário, para que se 

contemplem os dias letivos previstos, bem como para o cumprimento dos conteúdos 

programáticos e das cargas horárias estabelecidas nos planos das disciplinas 

integrantes dos currículos plenos dos cursos ministrados na ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

Art. 35 A ESTÁCIO SÃO PAULO disponibiliza aos alunos matriculados, antes do início de 

cada período letivo, o Catálogo de cursos que contém os componentes curriculares, o 

programa das disciplinas, o tempo de duração do curso, a relação do corpo docente e a 

respectiva titulação, o sistema de avaliação do rendimento escolar e os dados 

informativos sobre os recursos materiais disponibilizados para o curso, conforme a 

legislação vigente.  

  

Parágrafo único. Ao aluno é disponibilizado, na internet, o Manual do Aluno, guia para 

as atividades acadêmicas, com informações a respeito da instituição, seu sistema de 

avaliação e procedimentos acadêmicos.  
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CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA, APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS, TRANCAMENTO, 

CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIAS 

  

Art. 36 O ingresso nos cursos é feito mediante processo seletivo classificatório de 

admissão à ESTÁCIO SÃO PAULO, regulamentado pelo Regimento Interno, nos termos 

da Legislação em vigor.  

  

§1º Podem ser admitidos, em substituição ao processo seletivo dos cursos de 

Graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO, à matrícula inicial os candidatos que tenham 

participado do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM – ou qualquer outra 

sistemática de avaliação realizada pelo MEC, desde que a presente substituição tenha 

sido aprovada pelos Conselhos Superiores, na forma e no conteúdo estabelecidos 

pelos mesmos.  

  

§2º O ingresso de candidatos portadores de diploma de curso superior ou transferidos 

de outras Instituições de Ensino pode ser efetuado, desde que sejam observados os 

critérios estabelecidos pelos Conselhos Superiores e o limite de vagas de cada curso, 

em conformidade com a legislação em vigor.  

  

§3º As inscrições para o processo seletivo serão abertas em Edital, no qual constarão 

os critérios para a seleção, de acordo com as orientações emanadas pelos Conselhos 

Superiores da ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

§4º O Processo Seletivo para os cursos superiores de graduação é disciplinado por 

Edital, divulgado através do site oficial da ESTÁCIO SÃO PAULO, na forma da legislação 

em vigor.   

  

§5º O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a ser publicado 

no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da seleção deverá conter, pelo menos, 

as seguintes informações:  

  

I - denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo;  

  

II - ato autorizativo de cada curso, observado o regime da autonomia, quando for o 

caso;   

  

III - número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada curso, 

observado o regime da autonomia, quando for o caso;  

  

IV - número de alunos por turma;   



 

333 
 

  

V - local de funcionamento de cada curso;   

  

VI - normas de acesso;   

  

VII - prazo de validade do processo seletivo.  

  

Art. 37 A classificação dos candidatos não pode ultrapassar o número de vagas 

oferecidas no Edital.  

  

§1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 

deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação 

regimentalmente completa, dentro dos prazos fixados.   §2º Na hipótese de restarem 

vagas não preenchidas, poder-se-á realizar novo processo seletivo, imediatamente ao 

já realizado no mesmo período, caso seja necessário.  

  

§3º Respeitadas as normas vigentes e o limite de vagas de cada curso, pode ser 

efetuado o ingresso de candidatos portadores de diploma registrado de Curso Superior 

ou transferidos de outros estabelecimentos de ensino, mediante processo seletivo.  

  

Art. 38 A admissão de portadores de Diploma de Ensino Superior, para os cursos de 

graduação pode se realizar quando houver disponibilidade de vagas, respeitando as 

normas vigentes e o limite de vagas de cada curso.  

  

Art. 39 O Processo Seletivo para os candidatos aos cursos de graduação, abertos a 

candidatos que tenham escolaridade completa de ensino médio ou equivalente, tem 

como objetivo verificar sua aptidão intelectual e classificá-los para o ingresso nos 

respectivos cursos.  

  

§1º O Processo Seletivo pode ser unificado em sua execução para todos os cursos da 

ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

§2º O Processo Seletivo é supervisionado pela Secretaria Geral Acadêmica.  

  

§3º Pode ser exigido dos candidatos a aprovação em testes ou provas de habilidades 

específicas, antes do Processo Seletivo, para os cursos que o justifiquem.  

  

Art. 40 A matrícula nos cursos de graduação deve ser efetivada a cada período, de 

acordo com o calendário acadêmico, nas etapas financeira e acadêmica.  
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§1º O vínculo acadêmico entre o aluno e a Instituição de Ensino Superior é realizado 

através do ato da matrícula acadêmica.  

  

§2º Matrícula Acadêmica é o ato em que o candidato regularmente classificado em 

processo seletivo se vincula a Instituição de Ensino, provendo uma vaga em 

determinado curso, conquistada mediante processo seletivo de ingresso na instituição, 

de tal forma que o vínculo não resulta apenas da manifestação da vontade do aluno de 

desejar pertencer à instituição, mas também da instituição que cumpre, de sua parte, 

as normas editalícias, do seu Regimento Interno, impessoais para todos.  

  

§3º A matrícula acadêmica é um ato continuado que requer nova e sucessiva inscrição 

em créditos-disciplinas, a cada novo ciclo, conforme determinado para o curso pela 

instituição.  

  

§4º O aluno inadimplente não poderá renovar sua matrícula para o ciclo seguinte, 

salvo expressa condição da instituição, em caráter pessoal e específico.  

  

§5º A matrícula financeira compreende a assinatura, física ou eletrônica, do contrato 

de prestação de serviços educacionais.  

  

§6º A matrícula só é efetivada após a conclusão das 2 (duas) etapas mencionadas nos 

parágrafos anteriores e a existência de vagas, com observância aos pré-requisitos e aos 

horários das disciplinas.  

  

§7º A administração da vida acadêmica é de responsabilidade do aluno, observando os 

limites máximo e mínimo de integralização do respectivo curso.  

  

I – O limite mínimo de integralização é aquele orientado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas), bem como pelo 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para os cursos de graduação 

superiores de tecnologia; e de 360 (trezentas e sessenta) horas para os Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu.   

  

II – O limite máximo de integralização, para os cursos de graduação, é de até o dobro 

do período mínimo de integralização, salvo disposição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso.  

  

Art. 41 Classificado no processo seletivo, o candidato à matrícula deverá, além do 

requerimento, apresentar os seguintes documentos:  
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I – original e cópia do Certificado de Conclusão ou Diploma do Ensino Médio (ou de 

curso equivalente), com publicação em Diário Oficial de conclusão do Ensino Médio 

(para os estados em que a publicação no Diário Oficial é obrigatória), ou Certificado de 

Proficiência Equivalente à Conclusão do Ensino Médio;   II - original e cópia do Histórico 

Escolar com conclusão de curso de Ensino Médio (ou de curso equivalente) e/ou 

Diploma de Conclusão de Ensino Médio;  

  

III – 2 (duas) fotos três por quatro;  

  

IV - original e cópia do documento de Identidade (nº de RG ou RNE);  

  

V - original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

  

VI - original e cópia do comprovante de residência atualizado;  

  

VII - original e cópia do Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça 

Eleitoral, se maior de dezoito anos;  

  

VIII - original e cópia do Certificado de Reservista ou prova de estar em dia com suas 

obrigações militares, se do sexo masculino e maior de dezoito anos;  

  

IX - original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

  

X - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (datado e assinado);  

  

XI - comprovante de quitação da 1ª (primeira) parcela da semestralidade.  

  

§1º No caso de diplomado em curso superior de graduação, é exigida a apresentação 

do Diploma, devidamente registrado.  

  

§2º O candidato à matricula, que concluiu o Ensino Médio no Exterior, deverá 

apresentar os seguintes documentos em complemento aos documentos constantes do 

caput desse artigo:  

  

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com a equivalência 

obtida na Secretaria Estadual de Educação (original para consulta e cópia legível, frente 

e verso na mesma folha);   

  

b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, completo, ou 

documento análogo (original para consulta e cópia legível, frente e verso na mesma 

folha);   
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§3º Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior 

deverão apresentar o Apostilamento da Haia ou o visto da autoridade consular 

brasileira do país em que o curso foi realizado, nos casos em que o país não for 

signatário da Convenção da Haia, e deverão estar acompanhados da respectiva 

tradução oficial feita por tradutor juramentado.  

  

Art. 42  A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar, mediante assinatura, física ou eletrônica, de novo contrato de 

prestação de serviços educacionais.  

  

§1º Ressalvado o disposto no caput deste artigo, a não renovação de matrícula em 1 

(um) ano implica abandono do curso e desvinculação do aluno da ESTÁCIO SÃO 

PAULO.  

  

§2º O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de 

pagamento da primeira mensalidade.  

  

§3º A ESTÁCIO SÃO PAULO reserva-se o direito de estabelecer um número mínimo de 

alunos para a abertura de suas turmas.  

  

Art. 43 Os alunos dos cursos superiores de graduação que tenham extraordinário 

aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos 

de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 

abreviada a duração dos seus cursos, desde que de acordo com as normas dos 

sistemas de ensino, com as regras estabelecidas pelos Conselhos Superiores, e com as 

regras estabelecidas em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo 

Conselho Superior da Instituição.  

  

Art. 44 Os portadores de diploma de cursos superiores de graduação reconhecidos 

deverão observar os mesmos procedimentos descritos neste capítulo.  

  

Art. 45 Aos Cursos de Pós-Graduação aplicam-se as normas das etapas de matrícula 

financeira e acadêmica, respeitadas as peculiaridades de cada tipo de curso.  

  

Art. 46 Interrompidos temporariamente os estudos, é facultado ao aluno, que se 

encontrar nessa situação, o trancamento de matrícula para efeito de manutenção de 

sua vinculação à ESTÁCIO SÃO PAULO e de seu direito à renovação de matrícula, 

exceto aos alunos matriculados no primeiro período ou alunos transferidos para a 

ESTÁCIO SÃO PAULO que não terminem pelo menos um semestre letivo.  
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Parágrafo único. O trancamento de matrícula será concedido pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO, por tempo expressamente estipulado no ato, mediante solicitação formal 

apresentada pelo aluno e sempre de acordo com as regras estabelecidas neste 

Regimento Interno e no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.   

  

Art. 47. O trancamento de matrícula dos alunos dos cursos de graduação poderá ser 

concedido pelo prazo máximo de 4 (quatro) semestres consecutivos ou alternados, 

respeitados os prazos mínimo e máximo de integralização do curso, como definido 

neste Regimento Interno e de acordo com as demais regras previstas no Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais.  

  

§1º O aluno que não renovar matrícula no semestre subsequente, sem haver realizado 

o trancamento, será considerado aluno com matrícula trancada ao final do semestre e 

para regularizar sua situação financeira deve quitar as parcelas relativas até o último 

semestre ativo.  

  

§2º Passados 4 (quatro) semestres consecutivos ou alternados, sem reabertura de 

matrícula, a situação do aluno será considerada como abandono.  

  

Art. 48 O retorno aos estudos obrigará o aluno que tiver trancado matrícula a cumprir 

o currículo vigente, salvo aprovação da Coordenação do Curso mediante exposição de 

motivos.  

  

Art. 49 À estudante em estado de gestação se aplica a Lei nº 6.202/1975, devendo a 

aluna encaminhar à Secretaria de seu campus, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, 

atestado médico informando seu estado de gravidez e, durante 3 (três) meses, a 

estudante ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares, que deverão ser 

realizados, no máximo, até o término do período subsequente à solicitação de regime 

especial.  

  

Parágrafo único. A Instituição deverá seguir as regras e os procedimentos 

estabelecidos em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho 

Superior da Instituição, em conformidade com a Legislação vigente.  

  

Art. 50 De acordo com as Diretrizes Curriculares fixadas pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, o aluno regular da ESTÁCIO SÃO PAULO 

poderá optar por curso diverso do iniciado, desde que haja vaga.  

  

Art. 51 O trancamento da matricula acadêmica é entendido na forma de parcial ou 

total.  
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§1º Entende-se por trancamento parcial de matrícula a interrupção das atividades 

escolares em 1 (uma) ou mais disciplinas. A solicitação de trancamento parcial de 

matrícula deverá ser feita pelo aluno, obedecendo-se as datas fixadas no Calendário 

Escolar. Será concedido o trancamento parcial em 1 (uma) ou mais disciplinas desde 

que o número de créditos-aula restante na matrícula do aluno não seja inferior a 8 

(oito).  

  

§2º Entende-se por trancamento total de matrícula a interrupção das atividades 

escolares em todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado. Far-se-á a 

solicitação mediante requerimento indicando e comprovando os motivos que o 

impedem de prosseguir suas atividades escolares. O referido pedido poderá ser feito 

em qualquer época do ano. Se a solicitação for feita durante o transcurso do período 

letivo, o trancamento total não poderá ser autorizado se o aluno não estiver 

regularmente matriculado ou se já se encontrar reprovado por faltas.  

  

§3º A realização do trancamento não será negada por questões relacionadas à 

eventual inadimplência do aluno em relação ao pagamento de mensalidades 

contratualmente ajustadas.  

  

§4º A soma dos períodos de trancamento total de matrícula do aluno não poderá 

exceder a 4 (quatro) semestres consecutivos ou alternados. Não ultrapassado este 

prazo, o aluno terá o direito de retornar em sua própria vaga, devendo submeter-se às 

adaptações curriculares julgadas necessárias pela ESTÁCIO SÃO PAULO.  

  

§5º A solicitação de trancamento total do aluno depende de ter cursado, pelo menos, 

1 (um) período de curso.  

  

Art. 52 É concedida, mediante processo seletivo, matrícula a aluno transferido de 

Curso Superior de Graduação de Instituição congênere, nacional ou estrangeira, na 

estrita conformidade das vagas existentes e requerida nos prazos fixados, bem como 

em conformidade com a Legislação vigente.  

  

Art. 53 Será permitida a transferência interna entre Cursos Superiores de Graduação, 

de áreas afins, da ESTÁCIO SÃO PAULO a acadêmicos devidamente matriculados, 

dependendo da existência de vaga e de análise curricular que permita o ingresso do 

acadêmico no semestre em que a vaga esteja disponível, obedecendo a legislação em 

vigor.  

  

§1º A transferência ex officio será aceita em qualquer época, independente de vaga, 

em conformidade com a legislação vigente.  
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§2º Os casos que envolvam transferência ex officio em conformidade com a Legislação 

vigente, independentemente de época e disponibilidade de vaga, prescindem de 

aprovação e julgamento no âmbito do Conselho Superior da Instituição, tendo seu 

registro de transferência ex officio efetivado diretamente pelas instâncias operacionais 

e acadêmicas desta Instituição, mediante apresentação da documentação necessária 

por parte do interessado.  

  

§3º O candidato que requerer transferência para a ESTÁCIO SÃO PAULO deverá 

apresentar documentação original expedida pela instituição de origem, acompanhada 

de histórico e dos programas das disciplinas cursadas, com indicação de conteúdo e 

carga horária e regime de aprovação, para instruir o processo de análise de currículo. A 

dispensa poderá ser autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente 

ao da disciplina objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, 

superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 

disciplina objeto da dispensa.  

  

§4º A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente 

apresentada no formato original e uma cópia da documentação deverá ser entregue 

para registro da Instituição.  

  

§5º Exige-se do aluno que desejar a transferência, para integralização do currículo, 

matrícula regular, o cumprimento regular das demais disciplinas, atividades e da carga 

horária total prevista para o curso.  

  

§6º O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em 

outra IES contemplará dados relativos à equivalência de conteúdos e de carga horária 

entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa poderá ser 

autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina 

objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, superior, mas 

nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina objeto 

da dispensa, devendo a Instituição seguir as regras e os procedimentos estabelecidos 

em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho Superior da 

Instituição, em conformidade com a Legislação vigente.  

 

§7º É possível a concessão de transferência a alunos regulares, em conformidade com 

a Legislação vigente.  

  

Art. 54 A matrícula do aluno transferido, inclusive de militar e servidor público e seus 

dependentes, far-se-á mediante adaptação e aproveitamento de estudos de acordo 

com as diretrizes curriculares do curso, bem como em conformidade com a Legislação 

vigente.  
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Art. 55 Todo acadêmico transferido está sujeito às adaptações que se fizerem 

necessárias ao currículo pleno vigente, aceitos os estudos realizados com 

aproveitamento no curso de origem:  

  

I - disciplina do currículo do curso de origem pode ser aproveitada em substituição à 

congênere da ESTÁCIO SÃO PAULO, quando forem correspondentes os programas ou 

quando equivalentes os conteúdos formativos;  

  

II - concedido o aproveitamento de estudos e procedidas as adaptações do currículo do 

curso de origem ao da ESTÁCIO SÃO PAULO, deve o acadêmico cursar as demais 

disciplinas constantes do currículo pleno do curso em que estiver matriculado na 

Instituição, de acordo com as normas fixadas neste Regimento Geral e na legislação 

dos órgãos públicos competentes;   

  

III - para integralização curricular do curso exige-se carga horária total não inferior à 

prevista na ESTÁCIO SÃO PAULO, prevalecendo, porém, a estabelecida pelos órgãos 

públicos competentes, quando houver dificuldade em suprir deficiências de carga 

horária das disciplinas do currículo do curso de origem, aproveitadas pela instituição 

nos termos deste artigo;  

  

IV - a isenção de disciplina poderá ser autorizada quando o conjunto de cargas horárias 

e os conteúdos das disciplinas em questão tiverem equivalência entre si não inferior a 

75% (setenta e cinco por cento).   

  

Parágrafo único. Em todos os casos, a Instituição deverá seguir as regras e os 

procedimentos estabelecidos em Regulamento específico sobre a questão, aprovado 

pelo Conselho Superior da Instituição, em conformidade com a legislação vigente.  

  

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

  

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO 

  

Art. 56 A Comunidade da ESTÁCIO SÃO PAULO é composta pelos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo.  

  

Seção I 

Do Corpo Docente 
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Art. 57 Os membros do corpo docente serão selecionados e indicados pelos 

Coordenadores de Cursos, sendo o resultado da seleção enviado à Coordenação 

Acadêmica para análise e posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, 

nos termos da legislação trabalhista em vigor.   

  

Parágrafo único. A frequência dos docentes às aulas é obrigatória, vedado o abono de 

faltas.  

  

Art. 58 As formas de ingresso, promoções e direitos do Corpo Docente estão previstas 

no Plano de Carreira Docente.  

  

§1º A título eventual e por tempo estritamente determinado, a ESTÁCIO SÃO PAULO 

pode dispor do concurso de professores visitantes e de professores colaboradores, aos 

quais ficam resguardados os direitos amparados na legislação trabalhista em vigor.  

  

§2º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar dentro deste quadro, professores 

visitantes para atuarem em projetos específicos nas áreas de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão.   

  

§3º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar, no quadro temporário, professores 

substitutos para executarem atribuições de um professor do quadro efetivo que se 

encontre afastado em razão de licença por tempo determinado.    

  

§4º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar, dentro deste quadro, tutores para 

atuarem em projetos específicos da Educação a Distância, nas áreas de Graduação e 

Pós-Graduação, bem como tutores on-line e tutores presenciais, em conformidade 

com a legislação vigente.  

  

Art. 59 A admissão e a dispensa de docentes, obedecida à legislação trabalhista em 

vigor, será de competência da Mantenedora.  

  

Art. 60 A atividade acadêmica inclui o tempo destinado a estudos, pesquisa, ensino, 

trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos, estudo 

dirigido e outras atividades extraclasse.  

  

Art. 61 As atribuições, assim como os direitos e deveres do corpo docente estão 

estabelecidos no Regimento Interno da Instituição, em conformidade com a legislação 

em vigor.  

  

Seção II 

Do Corpo Discente e da Representação Estudantil 
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Art. 62 Constituem o corpo discente da ESTÁCIO SÃO PAULO os alunos regularmente 

matriculados.  

  

§1º Aluno regular é aquele que mantém o seu vínculo formalizado com a Instituição, 

sendo o acadêmico ativo regularmente matriculado ou inativo regularmente trancado 

em curso superior de graduação e/ou pós-graduação, oferecido pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO, que não esteja em situação de abandono, na forma do Regimento da 

Instituição.  

  

§2º Aluno não regular é aquele que não possui vínculo formalizado com a Instituição.  

  

Art. 63 O ato de matrícula importa em compromisso formal de respeito a este 

Estatuto, ao Regimento e às normas baixadas pelos órgãos competentes, constituindo 

falta punível o seu descumprimento.  

  

Art. 64 O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos Órgãos 

Colegiados da Administração Superior, na forma deste Estatuto e do Regimento 

Interno.  

  

Art. 65 Os alunos regularmente matriculados poderão organizar Diretórios e 

Associações, obedecendo ao estabelecido pelo Regimento e nos termos da legislação 

em vigor.   

  

Seção III 

Do Corpo Técnico-Administrativo 

  

Art. 66 O corpo técnico-administrativo, de acordo com o Plano de Carreira da 

categoria, é selecionado pela ESTÁCIO SÃO PAULO, e contratado pela Mantenedora, de 

acordo com as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas.  

  

Art. 67 Cabe aos órgãos de Gestão da ESTÁCIO SÃO PAULO, no âmbito de suas 

competências, a supervisão das atividades técnico-administrativas.  

  

TÍTULO VI 

DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

  

Art. 68 A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o público em 

geral, pela ESTÁCIO SÃO PAULO, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao 

seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei, deste Estatuto e do Regimento 
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Interno, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria 

de seu órgãos deliberativos e executivos.  

  

Art. 69 Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da ESTÁCIO SÃO PAULO, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e 

móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros, a ela cedidos, e assegurando-

lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.  

  

Parágrafo único. Dependem de referendo da Mantenedora as decisões dos Conselhos 

Superiores que importem em aumento de despesas.  

  

Art. 70 Compete à Mantenedora, respeitados os limites da lei emanada do Sistema 

Federal de Ensino e deste Estatuto:  

  

I - escolher e nomear o Reitor e referendar as indicações deste para cargos de Direção 

da ESTÁCIO SÃO PAULO;  

  

II - respeitar a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente, e aprovar o 

planejamento financeiro da ESTÁCIO SÃO PAULO, por ela previamente elaborado;  

  

III - aprovar, em última instância, as indicações para admissão e demissão de pessoal 

docente e técnico-administrativo;  

  

IV - prover a ESTÁCIO SÃO PAULO de recursos financeiros necessários ao cumprimento 

de seus objetivos;  

  

V - criar condições para estabelecimento de convênios que favoreçam as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão;  

  

VI - vetar decisões do Conselho Superior Universitário - CONSUNI que impliquem ônus 

por ela não autorizados;   

  

VII - assinar acordos, convênios e contratos.  

  

TÍTULO VII 

DO PATRIMÔNIO, SUA UTILIZAÇÃO E DO REGIME FINANCEIRO 

  

Art. 71 O exercício do ano financeiro coincide com o ano civil.  
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Art. 72 O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da ESTÁCIO SÃO PAULO, é 

por esta administrado de pleno direito, nos limites da lei, deste Estatuto e das normas 

da Mantenedora.  

 

Art. 73 Os recursos financeiros, de que dispõe a ESTÁCIO SÃO PAULO, são provenientes 

de:  

  

I - mensalidades, taxas e emolumentos;  

  

II - aceitação de legado, doações e heranças;  

  

III - dotações financeiras da Mantenedora;  

  

IV - receitas de atividade de prestação de serviços;  

  

V - subvenções, auxílios, contribuições, verbas atribuídas a ela por entidades públicas 

ou privadas;  

  

VI - receitas de aplicação de bens e valores patrimoniais;  

  

VII - receitas provenientes de projetos de pesquisa financiados com recursos externos; 

e  

  

VIII - receitas decorrentes do registro de direitos e de patentes, obedecidas a legislação 

em vigor e as normas estabelecidas pela Mantenedora.  

  

IX - receitas eventuais de qualquer natureza.  

  

TÍTULO VIII 

DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS HONORÍFICOS 

  

Art. 74 A ESTÁCIO SÃO PAULO concederá Diplomas aos que concluírem cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu, após colação de grau em sessão solene e 

pública e, certificados, aos que concluírem os demais Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, e quaisquer outros para os quais esteja prevista a entrega deste documento.  

  

Art. 75 A ESTÁCIO SÃO PAULO concederá Títulos Honoríficos, na forma preceituada 

pelo Regimento Interno.  

  

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 76 Incumbe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo a fiel 

observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da ESTÁCIO SÃO 

PAULO.  

  

Art. 77 Os procedimentos disciplinares obedecerão aos princípios da publicidade, da 

ampla defesa e do direito ao contraditório, observadas as disposições previstas em 

regulamento próprio.   

   

Art. 78 Os ocupantes de cargos de Direção da Administração Superior e da 

Administração Acadêmica, bem como o pessoal docente e técnico-administrativo 

devem zelar para que o exercício das liberdades de associação, de manifestação e de 

pensamento, nas unidades da ESTÁCIO SÃO PAULO, não cause embaraço ou 

constrangimento a pessoas ou grupos, ou prejudique a realização das atividades-fim da 

ESTÁCIO SÃO PAULO. E ainda, devem abster-se de promover ou autorizar, no exercício 

de suas atividades, manifestações de caráter políticopartidário.  

  

Art. 79 A ESTÁCIO SÃO PAULO pode se articular com Instituições nacionais, 

estrangeiras e internacionais para a realização de cooperação técnica, científica e 

cultural, para o intercâmbio de professores e alunos e de outros relacionados com os 

seus objetivos e funções.  

  

Art. 80 O presente Estatuto e o Regimento Interno somente poderão ser reformados 

ou alterados por proposta de iniciativa da Reitoria, de 2/3 (dois terços) dos membros 

do Conselho Superior Universitário ou da Mantenedora, no que for de sua 

competência.  

  

Parágrafo único. Serão necessários votos de 2/3 (dois terços) dos membros do 

Conselho para aprovação ou alteração do presente Estatuto ou do Regimento Interno.  

  

Art. 81 Os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno da Instituição serão 

resolvidos de acordo com as disposições concernentes a casos análogos pelos 

Conselhos Superiores da Instituição, nas respectivas áreas de atribuições, e, em casos 

de urgência, pelo Reitor ad referendum dos respectivos Conselhos Superiores.   

  

Art. 82 O presente Estatuto entrará em vigor, após sua aprovação, pelos órgãos 

competentes do Sistema Federal de Educação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Aprovado pelo CONSUNI e CONSEPE em 29.01.2018 
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ANEXO II – REGIMENTO INTERNO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 1º O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO é uma Instituição Privada 

de Ensino Superior, doravante também denominada ESTÁCIO SÃO PAULO, com limite 

territorial de atuação no município de São Paulo, estado de São Paulo, sediada na Rua 

Av. Nossa Senhora do Sabará, 765 – bairro: Santo Amaro – São Paulo/S.P ( Campus 

Chácara Flora -1051174, mantida pela IREP SOCIEDADE DE ENSINO, MEDIO E 

FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, doravante também 

denominada “MANTENEDORA” inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001- 07, 

sediada na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108, do bairro Santo Amaro, São Paulo 

– S.P, CEP: 04743.020. 

 

Art. 2º Este Regimento Geral disciplina os aspectos de organização e do funcionamento 

que são comuns aos vários órgãos integrantes da estrutura acadêmico-administrativa 

da ESTÁCIO SÃO PAULO, mantida pela IREP SOCIEDADE DE ENSINO, MEDIO E 

FUNDAMENTAL LTDA. 

 

§1º São instrumentos normativos da ESTÁCIO SÃO PAULO: 

 

I – o presente Regimento Interno e o Estatuto da Instituição; 

 

II – o Estatuto da Mantenedora, naquilo que lhe for aplicável; 

 

III – as Resoluções emanadas de seus Órgãos de Deliberação Colegiada, 

integrantes de sua estrutura organizacional; 

 

IV – a Legislação que regulamenta sistema educacional, especialmente no que diz 

respeito ao Ensino Superior. 

 

§2º A ESTÁCIO SÃO PAULO, nos termos pedagógicos, didáticos, científicos, 

administrativos, disciplinares e comunitários, rege-se pela legislação federal da 

educação brasileira, pelas normas nacionais da educação e do sistema federal de 

ensino de que é parte integrante, por seu Estatuto, por este Regimento e pelos atos 

emanados dos órgãos de sua administração superior. 
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CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

  

 

Art. 3º São princípios da organização da ESTÁCIO SÃO PAULO: 

 

I - a preservação da liberdade de pensamento, de ensino, da pesquisa e da 

divulgação da cultura e da arte, com ênfase aos direitos fundamentais do homem; 

 

II - o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 

III - a garantia do padrão de qualidade e a valorização do profissional da 

educação; 

 

IV - a unidade de patrimônio e de administração; 

 

V - a estrutura orgânica dos cursos, vinculados à administração superior; 

 

VI - a unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes; 

 

VII - a racionalização da organização com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos; 

 

VIII - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do 

conhecimento humano, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações 

a uma ou mais áreas técnico- profissionais; 

 

IX - a flexibilidade de métodos e critérios, com vistas ao melhor aproveitamento 

das diferenças individuais dos alunos, das peculiaridades locais e regionais e das 

possibilidades de combinações de conhecimento para novos cursos e programas de 

pesquisa. 

 

CAPÍTULO III 

DA MISSÃO INSTITUCIONAL, DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º A ESTÁCIO SÃO PAULO tem como missão institucional educar para transformar, 

proporcionando acesso ao ensino de qualidade a diferentes segmentos da população, 

criando vínculos fortes e duradouros com os alunos e contribuindo para o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social das comunidades onde atua, 

sempre com comprometimento ético e responsabilidade social. 
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Art. 5º A ESTÁCIO SÃO PAULO tem por finalidades: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, tornando-os aptos 

para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

  

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

 

VI – estimular o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular, 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na Instituição; 

 

VIII - promover a responsabilidade social por meio de um acesso amplo e 

democrático a uma educação superior de qualidade, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade, formando profissionais capacitados e socialmente 

comprometidos com a comunidade e desenvolvendo a Cidadania, a Saúde, a Cultura e 

o Meio Ambiente. 

 

Art. 6º Com o propósito de preservar, elaborar, construir e disponibilizar o saber em 

suas várias formas de conhecimento puro e aplicado, a ESTÁCIO SÃO PAULO propõe-se 

a: 
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I - ministrar o ensino para formação de quadros destinados às atividades técnico-

profissionais e aos trabalhos da cultura, nos diferentes campos do conhecimento; 

 

II - realizar pesquisas e estimular criações que enriqueçam o acervo de 

conhecimentos e técnicas nos setores abrangidos; 

 

III - promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos, culturais e 

artísticos, objetivando contribuir para o desenvolvimento e a preservação do 

patrimônio da humanidade; 

 

IV - estender à comunidade o exercício das funções de ensino e pesquisa; 

 

V - incentivar a busca do conhecimento sobre o mundo globalizado, 

especialmente os nacionais e os regionais; 

 

VI - prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

 

VII - promover a extensão, visando à difusão da cultura e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição. 

 

Parágrafo único. Para alcançar esses objetivos, a ESTÁCIO SÃO PAULO desenvolve 

esforços no sentido de: 

 

a) participar do processo de desenvolvimento do país, promovendo a educação, a 

ciência e a cultura, mediante a formação, em nível de excelência, de profissionais nos 

diferentes campos do conhecimento; 

 

b) fomentar a regionalização de sua atuação, através do oferecimento de 

atividades em áreas de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de assegurar 

melhor integração do homem na sociedade em que vive, proporcionando-lhe os 

instrumentos adequados para entender e participar da resolução de seus problemas; 

 

c) oferecer à comunidade alternativas de formação permanente e continuada, 

com apoio em cursos de formação científica, tecnológica, cultural e artística, na 

elaboração de projetos de alcance social e na prestação de serviços; 

 

d) apoiar iniciativas culturais e artísticas que beneficiem tanto a comunidade 

interna quanto a externa. 
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Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, a ESTÁCIO SÃO PAULO pode firmar 

contratos e/ou convênios de cooperação técnica e científica com instituições 

educacionais, científicas, culturais, nacionais e estrangeiras, entidades de classe, 

empresas e organizações governamentais ou não. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DA REITORIA 

 

Art. 8º A Reitoria, órgão executivo da administração superior da ESTÁCIO SÃO PAULO, 

é exercida pelo Reitor, auxiliado pelos Pró-Reitores. 

 

Art. 9º O Reitor é de livre escolha e nomeação da Mantenedora, com mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzido. 

 

§1º A eventual recondução do Reitor será definida pela Mantenedora em Portaria de 

Nomeação. 

  

 

§2º A Reitoria é constituída pelo Reitor e 3 (três) Pró-Reitorias: 

 

a) Pró-Reitoria Graduação; 

b) Pró-Reitoria de Administração e Finanças; 

c) Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão. 

 

§3º Em função de imperiosa necessidade do Centro Universitário, por proposta do 

Reitor, aprovadas pelo Conselho Superior Universitário - CONSUNI e pela entidade 

Mantenedora, poderão ser criadas ou extintas Pró-Reitorias. 

 

Art. 10º Nas faltas ou nos impedimentos do Reitor, este será substituído por um dos 

Pró-Reitores, especialmente por ele designado. 

 

Parágrafo único. Caso não exista designação formal, conforme indica o parágrafo 

anterior, nas faltas ou impedimentos do Reitor ou na vacância do cargo, responderá, 

provisoriamente, pela Reitoria, o Pró-Reitor de Graduação e no impedimento deste, 

responderá pela Reitoria o Pró-Reitor de Administração e Finanças e no impedimento 

de ambos, responderá pela Reitoria o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão. 
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Art. 11 As Vice-Reitorias são órgãos de assessoria do Reitor e seus titulares serão por 

ele designados e nomeados. 

 

Parágrafo único. A Reitoria indicará entre os membros do Corpo Docente, ou do Corpo 

Técnico- Administrativo, uma pessoa para o exercício da função de procurador 

institucional (PI), cabendo ao mesmo atuar na forma do Regimento e da Legislação 

vigente. 

 

Art. 12 São atribuições do Reitor: 

 

I - representar a ESTÁCIO SÃO PAULO junto a pessoas ou instituições públicas ou 

particulares; 

 

II - dirigir e administrar a ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

III - convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior Universitário - CONSUNI 

e de todos os órgãos do Centro Universitário quando presente, com direito a voto e 

voto de qualidade; 

 

IV - conferir graus, por si, ou por delegado seu, aos diplomados pelo Conselho 

Superior Universitário - CONSUNI, assinando os competentes diplomas; 

 

V - apreciar, junto com as Pró-Reitorias, o Orçamento Anual da ESTÁCIO SÃO 

PAULO, submetendo- o à aprovação do Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 

 

VI - encaminhar a proposta orçamentária à aprovação final pela Entidade 

Mantenedora; 

  

 

VII - executar o orçamento da ESTÁCIO SÃO PAULO e decidir sobre os valores dos 

encargos educacionais; 

 

VIII - contratar e demitir pessoal docente e técnico-administrativo da ESTÁCIO SÃO 

PAULO; 

 

IX - aprovar a proposta dos Calendários Acadêmicos da ESTÁCIO SÃO PAULO, 

submetendo-o à deliberação do Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 

 

X - aprovar e encaminhar à Entidade Mantenedora e ao Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, as normas de processo seletivo de candidatos aos cursos de 

graduação e pós-graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO; 
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XI - fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários; 

 

XII - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da ESTÁCIO SÃO 

PAULO; 

 

XIII - nomear e empossar os ocupantes dos cargos da estrutura organizacional da 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XIV - aplicar as penalidades regimentais no âmbito de sua competência; 

 

XV - supervisionar as atividades acadêmicas e administrativa da ESTÁCIO SÃO 

PAULO, buscando viabilizar a integração transdisciplinar e pluriprofissional, entre os 

órgãos deliberativo, normativo, executivo e suplementares, para garantir a qualidade 

dos serviços, atrelada à satisfação de seus clientes internos e externos; 

 

XVI - delegar competências no âmbito de suas atribuições; 

 

XVII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Geral, da legislação 

em vigor e das decisões dos órgãos colegiados da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XVIII - tomar, em casos excepcionais, decisões ad referendum dos Conselhos 

Superiores da 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XIX - baixar resoluções, portarias e provimentos decorrentes de decisões do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE ou do Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, que julgar necessárias; 

 

XX - autorizar, previamente, as publicações que envolvam responsabilidade da 

ESTÁCIO SÃO PAULO, autorizadas pela Entidade Mantenedora, quando acarretarem 

despesas não previstas no orçamento anual e/ou envolverem questões de missão e 

valores da organização; 

 

XXI - estabelecer o relacionamento harmônico da ESTÁCIO SÃO PAULO com a 

Entidade 

Mantenedora; 

 

XXII - exercer as demais atribuições que lhe sejam impostas por lei, por este 

Regimento Geral, pelo Estatuto e em razão de normas complementares aprovadas. 
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§1º As decisões do Reitor são formalizadas por meio de Resoluções. 

 

§2º Das decisões do Reitor, cabe recurso ao colegiado competente, no prazo de 3 

(três) dias úteis, contados da data da publicação do ato recorrido. 

 

Art. 13 São atribuições gerais dos Pró-Reitores: 

 

I - representar as respectivas Pró-Reitorias nos órgãos em que tenham 

participação; 

 

II - zelar pelos princípios básicos norteadores da Entidade Mantenedora e da 

ESTÁCIO SÃO PAULO, fixados neste Regimento Geral; 

 

III - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Geral, assim como as 

normas emanadas dos órgãos deliberativos e executivos da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

IV - elaborar o Plano Anual de Trabalho de sua Pró-Reitoria, congregando os 

planos de todos os setores e segmentos sob sua jurisdição, assim como o Relatório das 

Atividades desenvolvidas no ano anterior; 

 

V - aplicar penalidades no âmbito de sua competência; 

 

VI - acompanhar as unidades acadêmicas instaladas nos campi do Centro 

Universitário para assegurar ampla integração com a Reitoria. 

 

Art. 14 O Reitor pode pedir reexame da deliberação dos Conselhos Superiores da 

ESTÁCIO SÃO PAULO, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. 

 

§1º O Reitor convocará o Colegiado para, em reunião a se realizar dentro de 15 

(quinze) dias, dar conhecimento das razões do pedido de reexame da deliberação. 

 

§2º A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do 

colegiado impostará na aprovação da deliberação. 

 

Subseção I 

Da Pró-Reitoria de Graduação 

  

 



 

354 
 

Art. 15 A Pró-Reitoria de Graduação, órgão superior de coordenação pedagógica dos 

cursos e atividades de graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO, compõe a Reitoria e 

subordina-se ao Reitor. 

 

Parágrafo único. O Pró-Reitor de Graduação é livremente escolhido e nomeado pelo 

Reitor, ouvida a Mantenedora. 

 

Art. 16 Ao Pró-Reitor de Graduação compete orientar e supervisionar as atividades 

pedagógicas dos cursos de graduação. 

 

Art. 17 São atribuições do Pró-Reitor de Graduação: 

 

I – representar a Pró-Reitoria de Graduação nos órgãos colegiados em que tenha 

participação; 

 

II – planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

pedagógicas dos cursos de graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO, assessorado pelas 

coordenações de cursos, núcleos docentes estruturantes de cursos e demais núcleos e 

comissões de apoio; 

 

III – planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades e 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem afetos às condições de oferta dos 

cursos de graduação, envolvendo currículos e planos de ensino, atividades de aulas e 

exercícios docentes e discentes, atividades avaliativas de desempenho escolar, 

cumprimento do calendário escolar e dos atos legais de registros acadêmicos docentes 

e discentes, dentre outras atividades afetas ao processo de gestão pedagógica de 

ensino e aprendizagem; 

 

IV – propor, anualmente, com antecedência devida, o Calendário anual das 

atividades de ensino presencial da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

V – baixar atos administrativos e determinações no âmbito de sua competência e 

assessorar o Gabinete do Reitor em assuntos da área da graduação; 

 

VI – elaborar o Orçamento Anual da Pró-Reitoria de Graduação, encaminhando-o 

ao Reitor, nos prazos fixados pelo mesmo e acompanhar o desenvolvimento e sua fiel 

execução; 

 

VII – definir diretrizes e zelar pela excelência de qualidade e de desempenho 

didático e científico da comunidade escolar vinculada aos cursos de graduação e das 

atividades dos órgãos complementares que a apoiam; 
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VIII – propor medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, 

pedagógica e didático- científica; 

 

IX – propor as normas para o processo seletivo de ingressos para os cursos de 

graduação, encaminhando para deliberação final por parte do Gabinete do Reitor; 

 

X – estabelecer, os critérios para elaboração e aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação; 

 

XI – estabelecer, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, os critérios para definição de operação de programas de monitoria e 

iniciação científica; 

 

XII – assegurar, no âmbito do processo pedagógico de ensino-aprendizagem da 

graduação, o cumprimento da legislação educacional e demais normas e rotinas 

exaradas pela Secretaria Geral, com vistas a garantia dos serviços educacionais 

oferecidos pela ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XIII – manter articulação permanente com o Reitor, as Pró-Reitorias e 

Coordenadores de Cursos, Núcleos e Comissões, visando a unidade de trabalho e a 

qualidade dos serviços ofertados; 

 

XIV – propor normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de avaliação do 

rendimento escolar, submetendo-as a deliberação das instâncias competentes; 

 

XV – propor, em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, os 

processos de seleção, admissão, transferência e dispensa de membros do corpo 

docente da área da graduação, encaminhando as propostas para deliberação final por 

parte do Gabinete do Reitor; 

 

XVI – propor a criação de novos cursos de graduação, para deliberação do Reitor e 

do Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 

 

XVII – coordenar os trabalhos de recepção de visita in loco de membros do MEC 

para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação; 

 

XVIII – em conjunto com o Reitor, analisar e instruir processos e casos disciplinares, 

envolvendo o corpo docente e discente; 
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XIX – implementar políticas e diretrizes de capacitação e aperfeiçoamento do corpo 

docente, devidamente aprovadas pelas instâncias e órgãos competentes; 

 

XX – planejar e distribuir, em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças, o espaço necessário às atividades de ensino de graduação; 

 

XXI – supervisionar o fiel cumprimento do regime didático, especialmente no que 

se refere à execução dos currículos, dos conteúdos programáticos, das cargas horárias 

das disciplinas e demais atividades exercidas por professores e acadêmicos; 

 

XXII – apresentar ao Reitor sugestões e propostas de resoluções concernentes com 

as normas administrativas e técnicas que objetivem a racionalização do funcionamento 

das atividades da graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO e visem a melhoria da qualidade 

do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da Instituição; 

  

 

 

XXIII – indicar, para deliberação e designação do Reitor os profissionais que 

exercerão atividades de Coordenação de Cursos da graduação; 

 

XXIV – propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa das 

atividades de desempenho e rendimento escolar da graduação; 

 

XXV – zelar pelos princípios norteadores da Entidade Mantenedora e da ESTÁCIO 

SÃO PAULO, estabelecidos em seu Regimento Geral; 

 

XXVI – cumprir, e fazer cumprir, as disposições deste Regimento Geral, bem como 

todas as normas emanadas do Conselho Superior Universitário - CONSUNI, da 

legislação do ensino, do Reitor e da Mantenedora; 

 

XXVII – exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas neste Regimento Geral, 

as que lhe sejam delegadas pelo Reitor. 

 

§1º Os atos da Pró-Reitoria de Graduação são formalizados por meio de portarias, 

editais e demais instrumentos legais pertinentes, assinados conjuntamente pelas Pró-

Reitorias pertinentes, ou pelo Reitor, em cada caso, conforme a matéria em referência. 

 

§2º Das decisões da Pró-Reitoria de Graduação cabe recurso ao Reitor, no prazo de 

três dias úteis, contados a partir da data da decisão. 
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§3º A Pró-Reitoria de Graduação será assessorada pela Secretaria Geral com as 

seguintes atribuições: 

 

I - inscrever os candidatos a concursos; 

 

II - proceder à matrícula dos alunos; 

 

III - expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos escolares 

para registro de diplomas; 

 

IV - expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação 

em vigor; 

 

V - expedir e manter atualizados os arquivos e fichários da Secretaria; 

 

VI - manter o controle de frequência do corpo discente; 

 

VII - executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 

Diretoria. 

 

 

Subseção II 

Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

 

Art. 18 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, órgão superior de 

coordenação pedagógica dos cursos e atividades de pós-graduação, pesquisa e 

extensão da ESTÁCIO SÃO PAULO, compõe a Reitoria e subordina-se ao Reitor. 

 

Parágrafo único. O Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é livremente 

escolhido e nomeado pelo Reitor, ouvida a Mantenedora. 

 

Art. 19 São atribuições do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: 

 

I - representar a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão nos órgãos 

colegiados em que tenha participação; 

 

II - executar políticas, diretrizes e normas referentes à pós-graduação, à pesquisa 

e à extensão para a ESTÁCIO SÃO PAULO, devidamente aprovadas pelas instâncias 

competentes; 
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III - planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

pedagógicas dos cursos, programas e atividades de pós-graduação da ESTÁCIO SÃO 

PAULO, assessorado pelas coordenações de cursos e programas, e demais núcleos e 

comissões de apoio; 

 

IV - planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades e 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem afetos às condições de oferta dos 

cursos, programas e atividades de pós- graduação, pesquisa e extensão envolvendo 

currículos e planos de ensino, atividades de aulas e exercícios docentes e discentes, 

atividades avaliativas de desempenho escolar, cumprimento do calendário escolar e 

dos atos legais de registros acadêmicos docentes e discentes, dentre outras atividades 

afetas ao processo de gestão pedagógica de ensino e aprendizagem; 

 

V - baixar atos administrativos e determinações no âmbito de sua competência e 

assessorar o Reitor em assuntos da área da pós-graduação, pesquisa e extensão; 

 

VI - elaborar o Orçamento Anual da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão encaminhando-o ao Reitor, nos prazos fixados pelo mesmo e acompanhar o 

desenvolvimento e sua fiel execução; 

 

VII - definir diretrizes e zelar pela excelência de qualidade e de desempenho 

didático e científico da comunidade escolar vinculada aos cursos, programas e 

atividades de pós-graduação, pesquisas e extensão, bem como das atividades dos 

órgãos complementares que a apoiam; 

 

VIII - orientar os pesquisadores na obtenção de recursos para financiamento de 

projetos de desenvolvimento científico e tecnológico; 

 

IX - fomentar a integração entre a ESTÁCIO SÃO PAULO e outras Instituições 

quanto à pós- graduação, à pesquisa e à extensão; 

 

X - promover e estimular a pesquisa científica e tecnológica na ESTÁCIO SÃO 

PAULO; 

 

XI - propor medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, 

pedagógica e didático- científica; 

 

XII - estabelecer, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, 

as normas para o processo seletivo de ingressos para os cursos, programas e atividades 

de pós-graduação, pesquisa e extensão, encaminhando para deliberação final por 

parte do Reitor; 
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XIII - estabelecer, os critérios para elaboração e aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos, programas e atividades de pós-graduação, pesquisa e 

extensão; 

 

XIV - estabelecer, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, os critérios 

para definição de operação de programas de monitoria e iniciação científica; 

 

XV – assegurar, no âmbito do processo pedagógico de ensino-aprendizagem da 

graduação, o cumprimento da legislação educacional e demais normas e rotinas 

exaradas pela Secretaria Geral, com vistas a garantia dos serviços educacionais 

oferecidos pela ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XVI - manter articulação permanente com o Reitor, as Pró-Reitorias e 

Coordenadores de Cursos, Núcleos e Comissões, visando a unidade de trabalho e a 

qualidade dos serviços ofertados; 

 

XVII - propor normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de avaliação do 

rendimento escolar e da produção da pesquisa científica e extensão, submetendo-as a 

deliberação das instâncias competentes; 

 

XVIII - propor ao Reitor, a abertura, suspensão e extinção de cursos de extensão, 

especialização, mestrado e doutorado; 

 

XIX - propor, em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, os 

processos de seleção, admissão, transferência e dispensa de membros do corpo 

docente da área da pós-graduação, pesquisa e extensão encaminhando as propostas 

para deliberação final por parte do Reitor; 

 

XX - propor a criação de novos cursos, programas e atividades de pós-graduação, 

pesquisa e extensão, para deliberação do Reitor e do Conselho Superior Universitário - 

CONSUNI; 

 

XXI - propor ao Reitor, a instituição de programas de iniciação científica, 

conjuntamente elaborados com a Pró-Reitoria de Graduação; 

 

XXII - coordenar os trabalhos de organização e fornecimento de informações e 

documentos e de recepção de visita in loco de membros avaliadores da CAPES ou 

outros órgãos oficiais para credenciamento, autorização, e recredenciamento de 

cursos, programas e atividades de pesquisa e pós-graduação; 
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XXIII - em conjunto com o Reitor, analisar e instruir processos e casos disciplinares, 

envolvendo o corpo docente e discente vinculados às atividades de pós-graduação, 

pesquisa e extensão; 

 

XXIV - implementar políticas e diretrizes de capacitação e aperfeiçoamento do corpo 

docente, devidamente aprovadas pelas instâncias e órgãos competentes; 

 

XXV - planejar e distribuir, em conjunto com a Pró-Reitoria Administrativa, o espaço 

necessário às atividades de ensino e pesquisa da pós-graduação e da extensão; 

 

XXVI - supervisionar o fiel cumprimento do regime didático, especialmente no que se 

refere à execução dos currículos, dos conteúdos programáticos, das cargas horárias 

das disciplinas e demais atividades exercidas por professores, acadêmicos e 

pesquisadores; 

 

XXVII - apresentar ao Reitor sugestões e propostas de resoluções concernentes a 

normas administrativas e técnicas, que objetivem a racionalização do funcionamento 

das atividades da pós- graduação, pesquisa e extensão da ESTÁCIO SÃO PAULO e que 

visem a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da 

Instituição; 

 

XXVIII - indicar, para deliberação e designação do Reitor, os profissionais que 

exercerão atividades de Coordenação de Cursos das atividades de pós-graduação, 

pesquisa e extensão; 

 

XXIX - propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à recompensa das 

atividades de desempenho e rendimento escolar e de produção didático-científica da 

pós-graduação, da pesquisa e da extensão; 

 

XXX - zelar pelos princípios norteadores da Mantenedora e da ESTÁCIO SÃO PAULO, 

estabelecidos em seu Regimento Geral; 

 

XXXI - cumprir, e fazer cumprir, as disposições deste Regimento Geral, bem como 

todas as normas emanadas do Conselho Superior Universitário - CONSUNI, da 

legislação do ensino, do Reitor e da Mantenedora; 

 

XXXII - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas neste Regimento Geral, 

as que lhe sejam delegadas pelo Reitor. 

 

§1º Os atos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão são formalizados 

por meio de portarias, editais e demais instrumentos legais pertinentes, assinados 
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conjuntamente pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças, ou pelo Reitor, em cada 

caso, conforme a matéria em referência. 

 

§2º Das decisões da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão cabe recurso 

ao Reitor, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da decisão. 

 

Subseção III 

Da Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

 

Art. 20 O Pró-Reitor de Pró-Reitor de Administração e Finanças é livremente escolhido 

e nomeado pelo Reitor, ouvida a Mantenedora. 

 

Art. 21 Compete ao Pró-Reitor de Administração e Finanças: 

 

I - assessorar o Reitor em assuntos administrativos, de gestão financeira e 

orçamentária, gestão de recursos humanos, gestão de tecnologia da informação e 

gestão comercial; 

 

II - assegurar a necessária infraestrutura física, material e de apoio ao 

funcionamento das atividades da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

III - elaborar a previsão orçamentária anual e encaminhá-la ao Reitor; 

 

IV - representar a Pró-Reitoria Administração e Finanças nos colegiados em que 

tenha participação; 

 

V - elaborar o Orçamento Anual da Pró-Reitoria Administração e Finanças, nos 

prazos fixados, do qual conste a proposta orçamentária do mesmo e o Calendário 

Anual inerente a sua área de atuação; 

 

VI - propor, promover e supervisionar programas de gestão, em íntima articulação 

com as Pró- Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, de 

Educação a Distância e demais Órgãos, na conformidade da legislação vigente ou 

independente desta, nos casos e para fins estritamente profissionais; 

 

VII - apreciar propostas de abertura de créditos adicionais, encaminhando-as ao 

Reitor e à Entidade 

Mantenedora; 

 

VIII - emitir parecer sobre acordos, contratos ou convênios com instituições 

educacionais e de serviços, na esfera de sua competência; 
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IX - propor à Reitoria as normas para contratação de pessoal técnico-

administrativo; 

 

X - propor à Reitoria taxas e preços dos serviços prestados pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO; 

 

XI - manter articulação permanente com os Pró-Reitores da Graduação e da Pós-

Graduação, Coordenadores de Curso, órgãos essenciais de apoio e órgãos 

suplementares, visando a unidade de trabalho e a qualidade dos serviços ofertados; 

 

XII - colaborar com as Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão e de Educação a Distância, e demais unidades acadêmicas, técnico-

administrativas, órgãos essenciais de apoio e órgãos suplementares da ESTÁCIO SÃO 

PAULO, na elaboração e execução dos Orçamentos Anuais; 

 

XIII - apresentar à Reitoria sugestões e propostas de resoluções concernentes às 

normas administrativas e técnicas que objetivem a racionalização do funcionamento 

das atividades da ESTÁCIO SÃO PAULO e visem à melhoria da qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão da Instituição; 

 

XIV - exercer o poder disciplinar nos limites previstos neste Regimento Geral; 

 

XV - cumprir e fazer cumprir as disposições da Legislação em vigor, deste 

Regimento Geral, bem como todas as normas emanadas dos órgãos deliberativos da 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XVI - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por este Regimento 

Geral e pela Reitoria, bem como pelo Conselho Superior Universitário - CONSUNI da 

ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§1º O Pró-Reitor de Administração e Finanças poderá ser auxiliado por área específicas 

criadas por iniciativa do Reitor e aprovadas pelo Conselho Superior Universitário - 

CONSUNI. 

 

§2º Das decisões da Pró-Reitor de Administração e Finanças cabe recurso ao Reitor, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da decisão. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
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Art. 22 Os Órgãos Colegiados Superiores são vinculados diretamente à Reitoria e 

apoiados em seu funcionamento por uma Secretaria comum. São Órgãos Colegiados 

Superiores da ESTÁCIO SÃO PAULO: 

 

I - Conselho Superior Universitário – CONSUNI; 

 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 

Seção I 

Do Conselho Superior Universitário - CONSUNI 

  

 

Art. 23 O Conselho Superior Universitário – CONSUNI é o órgão de instância máxima 

referente à deliberação da ESTÁCIO SÃO PAULO, cabendo-lhe definir as políticas 

universitárias e as diretrizes de administração geral e acadêmica, e decidir em matéria 

administrativa na forma do Estatuto e deste Regimento, e será constituído por: 

 

I – Reitor, seu Presidente; 

 

II – Pró-Reitor de Graduação; 

 

III – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

 

IV – Pró-Reitor de Administração e Finanças; 

 

V – 1 (um) representante da Comissão Própria de Avaliação; 

 

VI – 3 (três) representantes do Corpo Docente; 

 

VII – 1 (um) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; 

 

VIII – 3 (três) representantes do Corpo Docente; 

 

IX – 2 (dois) representante representantes do Corpo Discente; X – 2 (dois) 

representantes do Corpo Técnico-Administrativo; XI – 1 (um) representante da 

Comunidade. 

§1º O mandato dos representantes relativos às alíneas VI, VIII, IX, X, e XI, que são 

indicados pelo Reitor, é de 1 (um) ano, com direito a recondução. 

 

§2º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso VI, deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação. 
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§3º O representante da Comunidade deve ser escolhido dentre os integrantes de 

associações e órgãos representativos da comunidade. 

 

§4º A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, obedece aos mesmos 

critérios adotados para os titulares. 

 

§5º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os 

membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

  

§6º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho Superior Universitário – 

CONSUNI cabe ao Reitor um voto de desempate. 

 

§7º O Conselho Superior Universitário – CONSUNI reúne-se ordinariamente, uma vez 

por semestre, e extraordinariamente quando convocado pelo Reitor, por iniciativa 

própria ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. 

 

Art. 24 Compete ao Conselho Superior Universitário - CONSUNI formular o 

planejamento, as diretrizes e políticas gerais da ESTÁCIO SÃO PAULO e deliberar, em 

instância final, sobre: 

 

I - zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da ESTÁCIO SÃO PAULO, bem 

como supervisionar sua execução; 

 

II - exercer a jurisdição superior e determinar as diretrizes gerais da ESTÁCIO SÃO 

PAULO, na conformidade dos objetivos e normas deste Regimento; 

 

III - aprovar o seu Regimento Geral; 

 

IV - aprovar as alterações do Regimento Geral e Estatuto da ESTÁCIO SÃO PAULO 

e de seus anexos, submetendo-as, no caso do Estatuto, por meio da Reitoria, à 

aprovação dos órgãos públicos competentes; 

 

V - deliberar sobre a política de expansão da ESTÁCIO SÃO PAULO; VI - aprovar o 

Calendário Anual da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

VII - normatizar e controlar a execução do Plano de Carreira; 

 

VIII - criar, organizar, modificar, desmembrar ou extinguir Pró-Reitorias, 

coordenações e órgãos suplementares; 
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IX - instituir bandeiras, flâmulas, brasões e outros símbolos, no âmbito da 

Instituição; 

 

X - aprovar os atos do Reitor praticados de forma ad referendum do Conselho 

Superior Universitário - CONSUNI; 

 

XI - aprovar políticas de ensino, de pesquisa e de extensão, por campo de saber e 

outros, de acordo com as normas estabelecidas na legislação vigente; 

 

XII - deliberar sobre a criação, incorporação, suspensão e extinção de cursos ou 

habilitações de graduação e pós-graduação, propostos pela Reitoria; 

  

 

XIII - fixar o número de vagas iniciais de cursos novos e a alteração do número de 

vagas dos existentes, por proposta da Reitoria ou Pró-Reitoria; 

 

XIV - normatizar sobre o processo seletivo de candidatos aos cursos de graduação e 

pós-graduação; 

 

XV - aprovar medidas que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da 

disciplina na ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XVI - deliberar sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

 

XVII - apreciar e decidir, em última instância, os recursos interpostos de decisões 

dos demais órgãos, em matéria didático-científica, administrativa e disciplinar; 

 

XVIII - apreciar e aprovar medidas que objetivem o aperfeiçoamento das atividades 

da ESTÁCIO SÃO PAULO, bem como opinar sobre os assuntos pertinentes que lhe 

sejam submetidos pelo Reitor ou pela Entidade Mantenedora; 

 

XIX - regulamentar e instaurar inquérito administrativo; 

 

XX - decidir sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento Geral; 

 

XXI - exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei e neste 

Regimento Geral. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Superior Universitário – CONSUNI, ainda: 
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I - exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso, como 

instância superior; 

 

II - submeter, à aprovação da Mantenedora, acordos e convênios com entidades 

nacionais ou estrangeiras que envolvam interesse do Centro Universitário; 

 

III - interpretar o presente Regimento e o Estatuto da ESTÁCIO SÃO PAULO e 

resolver casos neles omissos; 

 

IV - exercer as demais atribuições de sua competência, por força de lei e deste 

Regimento Geral. 

 

Art. 25 Ao Conselho Superior Universitário - CONSUNI aplicam-se as seguintes normas: 

 

I - o colegiado funciona em primeira convocação com a presença da maioria 

absoluta de seus membros e, em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, 

com maioria simples; 

 

II - o presidente do colegiado participa das discussões e votações e, no caso de 

empate, terá voto de qualidade; 

  

 

III - nenhum membro do colegiado tem direito a voto nas sessões em que se 

decida matéria de seu interesse particular; 

 

IV - os membros do Conselho Superior Universitário – CONSUNI que acumulam 

cargos ou funções têm direito a apenas um voto; 

 

V - o Conselho Superior Universitário – CONSUNI reunir-se-á ordinariamente duas 

vezes por semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 

solicitação de um terço de seus membros; 

 

VI - as reuniões extraordinárias são convocadas com antecedência de setenta e 

duas horas da realização, salvo situações especiais, a critério de seu presidente, 

constando da convocação, em todos os casos, obrigatoriamente, a pauta dos assuntos 

a serem tratados; 

 

VII - a convocação das reuniões é feita pelo Presidente, por sua iniciativa, ou, 

quando solicitado, por dois terços de seus membros, obedecido o disposto no item 

anterior; 
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VIII - os membros do Conselho Superior Universitário - CONSUNI exercem suas 

funções no atendimento das convocações para as reuniões em caráter gratuito, sem 

direito a remuneração de qualquer espécie; 

 

IX - as decisões do Conselho Superior Universitário - CONSUNI, conforme sua 

natureza, serão expressas através de Resoluções, Portarias, Instruções Normativas ou 

Parecer, a serem baixadas pelo Presidente ou Reitor, conforme a matéria deliberada; 

 

X - os conteúdos das reuniões são lavrados em atas, a serem lidas e assinadas na 

mesma reunião ou na reunião seguinte, por parte dos participantes que as 

deliberaram. 

 

Art. 26 É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) 

sessões consecutivas, sem causa devidamente justificada perante a Reitoria. 

 

Parágrafo único. Não poderá o Conselho Superior Universitário - CONSUNI funcionar 

sem a presença, de no mínimo, metade de seus membros e suas decisões serão 

tomadas pela maioria de votos dos presentes 

 

Art. 27 O secretário do Conselho Superior Universitário - CONSUNI será indicado pela 

Reitoria, entre os funcionários da Instituição e poderá secretariar em paralelo o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

 

Art. 28 O Reitor pode exercer direito de veto sobre decisões do Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, até 10 (dez) dias após a reunião, contados da data em que se 

lhe tenha dado conhecimento, convocando o Conselho Superior Universitário - 

CONSUNI até 10 (dez) dias após o veto, para conhecimento de suas razões e 

deliberações. 

 

Parágrafo único. A rejeição do veto pode ocorrer somente pelo voto de, no mínimo 2/3 

(dois terços) dos membros do Conselho Superior Universitário - CONSUNI. 

 

Seção II 

Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

 

Art. 29 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, órgão de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e supervisionar 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão da ESTÁCIO SÃO PAULO é constituído por: 

 

I - Reitor, seu Presidente; 
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II - Pró-Reitor de Graduação; 

 

III - Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

 

IV - Pró-Reitor de Administração e Finanças; 

 

V – 1 (um) representante da Comissão Própria de Avaliação; 

 

VI - 3 (três) representantes do Corpo Docente; 

 

VII - 2 (dois) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; 

 

VIII - 3 (três) Coordenadores de Cursos; 

 

IX – 2 (dois) representante representantes do Corpo Discente; 

 

X - 2 (dois) representantes do Corpo Técnico-Administrativo; 

 

§1º O mandato dos representantes relativos às alíneas VI, VIII, IX, e X, que são 

indicados pelo Reitor, é de 1 (um) ano, com direito a recondução. 

 

§2º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso VI deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação. 

 

§3º O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, além de seu 

voto, tem o voto de qualidade. 

  

 

§4º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os 

titulares em seus impedimentos legais e eventuais. 

 

§5º A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, obedece aos mesmos 

critérios adotados para os titulares. 

 

§6º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os 

membros do Conselho Superior Universitário – CONSUNI. 

 

§7º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE cabe ao Reitor um voto de desempate. 
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§8º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE reunir-se-á ordinariamente 

2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Reitor ou 

por solicitação de  um terço de seus membros. 

 

Art. 30 Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE superintender 

e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

deliberando sobre: 

 

I - a filosofia educacional da ESTÁCIO SÃO PAULO e o seu projeto institucional e 

pedagógico; 

 

II - as diretrizes e programação dos cursos; 

 

III - as diretrizes e programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

 

IV - normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição do 

rendimento escolar; 

 

V - propostas de alteração de Regulamentos Específicos, deste Regimento Geral e 

do Estatuto; 

 

VI - propostas de criação, suspensão ou extinção de cursos ou habilitações de 

graduação e pós- graduação, nos termos da lei, bem como, a ampliação, redistribuição 

e diminuição de vagas; 

 

VII - qualquer matéria de sua competência, em primeira instância, ou em grau de 

recurso, interposto de decisões dos demais órgãos, em matéria de ensino, iniciação 

científica, pesquisa, extensão e disciplinar; 

 

VIII - propostas de avaliação institucional. 

 

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, 

deliberar sobre: 

 

I - seu próprio Regulamento; 

 

II - os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e suas modificações, em instância 

superior; 
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III - os currículos dos cursos de graduação, decidindo sobre questões relativas à 

sua aplicabilidade, observadas as diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo órgão 

competente do sistema federal de educação; 

 

IV - a iniciação científica, pesquisa, extensão, atividades complementares, estágio 

supervisionado e trabalho de conclusão de curso; 

 

V - o conteúdo e a duração dos cursos de doutorado, mestrado, especialização e 

aperfeiçoamento, observada a legislação pertinente; 

 

VI - expedição de atos normativos referentes a assuntos acadêmicos, à 

coordenação dos cursos, aos programas de pesquisa e extensão e à organização e 

funcionamento dos órgãos suplementares acadêmicos da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

VII - as normas gerais dos processos de seleção para matrícula nos cursos ou 

disciplinas; 

 

VIII - o calendário acadêmico anual, os turnos e o horário de funcionamento dos 

cursos de graduação e programas de ensino superior de forma geral; 

 

IX - as normas acadêmicas complementares às do Regimento Geral, em especial 

as relativas a programas de ensino, matrículas de graduados e outras, transferências, 

trancamentos de matrícula, cursos, adaptações, avaliação do processo ensino-

aprendizagem, processo seletivo aos diversos cursos, aproveitamento de estudos, 

certificação de competências e habilidades, controle e registro acadêmico e outras 

normas que se incluem no âmbito de sua competência; 

 

X - a aceleração de estudos de alunos com extraordinário aproveitamento, 

observadas a legislação e normas vigentes; 

 

XI - a expedição e registro dos diplomas e certificados relativos aos cursos e 

programas de educação superior que ministrar; 

 

XII - o exercício do poder disciplinar, originalmente ou em grau de recurso, como 

instância superior, no âmbito de suas funções – ensino, iniciação científica, pesquisa e 

extensão; 

 

XIII - a constituição de comissões especiais e provisórias para estudar assuntos no 

âmbito de seu interesse e nos limites de sua competência, após prévia deliberação do 

Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 
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XIV - o exercício das demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas 

ou estabelecidas pelo Conselho Superior Universitário - CONSUNI. 

 

Art. 31 É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, sob pena de perda do mandato, no caso de 

falta a 3 (três) sessões consecutivas, sem causa devidamente justificada. 

 

Parágrafo único. Não poderá o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

funcionar sem a presença, de no mínimo, metade de seus membros e suas decisões 

serão tomadas pela maioria de votos dos presentes 

 

Art. 32 O secretário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE será 

indicado pela Reitoria, entre os funcionários da Instituição e poderá secretariar em 

paralelo o Conselho Superior Universitário - CONSUNI. 

 

Art. 33 O Reitor pode exercer direito de veto sobre decisões do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE, até 10 (dez) dias após a reunião, contados da data em 

que se lhe tenha dado conhecimento, convocando o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE até 10 (dez) dias após o veto, para conhecimento de suas razões e 

deliberações. 

 

Parágrafo único. A rejeição do veto pode ocorrer somente pelo voto de, no mínimo 2/3 

(dois terços) dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 

Art. 34 Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades específicas de suporte às 

ações ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§1º Por iniciativa do Reitor, mediante anuência da Mantenedora, podem ser criados, 

suprimidos ou alterados órgãos suplementares, submetidos os atos aos Órgãos 

Colegiados. 

 

§2º Os órgãos suplementares são vinculados à Reitoria e seus dirigentes são 

designados pelo Reitor. 

 

§3º As atribuições e estruturas específicas de cada Órgão Suplementar são reguladas 

por normas próprias e submetidas à aprovação da Reitoria e dos Órgãos Colegiados. 

 

CAPÍTULO IV 
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DOS ÓRGÃOS ESSENCIAIS DE APOIO 

 

Art. 35 Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Reitoria e 

desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Parágrafo único. São Órgãos Essenciais de Apoio da ESTÁCIO SÃO PAULO: 

 

I – Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

 

II – Ouvidoria; 

 

III – Secretaria Geral Acadêmica. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

Art. 36 A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, 

possui Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Superior da Instituição, e 

autonomia em relação aos Órgãos Colegiados Superiores e demais órgãos existentes 

na ESTÁCIO SÃO PAULO para executar suas atividades. 

 

Parágrafo único. Não se admitirá no Regulamento homologado pelo Conselho Superior 

da Instituição para a CPA qualquer conteúdo que mitigue a autonomia desta ou 

signifique subordinação de fato a qualquer órgão da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

CAPÍTULO VI 

DA OUVIDORIA 

 

Art. 37 A Ouvidoria é um órgão subordinado à Reitoria e possui Regulamento próprio, 

em conformidade com a Legislação em vigor. 

 

Seção I 

Da Secretaria Geral Acadêmica 

 

Art. 38 A Secretaria Geral é um órgão vinculado à Reitoria, que tem como principal 

função congregar e unificar os registros dos atos e fatos acadêmicos, dos corpos 

docente e discente, e realizar as atividades de apoio do processo técnico-

administrativo acadêmico, mantendo as rotinas por meio de instrumentos formais 

próprios. 
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Parágrafo único. A Secretaria Geral Acadêmica será dirigida pela(o) Secretária(o) Geral, 

nomeado pelo Reitor, ficando a ele diretamente subordinado. 

 

Art. 39 Compete ao Secretário Adjunto substituir o Secretário Geral em suas ausências 

ou impedimentos. 

 

Parágrafo único. À(o) Secretaria(o) Geral Acadêmica compete: 

 

I - inscrever os candidatos em exames, de acordo com a legislação vigente; 

 

II - proceder à matrícula dos alunos; 

  

III - expedir currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro de 

diplomas; 

 

IV - proceder ao registro acadêmico junto aos órgãos competentes; 

 

V - expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação 

em vigor; 

 

VI - expedir e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria; 

 

VII - manter o controle de frequência do Corpo Discente; 

 

VIII - executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 

Reitoria; 

 

IX - elaborar atas, relatórios e demais atos referentes à vida escolar dos alunos; 

 

X - assessorar a Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação em assuntos de ensino, 

quando solicitado, cumprindo e fazendo cumprir os despachos dela emanados; 

 

XI - tomar conhecimento, diariamente, das publicações dos órgãos de imprensa, 

no setor de ensino e comunicar à Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação o que for de 

interesse; 

 

XII - responsabilizar-se pela coordenação e execução dos processos seletivos de 

alunos, auxiliado por comissão permanente de vestibular designada pela Reitoria; 

 

XIII - executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 
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Subseção I 

Dos Cursos de Graduação e suas Coordenações 

 

Art. 40 As atividades de cada curso superior de graduação (bacharelado, licenciatura e 

superior de tecnologia) da ESTÁCIO SÃO PAULO serão coordenadas por um 

Coordenador designado pelo Pró- Reitor de Graduação. 

 

Art. 41 São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I - planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, 

em cada período letivo, de acordo com as orientações da Pró-Reitoria de Graduação; 

 

II - orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos 

finais e intermediário do Curso; 

 

III - propor medidas para melhoria da qualidade do Curso;  

 

IV - supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no 

calendário escolar da 

ESTÁCIO SÃO PAULO e que dizem respeito ao Curso; 

 

V - selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado 

da seleção primeiramente à Pró-Reitoria de Graduação para análise e posterior 

admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em vigor; 

 

VI - orientar as atividades docentes; 

 

VII - manter integração com as diversas Coordenações de Curso da ESTÁCIO SÃO 

PAULO; 

 

VIII - participar ativamente na elaboração dos horários e encaminhá-los aos setores 

competentes, às coordenações de outros cursos e aos docentes; 

 

IX - planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros); 

 

X - elaborar documentos técnicos; 

 

XI - elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente; 

 

XII - propor a dispensa de membros do corpo docente; 
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XIII - prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes; 

 

XIV - orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Alunos, 

em todas as atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos; 

 

XV - decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a 

Instituição, com base na situação de vagas dos diferentes cursos; 

 

XVI - auxiliar na organização e participar das formaturas; 

 

XVII - analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência 

interna, transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível superior; 

 

XVIII - manter a Pró-Reitoria de Graduação sempre informada dos problemas e 

necessidades do setor; 

 

XIX - planejar, convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante; 

 

XX - planejar, convocar e presidir as reuniões de Colegiado de Curso; 

 

XXI - elaborar, controlar e manter arquivo das atas das reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante e do Colegiado de Curso; 

 

XXII - elaborar e manter atualizado, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante 

e o Colegiado de Curso, o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

 

XXII - desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

 

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos do Coordenador de Curso, o Reitor, 

por sugestão do Pró-Reitor responsável, designará seu substituto. 

 

Subseção II 

Do Colegiado de Curso 

 

Art. 42 O Colegiado de Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa 

da ESTÁCIO SÃO PAULO, é constituído por todos os docentes do curso e 1 (um) 

representante discente e terão suas competências aprovadas pelos Conselhos 

Superiores da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Parágrafo único. O representante discente será indicado pelos alunos e referendado 

pelo Coordenador do Curso. 
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Art. 43 Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I - ser órgão de deliberação do Curso; 

 

II - discutir e aprovar os programas, perfil profissional e objetivos gerais do Curso, 

bem como promover a avaliação do curso; 

 

III - aprovar o trabalho técnico do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou de 

qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente prescreva; 

 

IV - colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; 

 

V - exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas 

pelo Regimento. 

 

Art. 44 A gestão de cada curso será realizada por meio do Colegiado de Curso, sempre 

presidido  por seu coordenador, conforme especificado neste Regimento, da seguinte 

forma: 

 

§1º Cada curso terá um Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou qualquer outro órgão 

que a legislação educacional exigir, escolhido pelo Colegiado de Curso, de acordo com 

os parâmetros regulatórios e avaliativos vigentes. 

 

§2º Cabe ao Colegiado de Curso a escolha da composição do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) ou de qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente 

prescreva. 

 

§3º O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, 3 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso ou por 1/3 (um terço), 

pelo menos, de seus membros. 

 

§4º Não poderá o Colegiado de Curso funcionar sem a presença, de no mínimo, 

metade de seus membros ou sem a presença do Núcleo Docente Estruturante mais 2 

(dois) docentes. 

 

§5º É facultada a presença do membro discente. 

 

§6º As decisões do Colegiado de Curso serão tomadas pela maioria de votos dos 

presentes. 
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Art. 45 Os casos omissos neste Regimento Geral e no Regulamento Específico serão 

tratados pelas Pró-Reitorias de Graduação, ouvidas as Coordenações de Curso. 

 

Subseção III 

Do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 46 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação, de acordo 

com a legislação vigente, constitui-se de um grupo de docentes, além do Coordenador, 

com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 

Parágrafo único. O Núcleo Docente Estruturante (NDE), de acordo com a Legislação 

vigente, possui regulamento próprio e autonomia em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior para executar suas 

atividades. 

 

Art. 47 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será composto por professores com 

formação condizente com a atuação esperada e em número aprovado por ato do 

Colegiado de Curso, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ESTÁCIO 

SÃO PAULO e com os parâmetros de avaliação e de regulação educacionais vigentes. 

 

Art. 48 O NDE será presidido pelo respectivo Coordenador do Curso que, nas faltas 

e/ou impedimentos, será substituído pelo membro com mais tempo de magistério na 

ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Art. 49 Critérios de constituição do Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

 

I – ser constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao 

Corpo Docente do Curso; 

 

II – ter, pelo menos, 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de Pós-Graduação stricto sensu; 

 

III – ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo, pelo menos, 20% (vinte por cento) em tempo integral; 

 

IV – assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 

assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso; 

 

Art. 50 São atribuições do NDE: 
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I – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

 

II - propor alterações no Projeto Pedagógico do curso submetendo-as à 

aprovação do Colegiado de Curso e aprovação final do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE; 

 

III - promover a supervisão didática do curso; 

 

IV - aprovar o regimento de Estágio e de outras atividades do curso quando 

previstas em seu Projeto Pedagógico, segundo as normas vigentes; 

 

V - definir e implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação do curso; 

 

VI - homologar as decisões tomadas “ad referendum” pelo Coordenador do Curso; 

 

VII - manifestar-se, em parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais 

tenha sido consultado pela Reitoria, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE ou Conselho Superior Universitário - CONSUNI; 

 

VIII - aprovar os planos de ensino das disciplinas dos cursos; 

 

IX - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 

X - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

 

XI - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação. 

 

Art. 51 O NDE reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre ou, 

extraordinariamente sempre que se fizer necessário por convocação do coordenador 

do curso. 

 

§1º Não poderá o Núcleo Docente Estruturante (NDE) funcionar sem a presença de 

todos os seus membros. 
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§2º É obrigatório o comparecimento dos membros às reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) reuniões 

consecutivas, sem causa devidamente justificada perante o coordenador de curso. 

 

§3º As decisões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) serão tomadas pela maioria de 

votos dos presentes. 

 

Seção II 

Da Pós-Graduação 

 

Art. 52 Os cursos e programas de Pós-Graduação destinam-se à formação profissional 

científica, cultural e artística, ampla e aprofundada e a desenvolver a capacidade de 

ensino e pesquisa nos diferentes ramos do saber. 

 

Art. 53 A Pós-Graduação poderá compreender programas de mestrado e doutorado e 

cursos de especialização, abertos a portadores de diplomas de curso de graduação, 

que satisfaçam os requisitos exigidos no projeto de cada curso. 

 

Art. 54 Os cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado serão propostos à Reitoria, 

pelo Pró- Reitor da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, para aprovação do Conselho 

Superior Universitário - CONSUNI e serão ministrados por docentes qualificados, nos 

termos de regulamento próprio e de acordo com a Legislação Superior. 

 

Art. 55 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, estabelecerá critérios de 

organização, condições de funcionamento, duração, admissão e regime didático para 

cada curso ou programa, dentro das diretrizes gerais estabelecidas pelo Gabinete do 

Reitor e em consonância com Conselho Superior Universitário - CONSUNI. 

 

Art. 56 A coordenação de programas de Mestrado ou Doutorado será exercida 

conforme indicação do Pró-Reitor da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, com 

aprovação por parte do Reitor. 

 

Art. 57 Os cursos de especialização destinam-se a proporcionar a formação em uma 

especialidade profissional. 

 

Seção III 

Da Pesquisa 

 

Art. 58 A pesquisa exerce caráter investigativo, voltada para a busca de novos 

conhecimentos técnico-científicos, indispensáveis a uma sólida formação de grau 

superior. 
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Art. 59 Os projetos de pesquisa podem ser realizados em parcerias ou apoiados por 

outras instituições públicas ou privadas. 

Seção IV Da Extensão 

 

Art. 60 A ESTÁCIO SÃO PAULO participa do desenvolvimento da comunidade através 

das atividades de extensão, bem como é renovada pelo diálogo com as diferentes 

formas de saber. 

 

Parágrafo Único. As atividades de extensão serão regidas pelas diretrizes estabelecidas 

em ato normativo próprio. 

 

Art. 61 As atividades de extensão podem ser realizadas, em parcerias ou apoiadas, por 

outras instituições públicas ou privadas. 

 

Art. 62 As atividades de extensão obedecem à programação própria em que se 

estabelecem as condições de matrícula, funcionamento e as exigências para obtenção 

do certificado. 

 

Art. 63 O ingresso nas atividades de Extensão é normatizado pela Pró-Reitoria de 

Graduação. 

 

TÍTULO III 

DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 64 O ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 

(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos 

letivos regulares, cada um com, no mínimo 100 (cem) dais, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver. 

 

Parágrafo único. O semestre letivo pode ser prorrogado, sempre que necessário, para 

que se contemplem os dias letivos previstos, bem como para o cumprimento dos 

conteúdos  programáticos e das cargas horárias estabelecidas nos planos das 

disciplinas integrantes dos currículos plenos dos cursos ministrados na ESTÁCIO SÃO 

PAULO. 

 

Art. 65 A ESTÁCIO SÃO PAULO disponibiliza aos alunos matriculados e aos demais 

interessados, antes do início de cada período letivo, o Catálogo de cursos que contém 
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os componentes curriculares, o programa das disciplinas, o tempo de duração do 

curso, a relação do corpo docente e a respectiva titulação, o sistema de avaliação do 

rendimento escolar e os dados informativos sobre os recursos materiais 

disponibilizados para o curso, conforme a Legislação vigente. 

 

Parágrafo único. Ao aluno é disponibilizado, na internet, o Manual do Aluno, guia para 

as  atividades acadêmicas, com informações a respeito da instituição, seu sistema de 

avaliação e procedimentos acadêmicos. 

 

Art. 66 O Reitor é autorizado a efetuar alterações ad referendum no Calendário 

Semestral da ESTÁCIO SÃO PAULO quando o interesse acadêmico e da administração 

assim o exigirem, submetendo essas alterações à apreciação do Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 67 O ingresso nos cursos é feito mediante processo seletivo classificatório de 

admissão à 

ESTÁCIO SÃO PAULO, regulamentado neste Regimento, nos termos da Legislação em 

vigor. 

 

§1º Podem ser admitidos, em substituição ao processo seletivo dos cursos de 

graduação da ESTÁCIO SÃO PAULO, à matrícula inicial os candidatos que tenham 

participado do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou qualquer outra sistemática 

de avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), desde que a presente 

substituição tenha sido aprovada pelos Conselhos Superiores, na forma e no conteúdo 

estabelecidos pelos mesmos. 

 

§2º O ingresso de candidatos portadores de diploma de curso superior ou transferidos 

de outras Instituições de Ensino pode ser efetuado, desde que sejam observados os 

critérios estabelecidos pelos Conselhos Superiores e o limite de vagas de cada curso, 

em conformidade com a legislação em vigor. 

 

§3º As inscrições para o processo seletivo serão abertas em Edital, no qual constarão 

os critérios para a seleção, de acordo com as orientações emanadas pelos Conselhos 

Superiores da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§4º O Processo Seletivo para os cursos de Graduação é disciplinado por Edital, 

divulgado por meio do site oficial da ESTÁCIO SÃO PAULO, na forma da Legislação em 

vigor. 



 

382 
 

 

§5º O edital de abertura do processo seletivo do curso, a ser publicado no mínimo 15 

(quinze) dias antes da realização da seleção deverá conter, pelo menos, as seguintes 

informações: 

 

I - denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo; 

 

II - ato autorizativo de cada curso, observado o regime da autonomia, quando for 

o caso; 

 

III - número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada curso, 

observado o regime da autonomia, quando for o caso; 

 

IV - número de alunos por turma; 

 

V - local de funcionamento de cada curso; 

 

VI - normas de acesso; 

 

VII - prazo de validade do processo seletivo. 

 

Art. 68 A classificação dos candidatos não pode ultrapassar o número de vagas 

oferecidas no Edital. 

 

§1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 

deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação 

regimentalmente completa, dentro dos prazos fixados. 

 

§2º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poder-se-á realizar novo processo 

seletivo, imediatamente ao já realizado no mesmo período, caso seja necessário. 

 

§3º Respeitadas as normas vigentes e o limite de vagas de cada curso, pode ser 

efetuado o ingresso de candidatos portadores de diploma registrado de Curso Superior 

ou transferidos de outros estabelecimentos de ensino, mediante processo seletivo. 

 

Art. 69. A admissão de portadores de Diploma de Ensino Superior, para os cursos de 

graduação pode se realizar quando houver disponibilidade de vagas, respeitando as 

normas vigentes e o limite de vagas de cada curso. 
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Art. 70. O processo seletivo para os candidatos aos cursos de Graduação, abertos a 

candidatos que tenham escolaridade completa de ensino médio ou equivalente, tem 

como objetivo verificar sua aptidão intelectual e classificá-los para o ingresso nos 

respectivos cursos. 

 

§1º O processo seletivo pode ser unificado em sua execução para todos os cursos da 

ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§2º O processo seletivo é supervisionado pela Secretaria Geral Acadêmica. 

 

§3º Pode ser exigido dos candidatos a aprovação em testes ou provas de habilidades 

específicas, antes do Processo Seletivo, para os cursos que o justifiquem. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 71 A matrícula nos cursos de graduação deve ser efetivada a cada período, de 

acordo com o calendário acadêmico, nas etapas financeira e acadêmica. 

 

§1º O vínculo acadêmico entre o aluno e a Instituição de Ensino Superior é realizado 

através do ato da matrícula acadêmica. 

 

§2º Matrícula Acadêmica é o ato em que o candidato regularmente classificado em 

processo seletivo se vincula a uma instituição de ensino, provendo uma vaga em 

determinado curso, conquistada mediante vestibular de ingresso na instituição (ou 

forma diversa de ingresso permitida em lei), de tal forma que o vínculo não resulta 

apenas da manifestação da vontade do aluno de desejar pertencer à instituição, mas 

também da instituição que cumpre, de sua parte, as normas editalícias, do seu 

Regimento Interno, impessoais para todos. 

 

§3º A matrícula acadêmica é um ato continuado que requer nova e sucessiva inscrição 

em créditos- disciplinas, a cada novo ciclo, conforme determinado para o curso pela 

instituição. 

 

§4º O aluno inadimplente não poderá renovar sua matrícula para o ciclo seguinte, 

salvo expressa condição da instituição, em caráter pessoal e específico. 

 

§5º A matrícula financeira compreende a assinatura, física ou eletrônica, do contrato 

de prestação de serviços educacionais. 
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§6º A matrícula só é efetivada após a conclusão das 2 (duas) etapas mencionadas nos 

parágrafos anteriores e a existência de vagas, com observância aos pré-requisitos e aos 

horários das disciplinas. 

 

§7º A administração da vida acadêmica é de responsabilidade do aluno, observando os 

limites máximo e mínimo de integralização do respectivo curso. 

 

I – O limite mínimo de integralização é aquele orientado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas), bem 

como pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para os cursos de 

graduação (superiores de tecnologia); e de 360 (trezentas e sessenta) horas para os 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

II – O limite máximo de integralização, para os cursos de graduação, é de até o 

dobro do período mínimo de integralização. 

 

Art. 72 Classificado no processo seletivo, o candidato à matrícula deverá, além do 

requerimento, apresentar os seguintes documentos: 

 

I – original e cópia do certificado de Conclusão ou Diploma do Ensino Médio (ou 

de curso equivalente), com publicação em Diário Oficial de conclusão do Ensino Médio 

(para os estados em que a publicação no Diário Oficial é obrigatória), ou Certificado de 

Proficiência Equivalente a Conclusão do Ensino Médio; 

 

II - original e cópia do histórico Escolar com conclusão de curso de Ensino Médio 

(ou de curso equivalente) e/ou Diploma de Conclusão de curso de Ensino Médio; 

 

III – 2 (duas) fotos três por quatro; 

  

IV - original e cópia do documento de Identidade (nº de RG ou RNE); 

 

V - original e cópia do cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

VI - original e cópia do comprovante de residência atualizado; 

 

VII - original e cópia do título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a 

Justiça Eleitoral, se maior de dezoito anos; 

 

VIII - original e cópia do certificado de Reservista ou prova de estar em dia com 

suas obrigações militares, se do sexo masculino e maior de dezoito anos; 
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IX - original e cópia da certidão de Nascimento ou Casamento; 

 

X - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (datado e assinado); 

 

XI - prova de quitação da 1ª (primeira) parcela da semestralidade. 

 

§1º No caso de diplomado em curso superior de graduação, é exigida a apresentação 

do diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no inciso 

“I”. 

 

§2º O candidato à matricula, que concluiu o Ensino Médio no Exterior, deverá 

apresentar os seguintes documentos em complemento dos documentos constantes do 

caput desse artigo: 

 

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com a equivalência 

obtida na Secretaria Estadual de Educação (original para consulta e cópia legível, frente 

e verso na mesma folha); 

 

b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, completo, ou 

documento análogo (original para consulta e cópia legível, frente e verso na mesma 

folha); 

 

§3º Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior 

deverão apresentar o Apostilamento da Haia ou o visto da autoridade consular 

brasileira do país em que o curso foi realizado, nos casos em que o país não for 

signatário da Convenção da Haia, e deverão estar acompanhados da respectiva 

tradução oficial feita por tradutor juramentado. 

 

Art. 73 A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar, mediante assinatura, física ou eletrônica, de novo contrato de 

prestação de serviços educacionais. 

 

§1º Ressalvado o disposto no “caput” deste artigo, a não renovação de matrícula em 1 

(um) ano implica abandono do curso e desvinculação do aluno da ESTÁCIO SÃO 

PAULO. 

 

§2º O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de 

pagamento da primeira mensalidade. 

 

§3º A ESTÁCIO SÃO PAULO reserva-se o direito de estabelecer um número mínimo de 

alunos para a abertura de suas turmas. 
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Art. 74 Os alunos dos cursos superiores de graduação que tenham extraordinário 

aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos 

de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 

abreviada a duração dos seus cursos, desde que de acordo com as normas dos 

sistemas de ensino, com as regras estabelecidas pelos Conselhos Superiores, e com as 

regras estabelecidas em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo 

Conselho Superior da Instituição. 

 

Art. 75 Os portadores de diploma de cursos superiores de graduação reconhecidos 

deverão observar os mesmos procedimentos descritos neste capítulo. 

 

Art. 76 Aos Cursos de Pós-Graduação lato sensu aplicam-se as normas das etapas de 

matrícula financeira e acadêmica, respeitadas as peculiaridades de cada tipo de curso. 

 

Art. 77 Interrompidos temporariamente os estudos, é facultado ao aluno, que se 

encontrar nessa situação, o trancamento de matrícula para efeito de manutenção de 

sua vinculação à ESTÁCIO SÃO PAULO e de seu direito à renovação de matrícula, 

exceto aos alunos matriculados no primeiro período ou alunos transferidos para a 

ESTÁCIO SÃO PAULO que não terminem pelo menos um semestre letivo. 

 

Parágrafo único. O trancamento de matrícula será concedido pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO, por tempo expressamente estipulado no ato, mediante solicitação formal 

apresentada pelo aluno e sempre de acordo com as regras estabelecidas neste 

Regimento Interno e no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Art. 78 O trancamento de matrícula dos alunos dos cursos de graduação poderá ser 

concedido pelo prazo máximo de 4 (quatro) semestres consecutivos ou alternados, 

respeitado o prazo máximo de integralização do curso, como definido neste Regimento 

Interno e de acordo com as demais regras previstas no Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais. 

 

Parágrafo único. O aluno que não renovar matrícula no semestre subsequente sem 

haver realizado o trancamento será considerado aluno com matrícula trancada ao final 

do semestre e para regularizar sua situação financeira deve quitar as parcelas relativas 

até o último semestre ativo. 

 

Art. 79 O retorno aos estudos obrigará o aluno que tiver trancado matrícula a cumprir 

o currículo vigente, salvo aprovação da Coordenação do Curso mediante exposição de 

motivos. 
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Art. 80 À estudante em estado de gestação se aplica a Lei nº 6.202, de 17 de abril de 

1975, devendo a aluna encaminhar à Secretaria de seu campus, a partir do 8º (oitavo) 

mês de gestação, atestado médico informando seu estado de gravidez e, durante 3 

(três) meses, a estudante ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares, que 

deverão ser realizados, no máximo, até o término do período subsequente à 

solicitação de regime especial. 

 

Parágrafo único. A Instituição deverá seguir as regras e os procedimentos 

estabelecidos em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho 

Superior da Instituição, em conformidade com a Legislação vigente. 

 

Art. 81 De acordo com as Diretrizes Curriculares fixadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, o aluno regular da ESTÁCIO SÃO PAULO poderá optar 

por curso diverso do iniciado, desde que haja vaga. 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Art. 82 O trancamento da matricula é entendido na forma de parcial ou total. 

 

§1º Entende-se por trancamento parcial de matrícula a interrupção das atividades 

escolares em 1 (uma) ou mais disciplinas. A solicitação de trancamento parcial de 

matrícula deverá ser feita pelo aluno, obedecendo-se as datas fixadas no Calendário 

Escolar. Será concedido o trancamento parcial em 1 (uma) ou mais disciplinas desde 

que o número de créditos-aula restante na matrícula do  aluno não seja inferior a 8 

(oito). 

 

§2º Entende-se por trancamento total de matrícula a interrupção das atividades 

escolares em todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado. Far-se-á a 

solicitação mediante requerimento indicando e comprovando os motivos que o 

impedem de prosseguir suas atividades escolares. O referido pedido poderá ser feito 

em qualquer época do ano. Se a solicitação for feita durante o transcurso do período 

letivo, o trancamento total não poderá ser autorizado se o aluno não estiver 

regularmente matriculado ou se já se encontrar reprovado por faltas. 

 

§3º A realização do trancamento não será negada por questões relacionadas à 

eventual inadimplência do aluno em relação ao pagamento de mensalidades 

contratualmente ajustadas. 

 

§4º A soma dos períodos de trancamento total de matrícula do aluno não poderá 

exceder a 4 (quatro) semestres consecutivos ou alternados. Não ultrapassado este 
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prazo, o aluno terá o direito de retornar em sua própria vaga, devendo submeter-se às 

adaptações curriculares julgadas necessárias pela ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§5º A solicitação de trancamento total do aluno depende de ter cursado, pelo menos, 

1 (um) período de curso. 

  

CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 83 É concedida, mediante processo seletivo, matrícula a aluno transferido de 

Curso Superior de Graduação de Instituição congênere, nacional ou estrangeira, na 

estrita conformidade das vagas existentes e requerida nos prazos fixados, bem como 

em conformidade com a Legislação vigente. 

 

Art. 84 Será permitida a transferência interna entre cursos superiores de Graduação, 

de áreas afins, da ESTÁCIO SÃO PAULO a acadêmicos devidamente matriculados, 

dependendo da existência de vaga e de análise curricular que permita o ingresso do 

acadêmico no semestre em que a vaga esteja disponível, obedecendo a legislação em 

vigor. 

 

Art. 85 A transferência ex-offício será aceita em qualquer época, independente de 

vaga, em conformidade com a legislação vigente. 

 

§1º Os casos que envolvam transferência ex officio em conformidade com a Legislação 

vigente, independentemente de época e disponibilidade de vaga, prescindem de 

aprovação e julgamento  no âmbito do Conselho Superior da Instituição, tendo seu 

registro de transferência ex officio efetivado diretamente pelas instâncias operacionais 

e acadêmicas deste Instituição, mediante apresentação da documentação necessária 

por parte do interessado. 

 

§2º O aluno que requerer transferência para a ESTÁCIO SÃO PAULO deverá apresentar 

documentação expedida pela instituição de origem, acompanhada de histórico e dos 

programas  das disciplinas cursadas, com indicação de conteúdo e carga horária e 

regime de aprovação, para instruir o processo de análise de currículo. A dispensa 

poderá ser autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da 

disciplina objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, 

superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 

disciplina objeto da dispensa. 
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§3º A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original 

apresentada no formato original e uma cópia da documentação deverá ser entregue 

para registro da Instituição. 

 

§4º Exige-se do aluno que desejar a transferência, para integralização do currículo, 

matrícula regular, o cumprimento regular das demais disciplinas, atividades e da carga 

horária total prevista para o curso. 

 

§5º O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em 

outra IES contemplará dados relativos à equivalência de conteúdos e de carga horária 

entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa poderá ser 

autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina 

objeto de dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, superior, mas 

nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina objeto 

da dispensa, devendo a Instituição seguir as regras e os procedimentos estabelecidos 

em Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho Superior da 

Instituição, em conformidade com a Legislação vigente. 

 

§6º É possível a concessão de transferência a alunos regulares, em conformidade com 

a Legislação vigente. 

 

Art. 86 A matrícula do aluno transferido, inclusive de militar e servidor público e seus 

dependentes, far-se-á mediante adaptação e aproveitamento de estudos de acordo 

com as diretrizes curriculares do curso, bem como em conformidade com a Legislação 

vigente. 

 

Art. 87 Todo acadêmico transferido está sujeito às adaptações que se fizerem 

necessárias ao currículo pleno vigente, aceitos os estudos realizados com 

aproveitamento no curso de origem: 

 

I - Disciplina do currículo do curso de origem pode ser aproveitada em 

substituição à congênere da ESTÁCIO SÃO PAULO, quando forem correspondentes os 

programas ou quando equivalentes os conteúdos formativos; 

 

II - Concedido o aproveitamento de estudos e procedidas as adaptações do 

currículo do curso de origem ao da ESTÁCIO SÃO PAULO, deve o acadêmico cursar as 

demais disciplinas constantes do currículo pleno do curso em que estiver matriculado 

na Instituição, de acordo com as normas fixadas neste Regimento Geral e na legislação 

dos órgãos públicos competentes; 
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III - Para integralização curricular do curso exige-se carga horária total não inferior 

à prevista na ESTÁCIO SÃO PAULO, prevalecendo, porém, a estabelecida pelos órgãos 

públicos competentes, quando, a juízo do Pró-Reitor Acadêmico, houver dificuldade 

em suprir deficiências de carga  horária das disciplinas do currículo do curso de origem, 

aproveitadas pela instituição nos termos deste artigo; 

 

IV - A isenção de disciplina poderá ser autorizada quando o conjunto de cargas 

horárias e os conteúdos das disciplinas em questão tiverem equivalência entre si não 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

 

Art. 88 Nas transferências oriundas de instituições nacionais ou estrangeiras e na 

matrícula de graduados de ensino superior, além do requerimento de matrícula e do 

pagamento da contribuição estabelecida pelo órgão competente, deve o acadêmico 

instruir sua solicitação à Secretaria Geral com a documentação exigida por este 

Regimento Geral, em tudo observada à legislação federal vigente sobre a matéria. 

 

Art. 89 A requerimento do interessado, a ESTÁCIO SÃO PAULO concede transferência 

ao acadêmico nela matriculado. 

  

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 90 A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. 

 

Parágrafo único. A Instituição poderá estabelecer regras e procedimentos em 

Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho Superior da 

Instituição, em conformidade com a Legislação vigente. 

 

Art. 91 Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e demais atividades programadas, salvo nos programas de 

educação à distância. 

 

Parágrafo único. A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do 

professor, e seu controle, para o efeito do presente artigo, da Secretaria Geral 

Acadêmica, sendo vedado o abono de faltas. 

 

Art. 92 O aproveitamento acadêmico para os cursos superiores de graduação 

(bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) da ESTÁCIO SÃO PAULO, cujo 

conceito é diferenciado do conceito de aprovação acadêmica, será considerado para o 
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discente que possuir frequência mínima obrigatória, de acordo com plano de ensino-

aprendizagem e com o Projeto Pedagógico do Curso, qual seja, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e das demais atividades presenciais da disciplina, 

bem como participar de, pelo menos, uma das avaliações da disciplina cursada. 

 

§1º A ESTÁCIO SÃO PAULO, sempre que entender necessário, determinará as 

disciplinas elegíveis e oferecerá oportunidades adicionais de aprendizado aos discentes 

com baixo rendimento acadêmico, bem como recomendará a sua participação em 

programas de recuperação acadêmica. 

 

§2º O aproveitamento acadêmico, a que se refere o caput deste artigo, permite ao 

aluno: 

 

I – participar de programas de recuperação acadêmica; 

 

II – matricular-se, quando confirmado pela Instituição, em disciplinas 

condicionadas a pré- requisitos; 

 

III – aditar a adesão a financiamento estudantil em consonância com os 

regulamentos vigentes. 

 

Art. 93 Haverá em cada período, obrigatoriamente, pelo menos, três verificações da 

aprendizagem (AV1, AV2 e AV3). 

 

§1º Incumbirá ao professor a elaboração, aplicação e julgamento das verificações de 

rendimento escolar concernentes à disciplina de sua responsabilidade. 

 

§2º O professor, a seu critério, ou a critério do Colegiado de Curso, pode promover 

trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser 

computadas nas notas ou nos conceitos das verificações parciais, nos limites definidos 

pelo próprio Colegiado. 

 

§3º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

através dos instrumentos de avaliação específicos, aplicados por Banca Examinadora 

Especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de acordo com o 

Regulamento específico sobre a questão, aprovado pelo Conselho Superior da 

Instituição, em conformidade com a Legislação vigente. 

 

§4º Nos casos do Estágio Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso, para a 

avaliação da aprendizagem é facultada a aplicação das etapas de avaliação AV1, AV2 e 

AV3, respeitadas as especificidades do curso. 
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§5º No caso específico do Estágio no Curso de Direito, para a avaliação do aluno, não 

se atribui grau ao final do semestre. Para ser aprovado, o aluno deverá ter realizado, 

no mínimo, 75 (setenta e cinco) horas de atividades de estágio, cumpridas de acordo 

com a tabela que acompanha o Regulamento do Estágio. 

 

Art. 94 A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, permitindo-se o fracionamento em uma casa decimal. 

 

§1º Atribuir-se-á nota 0,0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se à verificação 

prevista, na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

 

§2º Os alunos dos cursos superiores de graduação (bacharelado, licenciatura e 

superiores de tecnologia) que obtiverem média 6,0 (seis) entre as notas da AV1 e da 

AV2, sendo a menor delas, no mínimo, nota 4,0 (quatro), poderão optar pela 

realização ou não da AV3. 

 

§3º Caso haja pedido de primeira revisão de grau pelos alunos dos Cursos Superiores 

de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia), na modalidade 

presencial, o pedido deverá ser dirigido para o próprio professor, cabendo a este 

avaliar de imediato a impugnação do aluno, assinalando na folha de prova a expressão 

“fica mantido o grau” ou apresentar o novo grau revisado. 

 

§4º A oportunidade para o aluno do Curso Superior de Graduação (bacharelados, 

licenciaturas e superiores de tecnologia), na modalidade presencial, solicitar a revisão 

com o próprio professor será única e terá vez no dia da revisão da prova, que deverá 

ocorrer em sala e na aula seguinte à da aplicação da prova, salvo na AV 3, quando 

poderá ser solicitada por requerimento. 

 

§5º Não concordando com a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, 

poderá interpor recurso para a Banca Revisora de Grau, no prazo máximo de 7 (sete) 

dias. 

 

§6º A Banca Revisora será composta por 3 (três) professores nomeados pelo 

Coordenador do Curso e terá 15 (quinze) dias para tornar pública a decisão, que 

deverá ser fundamentada. 

 

§7º Se os dois professores concordarem em alterar a nota, esta decisão prevalecerá. 

Não havendo unanimidade, prevalecerá a nota atribuída pelo professor da disciplina 

que avaliou a prova. 
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§8º As datas das verificações de aprendizagem (AV1, AV2 e AV3) serão designadas pelo 

Diretor Geral, constando do Calendário Escolar. 

 

§9º Os alunos dos Cursos Superiores de Graduação (bacharelados, licenciaturas e 

superiores de tecnologia) deverão, obrigatoriamente, realizar a AV1 e AV2 de forma 

presencial, e aqueles que optarem por realizar a AV3 deverão fazê-lo também, 

necessariamente, de forma presencial. 

 

§10º A frequência dos alunos matriculados nas disciplinas na modalidade online dos 

cursos presenciais, será controlada por intermédio do registro da realização de 

atividades específicas para esta finalidade, gerado através do sistema que gerencia a 

participação do aluno no que se refere à frequência, ficando estabelecido que a 

frequência do aluno deva ser comprovada com a realização de, no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento), dessas atividades específicas. 

 

§11º Será considerado aprovado na disciplina na modalidade online dos cursos 

presenciais o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Este resultado será a 

soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de participação nos 

fóruns temáticos de discussão do conteúdo. 

 

§12º A nota de participação nos fóruns temáticos de discussão, quando contabilizada, 

por sua característica de apropriação, não poderá ser substituída, devendo esta 

mesma nota ser considerada na soma com a AV ou na soma com a AVS para se obter o 

resultado final da disciplina. 

 

§13º À avaliação da aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso não se aplica a 

AV1, AV2 e AV3, e será atribuído, a cada um deles, um único grau de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez) pontos, admitindo- se uma decimal, e este se constituirá no grau final obtido pelo 

aluno. 

 

Art. 95 Em cada disciplina, a média dos trabalhos escolares realizados durante o 

semestre forma a média de aproveitamento semestral. 

 

Art. 96 O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a obtenção de: 

 

I - mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas; 

 

II - alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis) e nota mínima 4,0 

(quatro) na menor AV considerada. 

 

Art. 97 Considerar-se-á reprovado o aluno que: 
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I - obtiver média parcial inferior a 4 (quatro). Neste caso, não pode, inclusive, 

realizar prova final; 

 

II - obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da 

disciplina; 

 

III - obtiver, na disciplina, média final de verificação da aprendizagem inferior a 5 

(cinco). 

 

Art. 98 Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser ministrados 

cursos intensivos com os mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de 

aprovação e de cumprimento da carga horária. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE 

EXTENSÃO 

 

Art. 99 O sistema de avaliação do desempenho escolar dos acadêmicos matriculados 

nos cursos de pós-graduação lato sensu e de extensão, constantes do projeto de cada 

curso, é o aprovado pelo Conselho Superior da Instituição e regulado por instrumento 

próprio. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 100 A ESTÁCIO SÃO PAULO estabelecerá normas para a realização dos estágios dos 

alunos regularmente matriculados, levando em conta as características específicas de 

cada modalidade de ensino, Diretrizes Curriculares Nacionais, e legislação específica. 

 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra 

acidentes e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

 

Art. 101 Os estágios supervisionados constam de atividades de práticas, exercidas em 

situações reais de trabalho na área específica do curso, não estabelecendo vínculo 

empregatício de qualquer natureza entre o discente e a instituição que recebe o 

estagiário. 
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Art. 102 Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes 

pontos: 

 

I - registro em instrumento próprio, de trabalhos e experiências realizadas; 

 

II - esclarecimento e informação aos interessados na utilização dos instrumentos 

e utensílios, sobre horários e condições para a realização de trabalhos e experiências; 

 

III - apresentação de um relatório de pesquisa (Monografia, Artigo ou Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC) no último semestre do curso, segundo as diretrizes do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

  

 

 

Art. 103 O Estágio Supervisionado será dirigido por um professor coordenador do 

Estágio, designado pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

CAPÍTULO IX 

DO REGIME DOMICILIAR 

 

Art. 104 O regime domiciliar é direito didático-pedagógico dos acadêmicos, 

estabelecido na legislação em vigor, assegurando ao acadêmico o direito de realizar 

suas atividades escolares, em caso de afastamento, em seu domicílio. 

 

Parágrafo único. Em todos os casos, a Instituição deverá seguir as regras e os 

procedimentos estabelecidos em Regulamento específico sobre a questão, aprovado 

pelo Conselho Superior da Instituição, em conformidade com a Legislação vigente. 

 

Art. 105 Terão direito ao regime domiciliar alunas gestantes e acadêmicos que estejam 

em condições de saúde que não permitam sua frequência às atividades escolares, na 

promoção mínima exigida em lei, desde que as condições intelectuais e emocionais 

necessárias ao prosseguimento do processo de aprendizagem estejam preservadas, 

estabelecendo-se as seguintes orientações para o usufruto desse direito: 

 

I - deverá o acadêmico comprovar sua condição de portador de afecção 

congênita ou adquirida, traumatismo ou outras situações mórbidas que impliquem 

incapacitação relativa para frequência aos trabalhos escolares, através de laudo 

médico; 
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II - o laudo médico deverá conter o Código Internacional de Doenças (CID), o 

tempo de afastamento e a terapêutica instituída para o tratamento, além da 

assinatura e CRM do médico; 

 

III - as alunas gestantes, a partir do oitavo mês de gravidez, inclusive, e pelo 

período de 90 (noventa) dias, têm direito ao acompanhamento de seu curso em 

domicílio; 

 

IV - se o médico acompanhante, através de laudo médico, estabelecer de forma 

diversa e em qualquer fase da gestação, em razão de eventual gravidez de risco, 

respeitando-se a vida da gestante e o direito do nascituro, o prazo poderá ser 

estendido. 

 

§1º Para as disciplinas que tenham carga horária teórico/prática, ficará vigente o 

Regime Domiciliar, conforme Resolução específica, apenas para as disciplinas 

exclusivamente teóricas. 

 

§2º O acadêmico que se encontrar matriculado em disciplina teórico/prática deverá 

solicitar o trancamento da mesma, podendo, caso queira, solicitar nova matrícula em 

uma outra disciplina de carga horária apenas teórica, desde que não ultrapasse os 25% 

(vinte e cinco por cento) do semestre letivo. 

 

§3º Fica estabelecido que o acadêmico em regime domiciliar não poderá ser 

matriculado em mais de cinco disciplinas por semestre. 

 

§4º Do mesmo modo estabelece o presente regimento que não serão alvo de regime 

domiciliar, o trabalho de conclusão de curso e a monografia. 

 

§5º Não haverá rematrícula em regime domiciliar em caso de pendências acadêmicas e 

financeiras, do semestre anterior. 

 

Art. 106 O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 

determinados por atestado médico a ser apresentado ao Coordenador do Curso no 

Setor de Atendimento da Secretaria Geral da ESTÁCIO SÃO PAULO, juntamente com o 

requerimento, no prazo estabelecido em Regulamento específico. 

 

Art. 107 Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser 

ministrados cursos intensivos com os mesmos programas regulares, mediante 

exigências iguais de aprovação e de cumprimento da carga horária. 
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Art. 108 A comunicação do rendimento acadêmico é feita através do Ambiente Virtual, 

recurso  pelo qual o próprio acadêmico acompanha sua frequência e notas obtidas. 

 

TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 109 Os membros do corpo docente serão selecionados e indicados pelos 

Coordenadores de Cursos, sendo o resultado da seleção enviado à Coordenação 

Acadêmica para análise e posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, 

nos termos da legislação trabalhista em vigor. 

 

Parágrafo único. A frequência dos docentes às aulas é obrigatória, vedado o abono de 

faltas. 

 

Art. 110 As formas de ingresso, promoções e direitos do Corpo Docente estão previstas 

no Plano de Carreira Docente. 

 

§1º A título eventual e por tempo estritamente determinado, a ESTÁCIO SÃO PAULO 

pode dispor do concurso de professores visitantes e de professores colaboradores, aos 

quais ficam resguardados os direitos amparados na legislação trabalhista em vigor. 

 

§2º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar dentro deste quadro, professores 

visitantes para atuarem em projetos específicos nas áreas de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão. 

  

§3º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar, no quadro temporário, professores 

substitutos para executarem atribuições de um professor do quadro efetivo que se 

encontre afastado em razão de licença por tempo determinado. 

 

§4º A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá contratar, dentro deste quadro, tutores para 

atuarem em projetos específicos da Educação a Distância, nas áreas de Graduação e 

Pós-Graduação, bem como tutores on-line e tutores presenciais, em conformidade 

com a Legislação vigente. 

 

Art. 111 A admissão e a dispensa de docentes, obedecida à Legislação trabalhista em 

vigor, conta com a participação da Mantenedora. 
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Art. 112 A atividade acadêmica inclui o tempo destinado a estudos, pesquisa, ensino, 

trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos, estudo 

dirigido e outras atividades extraclasse. 

 

Art. 113 São atribuições do professor: 

 

I – Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do 

Coordenador do Curso; 

 

II – Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo 

integralmente o programa e a carga horária; 

 

III – Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 

IV – Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

 

V – Entregar à Secretaria Geral os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar, no prazo fixado pelo órgão competente; 

 

VI – Observar e cumprir o Regime Acadêmico, administrativo e disciplinar da 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

VII – Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

 

VIII – Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações, nas quais se obriga a 

colocar sua vinculação à ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

IX – Comparecer, obrigatoriamente, às aulas nos cursos de natureza presencial, e 

na hipótese de eventuais ausências, justificadas ou injustificadas, deverá ser 

providenciada a substituição do Docente no referido encontro em sala de aula de 

forma que os Discentes não permaneçam sem atividades acadêmicas; 

 

X – Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento Interno. 

 

Art. 114 Os Professores serão contratados e dispensados pela Mantenedora, mediante 

indicação do Diretor Geral e de acordo com a Legislação Trabalhista. 

 

Art. 115 São direitos e deveres dos professores: 
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I - votar e ser votado para representante no Conselho Superior da Instituição e 

nos colegiados de curso; 

 

II - recorrer, nos prazos fixados, de decisões do Conselho Superior da Instituição 

da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

III - candidatar-se ao processo de promoção segundo as normas do Plano de 

Carreira Acadêmico da 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

IV - assiduidade e pontualidade; 

 

V - elaborar o plano de ensino de sua disciplina em harmonia com os demais 

professores que também a lecionam e respeitando as interfaces com outras disciplinas 

afins e submetê-lo à apreciação do Coordenador de Curso; 

 

VI - orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o conteúdo programático e a carga horária, bem como promovendo os 

meios necessários à consecução dos objetivos do processo ensino-aprendizagem por 

parte dos acadêmicos; 

 

VII - supervisionar, quando coordenador de área, disciplina, atividade ou projeto, o 

trabalho dos professores, exigindo-lhes postura ética, proficiência didática e técnico-

científica; 

 

VIII - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar e 

julgar os resultados apresentados pelos acadêmicos, efetuando a revisão das provas; 

 

IX - entregar à Secretaria Geral os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar e a apuração da frequência nos prazos fixados pelo Conselho Superior da 

Instituição; 

 

X - observar o regime disciplinar da ESTÁCIO SÃO PAULO e velar pela qualidade e 

produtividade de todas as suas atividades acadêmicas dentro e fora da Instituição; 

 

XI - elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão, aprovados pela ESTÁCIO 

SÃO PAULO, na forma definida neste Regimento Geral, especialmente incentivando as 

ações multidisciplinares e Inter profissionais; 
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XII - participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado, dos treinamentos, aperfeiçoamentos e demais 

formas de promoção de seu desenvolvimento, oferecidas pela ESTÁCIO SÃO PAULO 

e/ou por ele recomendados; 

 

XIII - participar das reuniões pedagógicas, administrativas, de planejamento e de 

avaliação, ou qualquer outra convocada pela Administração Superior ou Setorial; 

 

XIV - submeter-se às decisões emanadas do Conselho Superior da Instituição e 

órgãos executivos da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

XV - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento Geral ou que venham a ser determinadas pelos órgãos superiores da 

ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Art. 116 Caberá ao Reitor, mediante consulta a Mantenedora, expedir as normas 

complementares necessárias para implantação do quadro docente e submetê-las ao 

Conselho Superior da Instituição para ratificação. 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 117 Constituem o corpo discente da ESTÁCIO SÃO PAULO, os alunos regulares e os 

não regulares. 

 

§1º Aluno regular é aquele que mantém o seu vínculo formalizado com a Instituição, 

sendo o acadêmico ativo regularmente matriculado ou inativo regularmente trancado 

em curso superior de graduação e/ou pós-graduação, oferecido pela ESTÁCIO SÃO 

PAULO, que não esteja em situação de abandono, na forma deste Regimento. 

 

§2º Aluno não regular é aquele que não possui vínculo formalizado com a Instituição. 

 

Art. 118 São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 

 

I - participar, como representante estudantil, dos órgãos colegiados da ESTÁCIO 

SÃO PAULO, na forma prevista na legislação em vigor e neste Regimento; 

 

II - candidatar-se ao exercício da monitoria e a bolsas de iniciação científica; 

 

III - representar sua turma na qualidade de representante de turma; 
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IV - sugerir medidas que visem a melhoria da qualidade e produtividade do ensino 

na ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

V - recorrer, das decisões do órgão deliberativo e normativo e dos órgãos 

executivos da ESTÁCIO SÃO PAULO, na forma deste Regimento Geral; 

 

VI - observar o regime escolar e disciplinar, bem como comportar-se, dentro e 

fora da ESTÁCIO SÃO PAULO, de acordo com os princípios éticos, condizentes com a 

dignidade humana; 

 

VII - zelar pelo patrimônio da ESTÁCIO SÃO PAULO, posto a sua disposição pela 

Entidade 

Mantenedora e/ou por entidade convenente; 

 

VIII - frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem; 

 

IX - efetuar, com pontualidade, os pagamentos devidos a ESTÁCIO SÃO PAULO e à 

Entidade 

Mantenedora; 

 

X - exercer as demais atividades escolares que lhes sejam atribuídas pelos 

professores e dirigentes educacionais; 

 

XI - promover atividades ligadas aos interesses da vida acadêmica; 

 

XII - votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições do órgão de 

representação estudantil; 

 

XIII - abster-se de atos que possam importar em perturbação da ordem, ofensa aos 

bons costumes, desrespeito às autoridades públicas e da ESTÁCIO SÃO PAULO, aos 

professores, aos integrantes do corpo técnico-administrativo e aos próprios colegas; 

 

XIV - abster-se de, na ESTÁCIO SÃO PAULO, fazer proselitismo em favor de ideias 

contrárias aos princípios que a orientam. 

 

Parágrafo único. Para que seja escolhido para qualquer representação junto aos órgãos 

colegiados da ESTÁCIO SÃO PAULO, deverá o aluno estar regularmente matriculado em 

quaisquer dos seus cursos. 
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Art. 119 O corpo discente poderá ter como órgão de representação um Diretório 

Acadêmico,  regido por Regimento Geral próprio, elaborado pelos seus integrantes, 

aprovado de acordo com a legislação vigente e encaminhado à Reitoria, ao Conselho 

Superior Universitário - CONSUNI e à Entidade Mantenedora, para conhecimento. 

 

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo tem por objetivo 

promover a cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da ESTÁCIO 

SÃO PAULO, vedadas as atividades político-partidárias. 

 

Art. 120 Aplicam-se aos representantes estudantis dos órgãos colegiados da [SIGLA 

IES] as seguintes disposições: 

  

I - são elegíveis os acadêmicos regulares; 

 

II - os mandatos têm duração de 1 (um) ano, não sendo permitida a recondução e 

a acumulação em mais de um órgão; 

 

III - o exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de suas 

obrigações escolares; 

 

IV - a conclusão do curso, o trancamento de matrícula ou cancelamento da 

matrícula e a punição disciplinar importam, automaticamente, na perda do mandato. 

 

Art. 121 A organização e a representação estudantis se farão consoante legislação em 

vigor. 

 

§1º A organização estudantil se destina a promover a cooperação da comunidade 

acadêmica no universo de atuação da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

§2º Ficam vedadas, no âmbito da ESTÁCIO SÃO PAULO, as atividades de natureza 

político- partidária e a participação em entidades estranhas ao propósito da 

instituição. 

 

Art. 122 A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá manter, com o objetivo de despertar vocações 

para o magistério ou para as atividades auxiliares do ensino, da pesquisa, da extensão 

e da administração educacional, sistema de monitoria e de iniciação científica, 

regulado pelo Conselho Superior da Instituição. 

 

Parágrafo único. As normas que regem a monitoria e a iniciação científica e o quadro 

de monitores e bolsistas serão propostos pelo Diretor Acadêmico e fixados pelo 



 

403 
 

Diretor Geral, não implicando em vínculo empregatício e serão exercidas sob a 

orientação do coordenador do curso responsável ou de quem este determinar. 

 

Art. 123 A ESTÁCIO SÃO PAULO poderá instituir prêmios por mérito acadêmico ou 

como estímulo à produção intelectual e material de seus acadêmicos e demais 

membros da comunidade acadêmica. 

 

Art. 124 A Entidade Mantenedora da ESTÁCIO SÃO PAULO poderá manter Programa de 

Bolsas de Estudo reembolsáveis ou não, na forma que vier a ser definida por ela. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE APOIO 

 

Art. 125 O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os colaboradores não 

docentes tem ao seu encargo os serviços necessários ao adequado funcionamento da 

ESTÁCIO SÃO PAULO e suas funções reguladas em documento próprio. 

  

Parágrafo único. A ESTÁCIO SÃO PAULO zelará pela manutenção dos padrões de 

recrutamento e seleção, assim como pelas condições de trabalho condizentes com sua 

natureza de instituição educacional, oferecendo, inclusive, oportunidade de 

aperfeiçoamento técnico-profissional. 

 

Art. 126 Os critérios de seleção e progressão na carreira encontram-se previstos no 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo. 

 

Art. 127 Com o objetivo de atualizar e aperfeiçoar o corpo técnico-administrativo, a 

ESTÁCIO SÃO PAULO poderá promover programas de formação, treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos próprios ou se articulará com outras 

instituições. 

 

Art. 128 As candidaturas de colaboradores pertencentes ao quadro técnico-

administrativos, a enquadramentos e reenquadramentos no Plano de Carreira serão 

apreciados anualmente, sempre ao final do ano letivo, a partir das eventuais 

disponibilidades de vagas avaliadas pela Pró-Reitoria  de Administração e Finanças, 

aprovadas pelo Reitor. 

 

TÍTULO V 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 
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Art. 129 O ato da matrícula dos discentes e de investidura em cargo ou função docente 

e técnico- administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios 

éticos que regem a ESTÁCIO SÃO PAULO, à dignidade acadêmica, às normas contidas 

na legislação do ensino, no Estatuto, neste Regimento e, complementarmente, às 

normas baixadas pelos órgãos competentes e às autoridades que deles emanam, bem 

como ao código de ética e conduta da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Art. 130 Constitui infração, punível na forma deste Regimento, o desatendimento ou 

transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior, bem como ao que 

especificamente é estabelecido neste Regimento. 

 

§1º Cabe aos integrantes da comunidade estudantil, alunos, professores, pessoal 

técnico- administrativo e de administração superior, cumprir e fazer cumprir em seu 

nível pessoal e institucional, as diretrizes do Comitê de Ética e do Regime Disciplinar. 

 

§2º Constitui grave infração o assédio sexual, moral ou psicológico, assim como 

qualquer ato tipificado como contravenção penal ou crime. 

 

§3º Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à 

vista dos seguintes elementos: 

  

I - primariedade do infrator; 

 

II - dolo ou culpa; 

 

III - valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

 

§4º Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa e ao contraditório. 

 

§5º A aplicação a aluno, docente ou a técnico-administrativo de penalidade que 

implique afastamento, temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas, será 

precedida de processo disciplinar previsto em regulamento próprio. 

 

§6º A aplicação ao aluno da sanção de suspensão ou desligamento da ESTÁCIO SÃO 

PAULO e ao docente ou a algum colaborador do corpo técnico-administrativo de 

penalidade que implique na aplicação de dispensa por justa causa, será precedida de 

Processo Administrativo. 

 

§7º O Processo Administrativo será conduzido por uma comissão nomeada pelo Reitor 

ou por delegação deste. 
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§8º Em caso de dano material ao patrimônio da ESTÁCIO SÃO PAULO, além da sanção 

disciplinar aplicável, o infrator estará sujeito ao ressarcimento. 

 

Art. 131 Configuram-se, exemplificativamente, como infrações disciplinares de 

membros dos Corpos Docente e Discente e do Corpo Técnico-Administrativo da 

ESTÁCIO SÃO PAULO, sem prejuízo de outras infrações: 

 

I - utilizar ou permitir o emprego de meios ilícitos ou fraudulentos em trabalhos 

escolares, ou na prestação de provas e exames, bem como no exercício da função 

docente ou técnico- administrativa; 

 

II - incitar movimento visando à perturbação das atividades acadêmicas; 

 

III - não observar preceitos estatuários e regimentais, ou as normas emitidas pelos 

órgãos da administração em suas respectivas áreas de competência; 

 

IV - praticar ato de desrespeito, indisciplina ou que atentem contra o decoro e a 

moralidade, seja de forma pessoal ou virtual; 

 

V - incitar ou atentar contra pessoas ou causar danos aos bens do ESTÁCIO SÃO 

PAULO ou demais Instituições conveniadas; 

 

VI - praticar atos tipificados na legislação penal ou que contrariem a legislação 

civil. 

 

Parágrafo único. O rol de infrações descritas é exemplificativo e, portanto, não 

excluem a aplicação de penalidade se constatada a ocorrência de qualquer das 

hipóteses previstas em legislação específica, tal como na Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

Art. 132 O Inquérito Administrativo possui regulamentação própria que define seu 

trâmite, condutas e sanções e deverá ser observado em processos dessa natureza. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 133 Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

 

I - Advertência, oral e sigilosa, por: 
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a) transgressão de prazos regimentais ou falta de comparecimento a atos 

escolares para os quais tenha sido convocado, salvo justificação a critério do 

Coordenador de Curso; 

 

b) falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares por mais de 8 (oito) dias 

consecutivos, sem causa justificada; 

 

c) demonstrar desídia no desempenho de suas funções; 

 

d) pautar-se com atitudes reveladoras de incompetência científica, artística, 

técnica ou didática; e/ou 

 

e) dificultar o bom relacionamento com os acadêmicos e demais membros da 

Comunidade Acadêmica. 

 

II - Repreensão, por escrito: 

 

a) reincidir em atos das alíneas do inciso I; 

 

b) praticar ações incompatíveis com as finalidades da ESTÁCIO SÃO PAULO e a 

dignidade do magistério; 

 

c) exceder-se nos prazos previstos para entrega dos resultados escolares; 

 

d) deixar de registrar frequência discente nos documentos escolares, bem como 

deixar de inscrever o desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina a seu 

encargo; 

 

e) violar os princípios éticos e morais defendidos pela ESTÁCIO SÃO PAULO; 

  

 

f) desobedecer às determinações emanadas por seus superiores ou pela 

Administração Superior ou Setorial; 

 

g) faltar às suas atividades e convocações de forma sucessiva e injustificável. 

 

III - Suspensão por: 

 

a) reincidir em atos das alíneas do inciso II; 
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b) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de 

disciplina a seu cargo; 

 

c) falta de acatamento às determinações das autoridades superiores da ESTÁCIO 

SÃO PAULO baseada em Lei e nas disposições deste Regimento; 

 

d) desrespeito, em geral, a qualquer disposição explícita neste Regimento Geral. 

 

IV - Desligamento por: 

 

a) reincidência na falta prevista na alínea "b" do item III, configurando-se esta 

como abandono de emprego, na forma da lei; 

 

b) afastamento superior a 1 (um) ano para exercício de atividades estranhas ao 

magistério, salvo em caso de funções públicas eletivas, ou em cargos de comissão da 

alta administração pública; 

 

c) incompetência cultural, incapacidade didática, desídia inveterada no 

desempenho das funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e a dignidade 

da vida da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

d) reincidência sem justo motivo, por descumprimento do Plano de Curso de sua 

disciplina ou por descumprimento da integralização mínima da carga horária da 

referida disciplina; 

 

e) casos específicos previstos na Legislação Trabalhista. 

 

§1º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, cabe recurso, com efeito 

suspensivo, ao Conselho Superior da Instituição. 

 

§2º O rol de infrações descritas é exemplificativo e, portanto, não excluem a aplicação 

de penalidade se constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas em 

legislação específica, tal como na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

§3º São competentes para a aplicação das penalidades: 

 

I - de advertência, o Coordenador de Curso; 

 

II - de repreensão e suspensão, o Pró-Reitor de Graduação; 

 

III - de dispensa, a Mantenedora, por proposta motivada pelo Reitor. 
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§4º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, cabe recurso, com efeito 

suspensivo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 

Art. 134 O Inquérito Administrativo deve ser instaurado após a ciência da infração 

cometida e a requisição feita pelo Reitor ao Departamento de Recursos Humanos da 

Mantenedora, para apuração dos fatos ocorridos, mediante Portaria expedida pelo 

referido Departamento de Recursos Humanos da Mantenedora. 

 

§1º O Departamento de Recursos Humanos, após receber a requisição do Reitor para 

abertura de inquérito administrativo, deverá expedir Portaria constituindo a Comissão 

de Inquérito Administrativo, a qual será presidida por membro do próprio 

Departamento de Recursos Humanos e contará, dentre outros, com a participação 

obrigatória de membros da Auditoria Interna e/ou da Diretoria Jurídica da 

Mantenedora. A Portaria indicará o fato sob investigação e o(s) nome(s) do(s) 

envolvido(s). 

 

§2º A Comissão de Inquérito Administrativo solicitará ao Reitor que encaminhe o 

investigado ao Departamento de Recursos Humanos para ciência do objeto da 

investigação e para prestar os esclarecimentos devidos. O investigado ficará por 7 

(sete) dias afastado de suas atividades à disposição do Departamento de Recursos 

Humanos, podendo este prazo ser prorrogado por igual período a pedido da Comissão 

de Inquérito Administrativo. Na oportunidade, o Presidente da Comissão de Inquérito 

Administrativo expedirá Portaria de Afastamento a ser entregue ao investigado, onde 

conterá: 

 

a) O prazo do afastamento do investigado de suas atividades; 

 

b) O prazo assegurado ao investigado para apresentar todo e qualquer 

documento que entender pertinente aos esclarecimentos dos fatos; 

 

c) Data e horário para retorno do investigado ao Departamento de Recursos 

Humanos para ciência da decisão da Comissão de Inquérito Administrativo sobre a 

falta cometida. 

 

§3º Após oitiva do investigado, a Comissão de Inquérito Administrativo poderá 

convocar outros colaboradores do Corpo Docente e/ou do Corpo Técnico 

Administrativo para prestar esclarecimentos, sempre que entender importante para 

apuração do(s) fato(s) investigado(s). 

 



 

409 
 

§4º Os depoimentos colhidos no curso do Inquérito Administrativo serão reduzidos a 

termo e serão arquivados junto ao Departamento de Recursos Humanos. 

  

 

§5º Após oitiva dos envolvidos, a Comissão de Inquérito Administrativo se reunirá para 

deliberar sobre o interesse em aplicar a penalidade de dispensa por justa causa. 

 

§6º Na data aprazada para retorno do investigado ao Departamento de Recursos 

Humanos, conforme indicação constante na Portaria de Afastamento, o investigado 

será recebido pela Comissão de Inquérito Administrativo para ciência da decisão. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 135. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

 

I – Advertência escrita; 

 

II – Repreensão escrita; 

 

III - Suspensão; 

 

IV - Desligamento. 

 

§1º A pena de suspensão implica na ausência do aluno durante o período em que 

perdura a punição, ficando durante esse tempo, impedido de frequentar as 

dependências da ESTÁCIO SÃO PAULO e participar de qualquer atividade acadêmica. 

 

§2º Na aplicação das penalidades devem ser consideradas, além de outras 

circunstâncias relevantes, a gravidade das faltas e os antecedentes do aluno. 

 

§3º O aluno, durante o tempo em que seu comportamento estiver sendo apurado em 

Inquérito Administrativo, ou estiver cumprindo alguma penalidade disciplinar, terá 

indeferido, de plano, seu pedido de transferência ou trancamento de matrícula. 

 

Art. 136 Cabe à Comissão de Inquérito Administrativo a aplicação das sanções 

disciplinares de advertência, e repreensão e de suspensão. O desligamento deverá ser 

realizado pela Reitoria. 

 

§1º A aplicação da sanção que implique em afastamento das atividades acadêmicas é 

precedida de processo disciplinar no qual é assegurado o direito de defesa e ao 
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contraditório, salvo a aplicação da medida disciplinar de suspensão cautelar por até 5 

(cinco) dias que deverá observar a gravidade da conduta. 

 

§2º Ao Diretor Geral cabe determinar a abertura de processo e constituir Comissão de 

Inquérito Administrativo, por meio de um Inquérito Administrativo, conforme previsto 

no Regulamento de Inquérito Administrativo e sua Matriz de Sansões Disciplinares. 

 

Art. 137 O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não 

constando do histórico escolar. 

 

Parágrafo único. Será cancelado o registro das penalidades de advertência e 

repreensão, se, no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em 

reincidência. 

 

Art. 138 As penas previstas neste Regimento são aplicadas nos seguintes casos: 

 

I – São infrações disciplinares passíveis de advertência escrita: 

 

a) realizar ou participar de manifestação de qualquer natureza que perturbe a 

ordem e o bom andamento das atividades da Instituição, dentro ou fora de sala de 

aula; 

 

b) comparecer à Instituição com trajes inadequados ao ambiente acadêmico, ou 

sem a vestimenta e equipamentos exigidos para as atividades em laboratório; 

 

c) perturbar a ordem nas dependências da Instituição; 

 

d) vender produtos ou serviços sem prévia autorização da Instituição. 

 

Parágrafo único. O rol de penalidades definido acima não é taxativo, ou seja, poderão 

ocorrer outros casos, de natureza similar, não previstos nesse documento. 

 

II – São infrações disciplinares passíveis de advertência escrita e/ou repreensão: 

 

a) reincidir na prática de atos definidos no inciso I deste artigo; 

 

b) desrespeitar outros discentes, funcionários, professores ou a própria 

Instituição, seja por ameaça física ou verbal, utilização de palavras constrangedoras, 

insultos ou ofensas à honra; 
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b.1) inclui-se a utilização de redes sociais, fóruns online, espaço virtual da plataforma 

online ou qualquer outro canal que potencialize o alcance do fato. 

 

c) causar dano que destrua, inutilize ou deteriore o patrimônio da Instituição, 

além da obrigatoriedade da reparação, restituição ou compensação do dano, de 

acordo com o determinado pela Instituição; 

 

d) constranger alguém a fazer o que a lei não permite, ou a fazer o que ela não 

manda; 

 

e) ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico; 

 

f) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento 

ou objeto da Instituição; 

 

g) devassar o conteúdo ou se apossar indevidamente de correspondência alheia; e 

enviar spams, mensagens fraudulentas, pornográficas ou ameaçadoras por meio da 

rede da Instituição; 

 

h) apresentar-se em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias 

entorpecentes, de modo que ponha em perigo a segurança própria ou alheia; 

 

i) arrancar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos afixados pela 

Administração. 

 

Parágrafo único. O rol de penalidades definido acima não é taxativo, ou seja, poderão 

ocorrer outros casos, de natureza similar, não previstos nesse documento. 

 

III – São infrações disciplinares passíveis de repreensão e/ou suspensão máxima 

de 15 (quinze) dias: 

 

a) reincidir na prática de atos definidos no inciso II deste artigo; 

 

b) desobediência ou desacato a professores ou funcionários; 

 

c) participar de brigas ou rixas nas dependências da Instituição; 

 

d) praticar bullying intimidando discente, funcionário ou professor, ou grupo de 

indivíduos, que de forma agressiva, intencional e repetitiva, por motivo torpe, cause 

dor, angústia ou sofrimento, ofendendo sua dignidade nas dependências da Instituição 

ou em mídias sociais; 
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e) utilizar ou permitir a utilização de meios ilícitos ou fraudulentos nos processos 

de registros de frequência escolar, e, ainda, plagiar, total ou parcialmente, obras 

literárias, artísticas, científicas, técnicas ou culturais ou apresentar, em nome próprio, 

trabalho que não seja de sua autoria; 

 

e.1) configurada a infração o discente receberá nota zero na atividade e deverá cursar 

novamente a disciplina, se for o caso. 

 

f) causar dano que destrua, inutilize ou deteriore o patrimônio da Instituição, 

utilizando ou violência ou ameaça; ou substância inflamável ou explosiva; 

 

f.1) o discente deverá reparar, restituir ou compensar o dano, de acordo com o 

determinado pela Instituição. 

 

g) usar, nas dependências da Instituição, entorpecentes, álcool, ou substância que 

cause dependência; 

 

h) descumprir as determinações vigentes sobre trote acadêmico; 

  

 

i) recorrer a meios fraudulentos para lograr aprovação, promoção ou outra 

vantagem, para si ou para outrem; 

 

i.1) configurada a infração o discente receberá nota zero na atividade, se for o caso. 

 

j) utilizar pessoal ou recursos materiais da Instituição em serviços ou atividades 

particulares; 

 

k) vender produtos ou serviços ilícitos dentro da Instituição. 

 

Parágrafo único. O rol de penalidades definido acima não é taxativo, ou seja, poderão 

ocorrer outros casos, de natureza similar, não previstos nesse documento. 

 

IV - São infrações disciplinares passíveis de suspensão máxima de 30 (trinta) dias 

ou de desligamento: 

 

a) reincidir na prática de atos definidos no artigo 9º; 

 

b) praticar violência que resulte lesão corporal ou morte; 
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c) praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião, orientação sexual, necessidade especial, aproveitamento escolar, procedência 

nacional ou qualquer outra característica; 

 

d) constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento afetivo 

ou sexual; 

 

e) promover ou facilitar o tráfico de drogas nas dependências da Instituição; 

 

f) fraudar, falsificar assinaturas ou alterar documentos ou trabalhos acadêmicos; 

 

g) praticar ato sexual nas dependências da Instituição; 

 

h) roubar, furtar ou extorquir, tanto um item da Instituição ou de alguém no 

ambiente da Instituição; 

 

i) praticar suborno ou corromper professor ou funcionário a fim de obter 

vantagens com a oferta de dinheiro, bens ou outras vantagens; 

 

j) acessar computadores, softwares, dados, informações, redes ou porções 

restritas do sistema computacional da Instituição, sem a devida autorização, 

prejudicando, sob qualquer forma, o seu normal funcionamento; 

 

l) portar arma de fogo nas dependências da Instituição, salvo os agentes com 

autorização legal expressa; 

 

m) praticar qualquer ato infracional ou crime nas dependências da Instituição; 

 

n) valer-se do nome e símbolos da Instituição para lograr proveito pessoal ou de 

terceiros. 

 

Parágrafo único. O rol de penalidades definido acima não é taxativo, ou seja, poderão 

ocorrer outros casos, de natureza similar, não previstos nesse documento. 

 

Art. 139 O registro de penalidade aplicada será feito em documento próprio, inserido 

na documentação escolar do acadêmico, não constando, porém, de seu histórico 

escolar, salvo no caso de desligamento. 

 

Art. 140 A aplicação de qualquer penalidade prescrita neste Regimento Geral não 

desobriga o acadêmico do ressarcimento de prejuízos materiais causados a ESTÁCIO 



 

414 
 

SÃO PAULO, enquanto instituição e a qualquer um dos membros da comunidade 

acadêmica. 

 

Art. 141 Os casos não previstos deverão ser analisados e decididos pelo Reitor de 

acordo com a analogia, eventuais decisões anteriores sobre casos similares e os 

princípios e valores da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 142 Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista, assim como as configuradas neste Regimento Geral 

para o corpo docente, naquilo que lhe for aplicável. 

 

Parágrafo único. A aplicação das penalidades é de competência da Reitoria, ressalvada 

a de dispensa ou rescisão contratual de competência da Mantenedora. 

 

 

TÍTULO VI 

DA COLAÇÃO DE GRAU E DA CONCESSÃO DE DIPLOMAS 

 

Art. 143 A ESTÁCIO SÃO PAULO confere grau e expede diplomas e certificados dos 

cursos que ministra. 

 

§1º A expedição do diploma, certificados e registro é feita pela Secretaria Geral, 

conforme legislação em vigor e normas da Mantenedora. 

 

§2º Os diplomas de graduação são assinados pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de 

Graduação, pela Secretária Geral e pelo diplomado e devidamente registrados, na 

forma da lei. 

 

§3º Os certificados de pós-graduação e extensão são assinados pelo Reitor, pelo Pró-

Reitor de Pós- Graduação, Pesquisa e Extensão, pela Secretária Geral e pelo 

diplomado; devidamente registrados, na forma da lei. 

 

§4º Em caso de impedimento, o Reitor poderá transferir a prerrogativa de assinatura 

de diplomas, títulos e certificados a qualquer dos Pró-Reitores. 

 

CAPÍTULO I 

DA COLAÇÃO DE GRAU 
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Art. 144 Aos concludentes de cursos de graduação são conferidos os graus acadêmicos 

a que fizerem jus e expedidos os diplomas correspondentes. 

 

Art. 145 Os graus acadêmicos são conferidos pelo Reitor, ou por seu representante, em 

sessão pública e solene do Conselho Superior Universitário - CONSUNI, na qual os 

graduados prestarão o juramento de praxe. 

 

Parágrafo único. A critério do Reitor, o grau acadêmico será conferido, em ato simples, 

na presença do Coordenador do Curso e de três professores. 

 

Art. 146 Aos concludentes de cursos de pós-graduação lato sensu, de 

aperfeiçoamento, de atualização, de extensão, serão conferidos certificados assinados 

pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e Secretária Geral. 

 

Parágrafo único. Todo certificado expedido pela ESTÁCIO SÃO PAULO aos concludentes 

de seus cursos serão registrados na Secretaria Geral, obedecendo as normas emanadas 

pelo Conselho Superior Universitário – CONSUNI e à legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO II 

DOS TÍTULOS HONORÍFICOS 

 

Art. 147 A ESTÁCIO SÃO PAULO conferirá as seguintes dignidades acadêmicas: 

 

I - professor Emérito: a professores aposentados que tenham prestado 

relevantes serviços a ESTÁCIO SÃO PAULO ou à sociedade, reconhecido tal serviço 

como de valor pela comunidade acadêmica; 

 

II - professor Honoris Causa: a pessoas que hajam prestado importantes serviços 

à humanidade, ao país ou a ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

III - benemérito: a pessoas que hajam beneficiado, de maneira significativa, a 

ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

IV - honra ao Mérito: a pessoas que se distingam pelo seu trabalho e colaboração 

a ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Parágrafo único. A concessão destas dignidades é feita por proposta do Reitor ou de 

integrante do Conselho Superior Universitário - CONSUNI e será tomada pelo voto de 

dois terços da totalidade dos membros do referido Colegiado, devendo as mesmas a 

ser entregues em solenidade pública. 
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TÍTULO VII 

DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

 

Art. 148 A Entidade Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o 

público em geral, pela ESTÁCIO SÃO PAULO, incumbindo-lhe tomar as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste 

Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

 

Art. 149 Compete precipuamente à Entidade Mantenedora prover adequadas 

condições de funcionamento das atividades da ESTÁCIO SÃO PAULO, colocando-lhe à 

disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a 

ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. 

 

§1º A Entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da 

ESTÁCIO SÃO PAULO, podendo delegá-la no todo, ou em parte, ao Reitor que a exerce 

dentro dos limites do ato de delegação. 

 

§2º Dependem de referendo da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 

importem em aumento de despesas. 

 

§3º A Entidade Mantenedora deve dar conhecimento ao Reitor, do orçamento anual 

aprovado da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Art. 150 Compete à Mantenedora: 

 

I - escolher e nomear o Reitor e referendar as indicações deste para cargos de 

Direção da ESTÁCIO SÃO PAULO; 

 

II - respeitar a autonomia acadêmica e aprovar o planejamento financeiro do 

ESTÁCIO SÃO PAULO, por ela previamente elaborado; 

 

III - aprovar, em última instância, as indicações para admissão e demissão de 

pessoal docente e técnico-administrativo; 

 

IV - prover o Centro Universitário de recursos financeiros necessários ao 

cumprimento de seus objetivos; 

 

V - criar condições para estabelecimento de convênios que favoreçam as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
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VI - vetar decisões do Conselho Superior Universitário que impliquem ônus, por 

ela não autorizados; 

 

VII - assinar acordos, convênios e contratos. 

 

TÍTULO VIII 

DO PATRIMÔNIO E DA ORDEM FINANCEIRA 

 

Art. 151 O exercício do ano financeiro coincide com o ano civil. 

 

Art. 152 O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da ESTÁCIO SÃO PAULO, é 

por esta administrado de pleno direito, nos limites da lei, do Regimento e das normas 

da Mantenedora. 

 

Art. 153 Os recursos financeiros, de que dispõe a ESTÁCIO SÃO PAULO, são 

provenientes de: 

 

I - mensalidades, taxas e emolumentos; 

 

II - aceitação de legado, doações e heranças; 

 

III - dotações financeiras da Mantenedora; 

 

IV - receitas de atividade de prestação de serviços; 

 

V - subvenções, auxílios, contribuições, verbas atribuídas a ela por entidades 

públicas ou privadas; 

 

VI - receitas de aplicação de bens e valores patrimoniais; 

 

VII - receitas provenientes de projetos de pesquisa financiados com recursos 

externos; 

 

VIII - receitas decorrentes do registro de direitos e de patentes, obedecidas a 

Legislação em vigor e as normas estabelecidas pela Mantenedora; 

 

IX - receitas eventuais de qualquer natureza. 

 

Art. 154 O orçamento da ESTÁCIO SÃO PAULO e quaisquer alterações serão propostos 

pela Pró- Reitoria de Administração e Finanças, apreciados e aprovados pelo Conselho 

Superior Universitário - CONSUNI e referendados pela Mantenedora. 
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TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 155 As atividades da ESTÁCIO SÃO PAULO reger-se-ão pelo contrato social da 

Mantenedora, pelo seu Estatuto, por este Regimento Geral, pelos Regulamentos 

Específicos dos demais órgãos e normas explicitadas por portarias, resoluções e ordens 

de serviço. 

 

Art. 156 As taxas e anuidades escolares serão fixadas pela Mantenedora, atendidos os 

critérios estabelecidos pelas autoridades competentes. 

 

Parágrafo único. O valor da anuidade escolar e seu pagamento poderá ser parcelado 

em prestações sucessivas, segundo plano aprovado pela Entidade Mantenedora e, em 

caso de atraso, com o ônus previsto na legislação em vigor e nas normas aprovadas 

pela Entidade Mantenedora e pelas autoridades competentes. 

 

Art. 157 O pagamento das parcelas da anuidade escolar dos cursos deverá ser feito 

pontualmente, sendo improrrogável o prazo, mesmo em caso de ausência coletiva, 

salvo se aprovado pela Entidade Mantenedora. 

 

Art. 158 A Entidade Mantenedora poderá, a seu juízo, tomar todas as providências 

cabíveis para cobrança de débito escolar, além da inclusão do nome do devedor no 

Serviço de Proteção ao Crédito. 

 

Parágrafo único. O acadêmico inadimplente não poderá renovar sua matrícula para o 

período seguinte, além de estar sujeito às sanções legais cabíveis. 

 

Art. 159 Incumbe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo a fiel 

observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da instituição. 

 

Art. 160 A ESTÁCIO SÃO PAULO articular-se-á com instituições nacionais e 

internacionais para a realização de cooperação técnica, científica e cultural, para o 

intercâmbio de professores e acadêmicos e de outros relacionados com os seus 

objetivos e funções. 

 

Art. 161 A ESTÁCIO SÃO PAULO não promoverá ou autorizará, por quaisquer de seus 

órgãos, manifestações de caráter político-partidário ou não, que possam, pela sua 

realização, comprometer o exercício pleno e normal de suas funções pedagógicas, 

técnico-científicas, culturais, artísticas e administrativas. 
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Art. 162 A ESTÁCIO SÃO PAULO só poderá ser dissolvida por decisão da Mantenedora e 

mediante autorização do Ministério da Educação. 

 

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o patrimônio terá sua disposição definida pela 

Mantenedora. 

 

Art. 163 Nenhum docente ou discente, nem qualquer representante da comunidade, 

salvo em casos previstos neste Regimento, poderá fazer parte de mais de um 

Colegiado da Administração Superior da ESTÁCIO SÃO PAULO. 

 

Art. 164 Nos casos de exercício simultâneo de mais de uma função na estrutura 

institucional, o representante terá direito a um voto e apenas um, no Colegiado. 

 

Art. 165 Os Colegiados e demais órgãos, dos vários níveis da Administração, poderão 

criar comissões especiais ou grupos de trabalho, transitórios ou permanentes, para 

estudo de problemas específicos ou para a coordenação de determinados programas 

ou setores de atividades. 

 

Parágrafo único. Nenhum desses colegiados, suas câmaras ou comissões e grupos de 

trabalho, previstos no caput deste artigo, poderão deliberar senão com a presença, de 

no mínimo, metade dos seus membros. 

 

Art. 166 Este Regimento Geral só poderá ser modificado pelo Conselho Superior 

Universitário - CONSUNI, desde que a mudança seja aprovada pela maioria de dois 

terços dos seus membros. 

 

Art. 167 Os casos omissos serão propostos ao Conselho Superior Universitário - 

CONSUNI e homologados pela Mantenedora. 

 

Art. 168 O presente Regimento entrará em vigor, após sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Aprovado pelo CONSUNI e CONSEPE EM 29.01.2018 

 

 


