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Nossa visão educacional

Acreditamos que 
podemos realizar



Como?



Gestão

Acadêmica

Social 

Educacional

Nossa visão:



Nossa visão de gestão

Planejamento
Estratégico



Resultados:

4.450 alunos em uma cidade de 
45.000 habitantes

A maior IES em um raio de 80 km

70% dos alunos são de outras 40 cidades Clima organizacional 



Resultados:

37% EBTIDA 48% DE CUSTO COM FOLHA DE 
PAGAMENTO

8% CRESCIMENTO EM CAPTAÇÃO SEM 
FIES



Nossa visão acadêmica



High
Performance

Low Cost



Direito - Cenário Nacional

Percentil 90 entre IES privadas
(incluíndo universidades e C.U.)



Administração - Cenário Nacional

Percentil 95 entre IES 
privadas (incluíndo

universidades e C.U.)



NGA – Núcleo de Gestão Acadêmica

Projeto de 
nivelamento

Projeto plano de 
ensino estruturado

Projeto de retenção 
de alunos

Projeto de exame 
interno de verificação

da aprendizagem

Projeto de 
desenvolvimento de 

questões/itens

Projeto de 
aprendizagem ativa



Capacitação e benchmarking



Consórcio STHEM







adaptive





Inovação



Primeira sala de aprendizagem ativa
do Brasil



Folha De São Paulo Dez/2013



Central de captação e retenção NAE



Resultados 
Acadêmicos

Resultados 
Financeiros

Resultados 
Mercadológicos



O papel da pequena e média IES para o 
fortalecimento da  educação brasileira

1600 pequenas e médias IES

Conhecimento regional

Parcerias diferenciadas
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