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UM POUCO MAIS SOBRE NÓS

03

Promover a formação 
integral do ser humano 

e sua capacitação ao 
exercício profissional, 
através do ensino, da 

pesquisa e da extensão.

MISSÃO VISÃO

do país, que se 
fundamenta em uma 

educação superior que 
valoriza e incorpora as 
inovações tecnológicas 

e educacionais, em 
uma perspectiva 
multicultural e 
globalizante.

Compromete-se com 
o desenvolvimento

Foco no aluno, 
Aplicabilidade, 

Inovação, 
Empreendedorismo, 

Ética, Qualidade, 
Comprometimento, 
Resultado e Orgulho 
de ser Universidade 

de Vassouras.

VALORES

do educando.

Liberdade, respeito a 
diversidade e do meio 
ambiente e os ideais 
de solidariedade que 

garantam o pleno 
desenvolvimento

PRINCÍPIOS



NOSSO MODELO PEDAGÓGICO
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Plataforma de
Aprendizagem Virtual 

Encontros 
Realizados conforme a metodologia

do curso em ambientes diferenciados

Professor Tutor Online
Disponível de segunda-feira a sábado

para auxiliar no que for preciso

Conteúdo
consistente



ENTENDA O QUE É UM POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 Eles devem manter a infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal adequada aos projetos 

pedagógicos e de desenvolvimentos da instituição de 

ensino e do curso.

O Polo de Educação a Distância é a unidade 

acadêmica e operacional descentralizada para o 

desenvolvimento de atividades presenciais relativas 

aos cursos ofertados na modalidade a distância. 
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POR QUE INVESTIR NA EDUCAÇÃO?

 A necessidade constante de melhorias por parte dos profissionais e a grande concorrência no mercado de 

trabalho fazem com que a qualificação seja um requisito cada vez mais essencial.

Todas as pessoas estão sempre em busca de uma formação superior ou uma especialização / qualificação, 

seja por realização pessoal ou por uma exigência do mercado de trabalho. Dessa forma, a educação superior 

no Brasil se encontra em grande expansão e as projeções para o futuro são claramente favoráveis, 

principalmente para a educação a distância.

O acesso ao ensino superior tem sido uma das variáveis para a inclusão social. Portanto, um dos principais 

objetivos da Universidade de Vassouras é criar chances objetivas para que muitos jovens e adultos tenham 

acesso ao diploma de ensino superior, bem como ampliem as suas chances de garantia de direitos sociais, 

sendo o primeiro deles o acesso à educação de qualidade. 

SEJA NOSSO PARCEIRO, ABRA UM POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

E DESFRUTE DE TODAS AS VANTAGENS DESTA PARCERIA!
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DESEMPENHO DO MERCADO
DE GRADUAÇÃO EAD NO BRASIL

O ensino a distância tem crescido constantemente no Brasil e no 

mundo, e por essa razão, abrir um polo de educação a distância tem se 

tornado cada vez mais um grande investimento que oferece retorno 

rápido e atrai um amplo grupo de alunos.

De acordo com dados oficiais do Ministério da Educação, o número de 

alunos ingressantes no ensino a distância já superou o da graduação 

presencial, colocando o EaD em uma posição privilegiada para se investir, 

visto que a educação é a maior ferramenta para quem busca qualificação 

e melhorias profissionais.

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inpe), o crescimento de alunos do ensino superior em 

cursos EaD segue como tendência no Brasil. Nos últimos 10 (dez) anos o 

número de estudantes que optaram pelo ensino a distância passou de 

330 mil para mais de 1 milhão e meio, ou seja, um crescimento de 378,9%.

A formação de um profissional em EaD em nada prejudica o seu 

caminho para uma carreira de sucesso. Pelo contrário, o mercado de 

trabalho tem ótima aceitação para essa graduação, e por este motivo, 

cada vez mais cursos são ofertados nessa modalidade. 
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CONTRIBUIÇÕES, ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES NA PARCERIA

Parceiro

Executar suas obrigações na Prestação de Serviços e Operacionalização 

Contratar e remunerar funcionários para funções administrativas 

Realizar ações de marketing e comerciais locais, colaborando com a divulgação dos cursos a serem 

ministrados, ostentando a marca da Universidade de Vassouras como a IES responsável pela 

certificação do curso

Disponibilizar, quando for o caso, e de acordo com a especificidade dos cursos, salas de aula, 

laboratórios, equipamentos e materiais, em conformidade com a política de polos EaD da Universidade 

de Vassouras. 

Disponibilizar uma infraestrutura básica e necessária para execução dos cursos 

Responsabilizar-se por todas as instalações físicas e de infraestrutura necessárias para a realização dos 

cursos na serem ofertados pela Universidade de Vassouras, em conformidade com a política de polos 

EaD, bem como com o contrato de parceria

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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CONTRIBUIÇÕES, ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES NA PARCERIA

Universidade de Vassouras

Ofertar cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres, entre outros, na modalidade EAD 

Selecionar e capacitar coordenador para atuar no Polo 

Fornecer ao parceiro, tudo aquilo que lhe foi garantido em contrato para a sua devida performance 

Disponibilizar um canal de comunicação, para executar as ações de educação, em todas as fases 

pactuadas 

Realizar a supervisão dos Polos, com o objetivo de monitorar e identificar possíveis melhorias 

Realizar ações de mídia de massa 

Realizar assessoria permanente, garantindo os padrões operacionais estabelecidos pela Universidade 

de Vassouras 

Assessorar o Parceiro durante o período de implantação da sua unidade 

1.

2.

3.

4.

5.

8.

7.

6.
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CONTRIBUIÇÕES, ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES NA PARCERIA

Universidade de Vassouras

Realizar a gestão financeira, responsabilizando-se pelas cobranças de mensalidades e recebimentos 

de taxas dos alunos regularmente matriculados nos cursos objeto da parceria. 

Certificar e/ou Diplomar, com base na legislação vigente, os formandos 

Ministrar os treinamentos necessários para o Parceiro e suas equipes atuarem na região pré-

estabelecida

Supervisionar e gerir os indicadores do projeto junto a cada Polo, com o objetivo de maximizar os 

resultados. 

Desenvolvimento de todos os cursos e aulas 

Gerenciamento de todo o relacionamento com o aluno 

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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BENEFÍCIOS

Receita repassada ao Polo
Sendo o percentual sobre o

valor das mensalidades
recebidas no mês

Baixo custo de
investimento

Curto prazo
para implantação

do negócio

Rentabilidade
Rápido retorno

sobre o investimento

Consultoria
comercial e pedagógica 

Estaremos sempre ao seu
lado para que o seu
Polo EAD prospere

Suporte para
campanhas

de marketing

Capacitação
online para os

parceiros
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PASSO A PASSO PARA SE TORNAR UM PARCEIRO

Prospecção e avaliação
in loco do imóvel /

estrutura física

Entrega e análise
da documentação

necessária

Protocolo

Assinatura
de contrato

Treinamento Abertura
do Polo
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA

Alvará do imóvel

CNPJ 

Documentação do responsável legal pelo 

estabelecimento (RG, CPF e comprovante de 

residência)

Planilha com o detalhamento da infraestrutura e 

metragem dos espaços 

Fotos das áreas internas e externas do imóvel 

RGI / Cessão / Contrato de Locação 

Contrato Social 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13



PRINCIPAIS CRITÉRIOS
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Estruturas físicas já
construídas

Regiões com demanda
por ensino superior

reprimida

1

2



INFRAESTRUTURA DE APOIO
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Biblioteca
Biblioteca Central (Física) e Minha Biblioteca

(Online) com mais de 20.000 títulos

Unidade de Desportos
Professor Antônio Carlos Fiuza Júnior

Possibilitar ao aluno melhores condições
para um bom desempenho físico e técnico

Campo Experimental
Unidade é voltada para a

pesquisa, ensino e extensão

Relações Internacionais
Responsável por estabelecer o 

diálogo com instituições  estrangeiras
de natureza acadêmica

Espaço Coworking
Ambiente para o desenvolvimento

de projetos e produtos

Central de Carreiras,
Oportunidades e Estágios

da Universidade e o
Mercado de Trabalho



INFRAESTRUTURA DE APOIO
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Laboratórios
Para a melhor forma de atendimento

dos objetivos dos alunos e professores

Sala / Secretaria para
atendimento ao aluno

Centro de Convenções
General Sombra

Espaço com extremo conforto e segurança, 
além de toda tecnologia e infraestrutura dos 

mais modernos centros de convenções do país

Auditório ou sala
de conferência

Sala de atendimento
Para tutoria e coordenação de polo

Laboratório
de informática



NECESSIDADES DO ESPAÇO
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Espaço para
Coordenação do Polo

Para o atendimento
presencial e a recepção

de alunos, com salas para
atendimento presencial

Equipamentos com
acesso à internet

Para que o aluno possa
acessar o ambiente

virtual de aprendizagem
e realizar as etapas

presencias do referido curso

Sala Multimídia
Devidamente equipadas,

afim de atender as
necessidades

didático-pedagógicas
presenciais dos cursos 



CARÁTER NÃO EXCLUSIVO

A presente parceria possui caráter não exclusivo, podendo a Universidade de Vassouras nomear novas 

empresas ou profissionais como parceiros, para a mesma área de atuação, a seu livre e exclusivo critério e 

sempre que julgar necessário.

Para maiores informações acesse a Política de Polos EaD em nosso site ou entre em contato conosco:
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       www.universidadedevassouras.edu.br

       24 98857-9115

       sejaparceiro@universidadedevassouras.edu.br



www.universidadedevassouras.edu.br
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