


Com um amplo leque de atuação no mercado da educação, a EVC Educacional conquistou ao longo de mais de 15 anos um sólido 
posicionamento no setor, por meio do trabalho que desenvolve nos âmbitos regulatório, administrativo, pedagógico e estratégico, 
de acordo com o direcionamento, o planejamento e a necessidade das instituições de ensino e entidades as quais presta 
assessoria e implementa ações educacionais.

A qualidade dos serviços prestados pela EVC Educacional lhe conferiu em 2020 e 2021 três importantes prêmios internacionais que 
referenciaram a gestão da empresa, o comprometimento com ações sustentáveis e a satisfação dos clientes.

Com atuação do norte ao sul do Brasil, a EVC Educacional diversifica suas atividades oferecendo não só a consultoria, mas também 
cursos e capacitações, palestras, oficinas e atividades que têm por objetivo aprimorar a oferta e o desenvolvimento com qualidade 
do ensino no Brasil. Atividades essas por vezes gratuitas, reforçando o seu comprometimento com a sociedade e com a melhoria 
da educação. A Consultoria acredita na educação brasileira e sabe que este é o único caminho para o crescimento justo e 
igualitário da nação.

Expert em Educação a Distância, a EVC Educacional baseia seus pilares na inovação, independente do projeto ou da ação a ser 
desenvolvida, busca-se sempre oferecer o que há de mais recente e eficaz no mercado tecnológico e que possa colaborar com 
uma melhor aplicação e absorção do conhecimento. 
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QUEM
SOMOS



NOSSO
COMPROMISSO

Aprimorar o atendimento dos nossos clientes na 
prestação de serviços educacionais em qualquer 

que seja sua área de atuação, de modo a garantir a 
confiabilidade aos preceitos contidos na legislação 

dos órgãos regulatórios, integrando inovação, 
gestão e inserção única e expressiva no mercado.

MISSÃO
Trabalhar de forma estratégica para tornar nossos 

clientes referência em qualidade educacional, 
gestão e desenvolvimento organizacional, buscan-
do integrar suas necessidades e expectativas com 
as inovações, com a legislação e com a realidade 

do mercado educacional.

VISÃO
Prestar serviço de qualidade baseado no tripé da 
ética, do respeito e da transparência; Primar pela 

discrição e preceitos organizacional de nossos 
clientes; Integrar nosso conhecimento à realidade 
das instituições, corporações ou órgãos públicos;
Respeitar a personalidade e os valores dos nossos 

clientes e colaboradores.

VALORESMISSÃOMISSÃO



Há mais de 20 anos dedico minha vida à Educação, portanto com uma atuação profícua no mercado de 
consultoria educacional e com um currículo profissional que coleciona uma série de grandes experiências na 
área da docência e principalmente em gestão de instituições renomadas Brasil afora, sou uma obstinada por 
inovação, tecnologia e, sobretudo, por educação. Com esse foco, tenho ajudado diversos grupos de educação 
e instituições de ensino, bem como escolas e empresas com projetos educacionais, a levarem educação com 
qualidade e inovação para as salas de aula. Fato que confere às entidades os melhores índices de avaliação no 
Ministério da Educação e nos órgãos regulatórios competentes. 

Minha formação é multiprofissional, no entanto todo o meu trabalho envolve as vertentes da Educação. 
Diplomada em Estudos Avançados em Educação - especialidade em Educação a Distância e E-learning – na 
comunidade europeia pela Universidade Aberta de Lisboa; Doutoranda em Psicologia da Educação – PUC/SP; 
Mestre em Psicologia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto; e autora do livro “O Tripé 
da Educação a Distância: Regulação, Docência Online e Discência Online”, dentre outros cases e artigos que 
fundamentam o trabalho que desenvolvo. 

Se você assim como eu vivencia educação, será um prazer fazer parte dos seus projetos educacionais e juntos 
construirmos uma história de sucesso!
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A EVC Educacional oferece aos seus clientes uma ampla rede de 
serviços para que todo o planejamento regulatório, pedagógico, 
administrativo e estratégico por parte das instituições de educação 
básica, superior e/ou profissionalizante, nas modalidades presencial 
e a distância, sejam atingidos, conquistando assim credibilidade 
entre clientes e colaboradores, ganhando reconhecimento e 
obtendo os melhores índices de avaliação do Ministério da 
Educação.



Credenciamento, Recredenciamento, Autorização e Reconhecimento de 
Curso;

Suporte, orientação e acompanhamento na inserção do formulário no 
e-MEC e INEP, realizando os tramites necessários solicitados pelo Ministério 
da Educação (diligências, recursos e outros);

Elaboração de qualquer documento necessário para o processo de 
credenciamento de EAD;

Elaboração e organização de documentos, bem como, acompanhamento e 
apoio durante todo o processo da visita in-loco; 

Orientação prévia para organização de documentos e acompanhamento na 
visita “in loco” e acompanhamento durante todo o período de visita;

Capacitação técnica e pedagógica para todos os colaboradores das IES;

Acompanhamento no processo de credenciamento no MEC em todas as 
instâncias até a publicação da portaria.

REGULAÇÃO
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ESTRUTURAÇÃO E
REESTRUTURAÇÃO

Metodologia dos cursos 100%

Metodologia das disciplinas dos 20% e 40%

Metodologia dos cursos híbridos

Metodologia dos cursos a distância

Integração da estrutura e sinergia de matrizes atendendo o regulatório e 
otimizando recursos

Capacitação da equipe (administrativa e pedagógica)

Desenho da estrutura dos polos para cursos 100% e híbridos e análise do 
crescimento potencial de polos EaD;

Apoio no desenho do modelo comercial e no marketing

Análise e adequação dos manuais, regulamentos e outros documentos das 
IES, de acordo com o instrumento de avaliação e com as instruções 
normativas

Análise e estruturação da produção de conteúdo

Análise da estrutura tecnológica para a oferta dos cursos a distância, 
disciplinas online dos cursos presenciais e nos cursos híbridos
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SISTEMA
ACADÊMICO 
Higienização de sistemas acadêmicos

�����������������
Padronizar as etapas a serem seguidas durante o processo seletivo para 
vestibulares principais e agendados

���������
Padronização das etapas da efetivação das matrículas, conferências de cadastros 
pessoais e dados financeiros.

�����������������
Orientações aos coordenadores referente ao processo interno para criação das 
grades curriculares e calendário de provas.

������
Garantir o status ativo do aluno para que ele tenha acesso às plataformas, 
visualização de notas e frequências das disciplinas que foram optadas a cursar no 
semestre vigente.

�����������
Cadastro de disciplinas no sistema, política de criação do código para otimizar e 
integrar matrizes, respeitando carga horaria e cursos. 

��������
Garantir aos professores acesso para inclusão e correção de lançamentos de notas, 
frequências e atividades complementares.

���������������������������
Criar processos de ofertas de disciplinas reprovadas para que o aluno possa 
concluir o curso com turma de origem.

�����������
�������������
Garantir a virada do período com fechamento de notas e frequências.

��������������������
�
Garantir documentação, situação acadêmica do aluno com todos requisitos 
curriculares concluído, atendendo exigências da legislação vigente.

������
Orientações e diretrizes quanto a situação e o preenchimento das informações 
fornecidas para o cadastro.
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NÚCLEO/CENTRO
DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA

Implantação de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, disciplinas online e 
disciplinas híbridas;

Definição da metodologia e modelo de oferta dos cursos;

Elaboração dos PPCs;

Definição da plataforma (AVA) e dos ícones no desenvolvimento da plataforma de 
entrega de conteúdo (customização do AVA);

Definição dos recursos de controle e acompanhamento da implantação do Sistema 
Acadêmico (desenvolvimento e alinhamento com AVA);

Criação do Design Instrucional do conteúdo e dos objetos de aprendizagem;

Contratação dos autores para produção de conteúdo;

Produção do manual e capacitação dos autores;

Capacitação dos professores, autores, palestrantes e tutores;

Desenho e planilhamento do fluxo de trabalho (gerenciamento do projeto);

Apoio na seleção, contratação e capacitação dos colaboradores;

Suporte nas definições dos modelos de avaliação e operacionalização;
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ACOMPANHAMENTO
DOS PROCESSOS NO
MEC/INEP/CNE
Acompanhamento eletrônico dos processos nos órgãos regulatórios 
(Ministério da Educação, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa e 
Conselho Nacional de Educação);

Agendamento e realizações de audiências nos órgãos competentes.

ENADE
Implantação do modelo de avaliação institucional ENADE integrado ao 
ciclo avaliativo da IES;

Análise das ementas e plano de ensino e aprimoramento junto ao NDE;

Ciclo de oficinas para complementação das competências e habilidades 
necessárias no Enade e na formação conforme descritas nas DCNs. 
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MARKETING E
ESTRUTURAÇÃO
DA ÁREA COMERCIAL

Atenta às tendências do mercado da educação e às necessidades das 
instituições de ensino, a EVC Educacional desenvolveu um departamento 
de marketing e comercial com o objetivo de dar suporte aos nossos 
clientes. Nossa equipe técnica poderá auxiliar a sua Instituição na 
concepção, estruturação, desenvolvimento e capacitação de equipes da 
área de marketing, relacionamento com os alunos e vendas. 

Na educação a distância, podemos contribuir para o processo de seleção e 
expansão de polos, treinamentos, geração de identidades e apoio às ações 
de captação. Nesse ambiente dinâmico e com vários players atuando num 
mesmo mercado, entender as suas tendências, perceber as necessidades 
de seus clientes e saber posicionar a sua marca para o seu público alvo 
pode ser determinante para o sucesso comercial da sua instituição.
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LEI GERAL DE
PROTEÇÃO
DE DADOS E
COMPLIANCE

Com a LGPD em vigor e o início das sanções administrativas previsto para 1º de agosto, as empresas 
e os órgãos públicos que ainda não estiverem de acordo com as exigências da Lei 13.709/18 
precisarão ajustar sua estrutura de captação de dados, seus sistemas, além dos procedimentos que 
envolvem a implementação de processos e tecnologias para garantir a segurança dos usuários e dos 
negócios. Será preciso transformar os dados dos clientes em um poderoso ativo de confiança e 
credibilidade. Além disso, precisarão investir em ferramentas tecnológicas e serviços especializados. 
Em termos práticos, será preciso também revisar contratos com prestadores de serviço, fornecedores 
e empregados. Tudo isso faz parte do processo para se adequar corretamente aos fundamentos, 
hipóteses e princípios desta lei.

Mapeamento das necessidades da IES para implementação da LGPD;

Levantamento de dados das fontes de captação, tratamento e manipulação de dados pessoais;

Adequação das ferramentas de coleta de dados
o  Site
o Funil de vendas 
o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
o Sistema acadêmico
o Redes Sociais

Revisão dos materiais e documentos; 

Correção dos contratos;

Análise dos sistemas e políticas de segurança (estruturação e reestruturação);

Planejamento de providências para atendimento à legislação;

Criação de políticas, guias e relatório;

Reestruturação de equipes;

Execução de treinamentos e capacitações;

Higienização de base para eliminar os dados desnecessários;

Nomeação e ou criação de uma área e/ou um responsável;

Implantação de Compliance/Código de Conduta e Ética.
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Além de treinar e desenvolver habilidades, uma das principais estratégias 
para o sucesso da instituição é desenvolver talentos dentro da equipe. Por 
isso, os cursos da EVC Cursos são desenvolvidos estrategicamente, de 
acordo com a demanda e com os cenários da sua atividade profissional. 
Nossos clientes têm acesso a diversos cursos e capacitações online e 
gratuitas para o seu dia a dia nas instituições de ensino e para sanar 
questões administrativas, pedagógicas e regulatórias ou para aplicar em 
treinamentos e qualificação de equipe. As capacitações oferecidas pela EVC 
Cursos são elaboradas de acordo com as demandas do mercado da 
educação e também de acordo com as normativas e publicidades 
regulatórias. Sempre atenta às inovações e aos avanços tecnológicos, a EVC 
Cursos conta com hospedagem em plataforma moderna e eficaz, com 
navegabilidade altamente intuitiva e os cursos e capacitações ficam à 
disposição dos nossos clientes pelo tempo que eles precisarem.



Um dos objetivos da EVC Cursos é aprimorar os serviços institucionais prestados para garantir o bom 
desempenho da performance administrativa e regulatória das instituições de ensino e assim, 
consequentemente, elevar a qualidade e o reconhecimento da IES perante a sociedade. 

A EVC Cursos tem a sustentabilidade como um de seus pilares, isso garante aos clientes e que todas as 
ministrações e atividades executadas nos cursos sejam efetivas para execução prática de forma 
autônoma e para qualificar na aplicação do dia a dia.
Para isso, a EVC Cursos oferece a:

Criação e replicação do conhecimento organizacional através da criação de cursos e palestras;

Elaboração de ferramentas avaliativas para assessment e progressão de carreira;

Desenvolvimento de conteúdo; 

Criação de agenda de formação; 

Mapeamento das necessidades e demandas corporativas; 

Elaboração da plataforma de formação;

Regulamentação dos cursos (quando necessário); 

Elaboração das políticas institucionais de capacitação;

Capacitação dos gestores e demais envolvidos com a Universidade Corporativa.
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Fazendo parte do ecossistema da EVC Educacional, a EVC MED auxilia instituições 
de ensino superior na implementação e no aprimoramento dos cursos de 
Medicina no Brasil, por meio de pesquisas e desenvolvimento de projetos com o 
que há de mais inovador no âmbito tecnológico. Além do mais, a EVC MED oferece 
uma ampla e estratégica consultoria, de acordo com as demandas dos órgãos 
regulatórios e entidades correlacionadas. 
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Construção da justificativa social para implantação do curso com análise 
epidemiológica e necessidades loco-regionais;

Concepção do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de acordo com a 
legislação vigente e os pressupostos atuais da Educação Médica;

Interlocução com a rede de saúde local para obtenção de parcerias e 
integração com o Sistema Único de Saúde (SUS);

Projeto de infraestrutura alinhada com Projeto Pedagógico do Curso;

Curso de capacitação e desenvolvimento docente em metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem em educação e saúde;

Curso de formação de preceptores para a rede saúde-escola.

ANÁLISE E
IMPLEMENTAÇÃO
ESTRATÉGICA DOS
CURSOS DE SAÚDE
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Estratégias segmentadas para captação
e retenção dos alunos;

RETENÇÃO E
CAPTAÇÃO
DE ALUNOS

Autorização, Reconhecimento e Recredenciamento;

Promoção de integração curricular com os demais cursos de saúde para 
melhoria do desempenho em qualidade educacional e financeira.

ACOMPANHAMENTO
DOS ATOS
REGULATÓRIOS
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Análise da situação econômico-financeira do(s) cursos(s)(unidades de 
negócio) e planejamento de restruturação para otimização da eficiência 
e manutenção da qualidade em cursos já implantados;

 Elaboração do projeto de viabilidade do curso a curto e a longo prazo 
(análise de payback, taxa interna de retorno (TIR) e estimativas de 
resultado do projeto em comparação com os players);

Desenvolvimento do plano de investimentos para implantação do curso 
de medicina com capital próprio e/ou terceiros (linhas institucionais, 
crédito de bancos comerciais ou públicos);

Adequação curricular de "ensalamento" e atribuição de horas para 
melhoria do desempenho econômico-financeiro do curso de medicina;

Elaboração de métricas de acompanhamento e manutenção de 
eficiência financeira;

Estimativa de potencial com análise dos ganhos e resultados financeiros 
com a implantação do curso.

ESTIMATIVA DE
CUSTOS, PLANO
DE INVESTIMENTO
E RETORNO
FINANCEIRO
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Indicação de softwares para o uso de simulação virtual interativa;

Implantação de Bibliotecas Virtuais específicas para o ensino médico;

Análise e implantação de recursos tecnológicos voltados para a 
educação médica;

Implantação de ambiente Virtual de Aprendizagem contemplando as 
especificidades médicas;

Capacitação técnico pedagógica de novas ferramentas de tecnologia 
voltada a educação;

Capacitação da equipe de TI para utilização do ambiente Virtual de 
Aprendizagem.

ANÁLISE E
IMPLEMENTAÇÃO
DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS



VAMOS
CONVERSAR? 
SERÁ UM PRAZER FAZER
PARTE DOS SEUS PROJETOS
EDUCACIONAIS

EVC Educacional

@EVCEducacional

EVC Educacional

contato@evceducacional.com

(19) 3291 . 3936

Av. Antônio Artioli, nº 570 
Swiss Park, Campinas - SP, 13049-253

www.evceducacional.com

Apaixonados por Educação


