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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1. Breve Histórico
A Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG foi criada em 1971 pelas
entidades representativas do setor (IRB, SUSEP, FENASEG, atualmente CNSEG e
FENACOR) com o objetivo de promover o ensino, o conhecimento e a pesquisa do seguro,
bem como o aperfeiçoamento do mercado e o esclarecimento ao consumidor.
Esta iniciativa veio suprir a necessidade de formação especializada de profissionais
para atuar em um setor que, além de uma visão voltada para a importância do setor de
seguros e previdência no desenvolvimento da economia nacional, exige conhecimentos
específicos, técnicos e operacionais dos ramos, coberturas e modalidades de seguros.
A FUNENSEG é uma entidade jurídica de direito privado, de natureza educativa e
cultural, sem fins lucrativos, com a prerrogativa de cobrar pelos serviços que vier a prestar a
pessoas ou instituições. Sua sede é o Rio de Janeiro. De acordo com o seu Estatuto, tem
como missão:
•
Promover o aperfeiçoamento do mercado de seguros por meio do desenvolvimento, da
disseminação do conhecimento e da capacitação de profissionais com um modelo de atuação
auto-sustentável;
•
Criar, instalar e manter escolas e cursos especializados no ensino de seguro e matérias
correlatas, bem como realizar convênios com outras instituições com a finalidade de ampliar o
alcance de seus objetivos.
Por determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, em 1972, a
FUNENSEG passou a ser responsável pela certificação dos corretores de seguros, realizada a
partir de cursos específicos na área. Essa responsabilidade aumentou em 1990, com a
substituição do certificado de curso específico pelo Exame de Habilitação, uma espécie de
vestibular que, por lei, deve ser oferecido duas vezes por ano, no mínimo, em âmbito nacional,
promovendo uma seleção dos futuros corretores. Assim sendo, além da certificação, a
FUNENSEG passou a ser responsável também por todo o processo, desde a inscrição até a
diplomação do candidato.
Devido a enorme demanda por novos conhecimentos, a FUNENSEG, em 1978, criou a
sua primeira biblioteca em sua Sede no Rio de Janeiro, que, após algumas reestruturações,
conta, atualmente, com quase 30.000 itens, entre livros, artigos, periódicos e etc., constituindose, seguramente, no maior acervo do mercado segurador. Posteriormente, com o
credenciamento como instituição de ensino superior, integrou a biblioteca do Rio de Janeiro às
atividades da Escola Superior Nacional de Seguros - ESNS e criou uma nova biblioteca para
atender às necessidades da Escola Superior Nacional de Seguros de São Paulo - ESNS-SP.
Em 1984, respondendo a um anseio da sociedade, a FUNENSEG iniciou a oferta de
cursos livres na modalidade de Educação a Distância – EAD, como forma de levar
conhecimento àqueles indivíduos sem condições de acesso aos cursos presenciais, seja pela
limitação da distância física, seja pela escassez de tempo. O mais importante para a
FUNENSEG é que o conhecimento alcance de forma satisfatória o aluno. Dessa forma, os
alunos desta modalidade de ensino contam com material didático da própria FUNENSEG e
6

com a tutoria de especialistas. Além disso, lança mão de toda a tecnologia disponível, por
meio de vídeos, CD-ROM ou Internet.
Percebendo a necessidade de expansão dos seus serviços educacionais, a
FUNENSEG, em 1991, criou seus Núcleos Regionais em diversas localidades, tais como:
Blumenau/SC, Brasília/DF, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Recife/PE, São Paulo/SP e
Salvador/BA. Além disso, dispõe de apoio regional nos seguintes Municípios: Campinas/SP,
Goiânia/GO, Ribeirão Preto/SP, Santos/SP e São José do Rio Preto/SP.
O ano de 1994 é especialmente relevante por marcar o primeiro passo dado pela
FUNENSEG em direção à pós-graduação. Neste ano, realiza-se, em convênio com a Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), ao dar início o seu primeiro Curso IAGMaster em Seguros, voltado para uma necessidade identificada no mercado de seguros, de
profissionais academicamente mais qualificados.
A partir de então a FUNENSEG estabeleceu diversos acordos interinstitucionais, que
resultaram em programas como: Curso MBA Executivo em Seguros, em parceria com o
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC); Curso MBA Gestão de Seguros, com a
Fundação Ceciliano Abel de Almeida, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em
Vitória; Curso Avançado de Resseguro, com o IRB, no Rio de Janeiro; os Cursos de Direito
Empresarial, Direito Securitário e Curso MBA em Gestão em Seguros, com a Universidade
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro; o Curso de Gerenciamento e Planejamento Financeiro
em Seguros, com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro; o Curso de Gestão
em Benefício, com a Universidade de São Paulo; Curso MBA em Gerenciamento de Riscos,
com o Departamento de Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em
Curitiba; Pós-Graduação em Atuária, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
no Rio de Janeiro; Curso MBA em Gerência de Riscos, com a Universidade Federal
Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro; o Curso MBA Gestão Estratégica em Seguros, com a
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em Porto Alegre.
A partir do conhecimento e da experiência acumulados, a FUNENSEG passou a atuar,
também, na área de consultoria a empresas do setor de seguros, na área de treinamento de
recursos humanos, tais como Bradesco, Itaú, Unibanco, entre outros. Estes serviços
contemplam a capacitação de pessoas para atuarem, dentro das empresas, como
multiplicadores do conhecimento adquirido. Assim a FUNENSEG treina os futuros instrutores,
ensinando os profissionais que irão ensinar; como também, ministra cursos in company,
formando no ambiente das empresas pessoas com o perfil profissional desejado para o
exercício de suas atividades. Desta forma, a FUNENSEG vai reafirmando cada vez mais a sua
importância como órgão difusor do conhecimento, contribuindo inequivocamente para a
qualificação dos profissionais da área de seguros.
A FUNENSEG manteve sempre, desde o início de suas atividades, fortes vínculos
educacionais com seus mantenedores, em especial o Instituto de Resseguros do Brasil e a
Superintendência de Seguros Privados, órgãos públicos estruturantes da ação governamental
sobre o setor de seguros, cujos funcionários são sistematicamente capacitados e apoiados em
seu desenvolvimento profissional mediante cursos ministrados pela Funenseg.
A FUNENSEG busca privilegiar os convênios com empresas, nacionais e internacionais,
em busca da convergência de conhecimentos e experiências, da ampliação das ofertas de
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formação de qualidade e da produção e divulgação de literatura inédita sobre temas ligados à
área de seguros, resseguros, previdência privada aberta e capitalização.
Em 2005, pela Portaria MEC nº 2.229 de 23/06/2005, publicada no DOU de 27/06/2005,
a FUNENSEG teve credenciada a Escola Superior Nacional de Seguros, com limite territorial
circunscrito ao Município do Rio de Janeiro.
Pela Portaria MEC nº 2.230 de 23/06/2005, publicada no DOU de 27/06/2005, a Escola
Superior Nacional de Seguros foi autorizada a ministrar o curso de graduação em
Administração, modalidade bacharelado, iniciando suas atividades no ensino de graduação.
No período de 17 de agosto a 21 de setembro de 2009 foi realizada a primeira avaliação
in loco da Escola Superior Nacional de Seguros visando o credenciamento da Instituição,
tendo a Comissão, através do Relatório de Avaliação - Código 61040, Processo 20070003457
sido atribuído o conceito 3.
A ESNS aprimorou implementou uma série de medidas para a melhoria de qualidade na
prestação de serviços educacionais e, portanto, quando da avaliação in loco do Curso para o
reconhecimento, obteve o conceito 4. Esta avaliação foi realizada no período de 23 a 26 de
maio de 2010, conforme Relatório nº 63.039, disponível no “e-mec”, tendo o MEC, através da
Portaria nº 1.720, de 18/10/2010, publicada no DOU de 18/10/2010.
Em setembro de 2013 o curso de graduação em Administração da Escola Superior
Nacional de Seguros obteve a nota 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes –
ENADE e em 2015 obteve o conceito máximo 5, estando entre as melhores IES do País.
Em 2014, através do processo MEC nº 201401038 a Escola Superior Nacional de
Seguros, solicitou a autorização para a oferta do Curso Tecnológico de Gestão de Seguros,
classificado como Experimental/Inovador e foi autorizada pela Portaria do MEC nº 401, de
29/05/2015, publicada no D.O.U. de 16/07/2015, com o conceito 4.
Em 15 de setembro de 2015 a ESNS, através do processo nº 201506848, a ESNS
solicitou o seu credenciamento para a oferta de cursos na modalidade EAD, tendo recebido a
autorização, com o conceito 5, através da Portaria do MEC nº 1033, de 30/08/2017, publicada
no D.O.U. de 31/08/2017, estando ofertando desde então o Curso MBA Executivo em
Seguros e Resseguro.
Em 2017 a Escola Superior Nacional de Seguros obteve, através da Portaria nº 266, de
03/04/2017, publicada no D.O.U. de 07/04/2017, a renovação do reconhecimento do seu
Curso Bacharelado em Administração, com a dispensa da visita em loco em razão de seus
conceitos obtidos nas avaliações do MEC e no ENADE.
1.2. Análise Sucinta e Crítica do PDI Anterior
A Escola Superior Nacional de Seguros teve seu Plano de Desenvolvimento
Institucional anterior aprovado para o período 2013/2017 e editou este novo Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) com vigência para o quinquênio 2018/2022 com as
respectivas metas programadas.
Ao longo desses 05 (cinco) anos, a Escola Superior Nacional de Seguros promoveu a
implantação e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação autorizados na sua região de
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inserção e ofertando cursos de pós-graduação lato sensu em sua área de conhecimento,
garantindo oportunidades de acesso à educação superior, conforme previsto no PDI. Nesse
processo primou pela qualidade dos serviços oferecidos, promovendo a ampliação de sua
infraestrutura física e acadêmica, assim como a contratação de corpos docente e técnicoadministrativo qualificados para o exercício das atividades designadas.
A seguir é apresentada uma análise do PDI anterior, ressaltando as principais ações
realizadas no período de 2013/2017:
ANÁLISE DO PDI ANTERIOR
AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE
PROPOSTA DO PDI
VIGÊNCIA DO PDI APROVADO
• Foram discutidas as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) do curso oferecido, a sua
adequação à formação para o mercado de trabalho
e a adoção de novos recursos oriundos dos avanços
tecnológicos.
• Foram promovidas oficinas e reuniões de
Manter a oferta dos cursos de
trabalho, envolvendo o Coordenador do Curso, o
graduação em Administração, na
Colegiado, o NDE e os gestores acadêmicos,
modalidade
presencial,
e
a
visando o aprimoramento e o cumprimento do PPC.
permanente atualização do Projeto
• O PPC do curso de Administração foi
Pedagógico de Curso (PPC).
constantemente revisado e mantido atualizado.
• Obteve-se do Ministério da Educação a
renovação do reconhecimento do curso de
graduação ministrado elevando a conceituação de 3
quando da autorização para 4 quando do
reconhecimento.
• Foi realizado o credenciamento institucional em
Educação a Distância para ofertas de Cursos na
modalidade EAD e iniciado o processo de oferta de
cursos de pós-graduação lato sensu.
• Foram introduzidas novas disciplinas em EAD, na
Ampliar a oferta de Educação a organização pedagógica e curricular do curso de
graduação
em
Administração,
modalidade
Distância.
bacharelado, autorizado pela Portaria MEC nº 2.230
de 23/06/2005, publicada no DOU de 27/03/2005, a
oferta de disciplinas integrantes do currículo que
utilizem modalidade semipresencial, com base no
art. 81 da Lei nº 9.394, de 1.996, e no disposto na
Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004.
Manter corpo docente adequado ao Continua sendo promovida a contratação de corpo
desempenho das atividades de docente adequado ao padrão institucional e
ensino, pesquisa e extensão da suficiente para atender às metas de implantação de
Instituição.
novos cursos.
Manter corpo técnico-administrativo
adequado ao desempenho das
Foi mantido o corpo técnico-administrativo adequado
atividades
de
apoio
técnico,
aos padrões estabelecidos para cada área.
administrativo e operacional da
Instituição.
9

Promover as condições adequadas de
acesso e permanência do aluno.

Promover o acompanhamento dos
alunos egressos e incentivar a sua
participação na vida acadêmica da
Instituição.

Proporcionar,
à
comunidade
acadêmica, infraestrutura física e
acadêmica adequada às finalidades
dos cursos implantados pela Escola
Superior Nacional de Seguros,
atendendo aos padrões de qualidade
fixados pelo Ministério da Educação.

Promover a aquisição, expansão e
atualização periódica do acervo
bibliográfico atendendo à demanda
dos diferentes cursos.
Assegurar que a Instituição disponha
de equipamentos de informática, e de
recursos audiovisuais e multimídia,
necessários
ao
seu
bom
funcionamento.

Consolidar
institucional.

a

auto-avaliação

• Foi e continua sendo elaborado e divulgado
regularmente o edital do processo seletivo, assim
como também o seu resultado.
• Foi e continua sendo elaborado, semestralmente,
o calendário acadêmico, onde se insere uma agenda
de eventos promovidos pela Escola Superior
Nacional de Seguros e pela comunidade em geral
para os discentes.
• Foram e continuam sendo diagnosticadas as
deficiências dos ingressantes por meio do processo
seletivo e estão sendo oferecidos mecanismos de
nivelamento aos alunos, conforme as deficiências
detectadas e prioridades estabelecidas para o curso
oferecido.
Através de sua mantenedora, continua sendo
realizada uma atualização contínua da base de
dados dos egressos, com a criação de mecanismos
de incentivo, como bolsas de estudo para cursos de
MBA oferecidos pela ESNS, visando a manutenção
de um processo de educação continuada do
discente.
• Foram implementadas diversas melhorias na
infraestrutura e no atendimento aos discentes,
docentes e comunidade através da ampliação do
espaço e das atividades da Gerência da Secretaria
Administrativa e Acadêmica.
• As salas de aula, o laboratório de informática, os
espaços de convivência e demais dependências da
ESNS vem sendo constantemente reformados e
modernizados visando fornecer mais conforto e mais
qualidade no atendimento.
A biblioteca vem tendo seu acervo ampliado
frequentemente, contando hoje com mais de 30.000
itens disponíveis para alunos, professores e
comunidade.
A implantação e a modernização do Laboratório de
Informática foram consolidadas tendo atualmente
capacidade para aulas para até 38 alunos.
Na biblioteca foram disponibilizados para o estudo
dos alunos 5 computadores e na sala dos
professores foram disponibilizados 4 computadores
para os docentes.
A ESNS consolidou e vem aprimorando o seu
processo de Avaliação Institucional, tanto pela CPA,
quanto
pela
Coordenação,
tendo
sido
implementadas avaliações periódicas dos docentes
e avaliações de Clima Educacional, de forma a
permitir o desenvolvimento de programas
permanentes de melhoria institucional, com base
nas avaliações do Ministério da Educação e nos
10

Manter o equilíbrio do fluxo financeiro,
permitindo a expansão e o
crescimento da qualidade de serviços
prestados à comunidade.
Iniciar o programa de Pós-Graduação
a Distância com o MBA Executivo em
Seguros e Resseguro.
Ampliar a oferta de Programas de
Graduação Presencial com a
autorização e oferta do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão de Seguros
Ofertar Curso de Graduação
Tecnológica em Gestão de Seguros
na modalidade a distância.

resultados da auto-avaliação.
A ESNS elaborou a meta de proposta orçamentária
para cada exercício, conforme consta ao final do
PDI, sendo o seu desempenho orçamentário,
financeiro e econômico, avaliado periodicamente,
para identificar, de imediato, possíveis correções
e/ou alterações nas estimativas e previsões.
Foi dado o início do curso com infraestrutura
adequada e contratação/alocação de professores
e/ou de tutores e funcionários técnicoadministrativos, proporcional à previsão de
atendimento para os alunos inscritos.
Foi solicitada ao Ministério da Educação a
Autorização do Curso de Graduação Tecnológica
em Gestão de Seguros como previsto no PDI e
iniciada a oferta.
A oferta será realizada a partir dos próximos
exercícios, tão logo se obtenha a autorização do
MEC.

1.3. Missão
A Escola Superior Nacional de Seguros tem como missão promover o ensino, a
pesquisa e a extensão em nível superior, visando ao pleno desenvolvimento do aluno, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A Escola Superior Nacional de Seguros foi projetada com o objetivo de responder às
necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, preparando profissionais
capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. Dessa forma, a Instituição concebe a
graduação não só como atividade fim da Instituição, mas como meio de contribuir para o
desenvolvimento econômico, social, científico, tecnológico e cultural da região onde seja
inserida.
De acordo com o artigo 2º do seu Regimento, a Escola Superior Nacional de Seguros,
como instituição educacional, destina-se a promover a educação, sob múltiplas formas e
graus, a ciência e a cultura geral, e tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e 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, da publicação ou de outras
formas de comunicação;
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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 dos 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 a difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Instituição.
A Escola Superior Nacional de Seguros visando a sua inserção regional, a promoção
da extensão e a difusão do conhecimento para a sociedade vem realizando, nas dependências
de Escolas de Ensino Médio e de Empresas, em especial as de seguros, palestras gratuitas
tratando de temas de relevância como a Orientação em Carreiras, Felicidade e Qualidade de
Vida no Trabalho e a Profissão do Administrador e outros.
Além disto, a Escola Superior Nacional de Seguros realiza diversos eventos, palestras,
workshops e oficinas abertos à comunidade, em seu auditório, a maioria gratuita, onde trata de
temas como a sustentabilidade, o empreendedorismo, o cenário econômico, os benefícios das
ações resultantes das políticas públicas acerca da lei seca etc.
1.4. Objetivos e Metas
A Escola Superior Nacional de Seguros tem por objetivos no período 2018/2022:
•

Continuar a ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu que atendam às
demandas sociais e às necessidades do mercado de trabalho e da região, com a
possibilidade de expansão da oferta de cursos, seja na modalidade presencial ou a
distância;

•

Ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu, com a respectiva abertura de
polos de apoio presencial em diversos Estados do País, considerando-se o
credenciamento da ESNS pelo MEC para atuar também na modalidade de Educação à
Distância.

•

Obter a autorização do MEC para a oferta de diversos novos Cursos de Graduação
Tecnológica nas modalidades “presencial” e de “EAD” - Educação à Distância.

•

Desenvolver a pesquisa voltada para a resolução de problemas e de demandas da
comunidade na qual a Instituição está inserida, alinhadas a um modelo de
desenvolvimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da
qualidade de vida;

•

Desenvolver a extensão visando promover a sua articulação com a sociedade,
transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e
pesquisa; e captando as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento
de novos conhecimentos na Instituição;
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•

Manter corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, motivados
e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional;

•

Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico e
cultural;

•

Disponibilizar infraestrutura física e acadêmica, favorecendo o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão e contribuindo de forma efetiva para a
consolidação dos seus cursos;

•

Empregar a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria realidade
institucional, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância
social;

•

Garantir a auto-sustentabilidade financeira.

•

Implementar a Secretaria Acadêmica Digital - SEAD, com a implementação de uma
Política de Guarda e Manutenção do Acervo digital.

Para a realização dos seus objetivos, foram estabelecidas metas a serem alcançadas no
período 2018/2022, conforme pode ser observado no quadro a seguir.
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METAS
Manter a oferta do curso de graduação
em Administração com Linha de
Formação em Seguros e Previdência,
na modalidade presencial, e a
permanente atualização do respectivo
Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Promover a oferta e criar novos cursos
de pós-graduação lato sensu, na
modalidade presencial.
Manter corpo docente adequado ao
desempenho das atividades de ensino,
pesquisa e extensão da Instituição.

CRONOGRAMA DE METAS
AÇÕES
• Incentivar a discussão acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso, do mercado
de trabalho e dos avanços tecnológicos.
• Promover oficinas envolvendo a Coordenadoria, os docentes e os discentes do curso, visando à
valorização do PPC.
• Promover com o Coordenador de Curso e os gestores acadêmicos, reuniões de trabalho visando
ao aprimoramento e cumprimento do PPC.
• Buscar nos eventos de avaliação, promovidos pela Instituição, elementos para o aprimoramento
do PPC.
• Manter o PPC devidamente atualizado.
• Manter a oferta do MBA Executivo em Seguros e Resseguro e do MBA em Direito Securitário.
• Ofertar MBA Gestão de Riscos; MBA Gestão Comercial e MBA Gestão de Negócios de Seguros,
dentre outros.
• Manter, para cada um dos cursos ministrados, 70% do corpo docente com titulação de doutorado
e mestrado.
• Manter, para cada um dos cursos ministrados, pelo menos 35% do corpo docente nos regimes de
tempo integral ou parcial.
• Promover a contratação de corpo docente adequado ao padrão institucional e suficiente para
atender a implantação de novos cursos.
• Adequar, sempre que necessário, o perfil do corpo técnico-administrativo aos padrões
estabelecidos para cada área, por meio de estímulos à sua capacitação.

PRAZOS

2018/2022

2018/2022
2018/2022
2018/2022

Manter corpo técnico-administrativo
adequado ao desempenho das
atividades
de
apoio
técnico,
Permanente
administrativo e operacional da • Promover a contratação de corpo técnico-administrativo adequado ao padrão institucional e
suficiente para atender a implantação dos novos cursos.
Instituição.
• Promover a política de capacitação do corpo docente e a política de capacitação do corpo técnicoDesenvolver
programas
de
administrativo.
capacitação do corpo docente e do
Permanente
• Elaborar programas permanentes de atividades periódicas voltadas à formação e atualização
corpo técnico-administrativo.
pedagógica dos professores.

Promover as condições adequadas de
acesso e permanência do aluno.

Promover o acompanhamento dos
alunos egressos e incentivar a sua
participação na vida acadêmica da
Instituição.

Proporcionar,
à
comunidade
acadêmica, infraestrutura física e
acadêmica adequada às finalidades
dos cursos implantados pela Escola
Superior Nacional de Seguros,
atendendo aos padrões de qualidade
fixados pelo Ministério da Educação.

• Organizar agenda de eventos promovidos pela Escola Superior Nacional de Seguros e pela 2018/2022
comunidade em geral e incentivar a participação do corpo discente e corpo docente.
• Garantir o acesso às bolsas fornecidas aos alunos pela Escola Superior Nacional de Seguros de
2018/2022
acordo com o Regulamento de Bolsas de Estudo.
• Diagnosticar as deficiências dos ingressantes por meio do processo seletivo e oferecer
2018/2022
mecanismos de nivelamento aos alunos, conforme as deficiências detectadas e prioridades
estabelecidas para cada curso oferecido.
• Divulgar os serviços prestados pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Ouvidoria ao
Discente.
2018/2022
• Manter pessoal qualificado para o atendimento psicopedagógico aos discentes.
• Implantar, alimentar e atualizar, continuamente, a base de dados dos egressos em conjunto com a
mantenedora.
2018/2022
• Apoiar a associação de egressos quando solicitado.
• Incentivar o envolvimento dos egressos em atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas
na Instituição.
• Manter disponíveis salas de aula com capacidade para pelo menos 45 alunos cada, em número
2018/2022
suficiente para acomodar o aumento da oferta de novos cursos na medida em que sejam aprovados.
• Manter sempre disponível e modernizado o laboratório para a aplicabilidade de Educação a
2018/2022
Distância (EAD).
Permanente
• Garantir oportunidades de acesso e trânsito às pessoas portadoras de necessidades especiais.
• Zelar pelas condições de segurança e limpeza em todas as instalações utilizadas para o
Permanente
desenvolvimento de cursos da Escola Superior Nacional de Seguros.
• Promover serviços – diretamente ou terceirizados – de manutenção e conservação da
infraestrutura física e tecnológica, assegurando à comunidade acadêmica ambiente adequado ao Permanente
estudo e à convivência comunitária.
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Assegurar que a Instituição disponha
de equipamentos de informática, e de
recursos audiovisuais e multimídia,
necessários
ao
seu
bom
funcionamento.
Promover a aquisição, expansão e
atualização periódica do acervo
bibliográfico atendendo à demanda dos
diferentes cursos.
Consolidar
institucional.

a

auto-avaliação

Manter o equilíbrio do fluxo financeiro,
permitindo a expansão e o crescimento
da qualidade de serviços prestados à
comunidade.
Ofertar disciplinas integrantes do
currículo que utilizem modalidade
semipresencial em até 20% e quando
permitido até 40% da carga horária das
matrizes curriculares dos Cursos de
Graduação.

• Disponibilizar microcomputadores e impressoras, além de recursos audiovisuais e multimídia, em
número suficiente para o atendimento das necessidades apresentadas.
• Expandir e atualizar o acervo a partir das indicações de alunos, professores e Coordenadores de
Curso à equipe da biblioteca.

2018/2022

2018/2022

• Promover a avaliação contínua e permanente das atividades desenvolvidas pela Escola Superior Permanente
Nacional de Seguros no âmbito do Projeto de Auto-Avaliação.
• Desenvolver programas permanentes de melhoria institucional, com base nas avaliações do Permanente
Ministério da Educação e nos resultados da auto-avaliação.
• Elaborar proposta orçamentária para cada exercício.
• Aprovar, anualmente, proposta orçamentária, submetendo-a a apreciação da Mantenedora.
• Executar a proposta orçamentária aprovada, visando à utilização dos recursos na consecução das
2018/2022
finalidades da Escola Superior Nacional de Seguros.
• Acompanhar e avaliar, mensalmente, o desempenho orçamentário, financeiro e econômico da
Escola Superior Nacional de Seguros, para identificar, de imediato, possíveis correções e/ou
alterações nas estimativas e previsões.
• Continuar, com o apoio do NDE e do Colegiado, a estudar as melhores formas de introduzir, na
organização pedagógica e curricular dos curso ofertados, na modalidade presencial, disciplinas
integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial ou em EAD, otimizando o
aprendizado.

2018/2022
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Iniciar o programa Graduação a Distância • Solicitar ao Ministério da Educação o credenciamento institucional em Educação a Distância para
com Curso Superior de Tecnologia em
2018/2019
oferta de Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros.
Gestão de Seguros a Distância.
Ofertar Curso de Graduação Tecnológica • Oferta do Primeiro Vestibular em janeiro de 2019 em pelo menos 4 polos para atendimento
em Gestão de Seguros na modalidade a
2019
anualmente de 180 alunos, por polo.
distância.
Ampliação da capacidade e infraestrutura • Abertura de diversos polos de apoio presencial, de acordo com a demanda, com infraestrutura
adequada e contratação de tutores e funcionários técnico-administrativos, proporcional à previsão 2020/2021
de apoio presencial para o Programa de
de atendimento para o total de alunos previsto nos respectivos PPCs.
Graduação a Distância
Consolidar o Escritório Modelo de •
Administração (EMA)

Ampliar atuação do Escritório Modelo de Administração no que se refere ao desenvolvimento de
pesquisas de necessidades e produção de soluções corporativas para as organizações do
Mercado em geral, em especial o de seguros, como atividades de extensão universitária.

2018/2022

Solicitar autorização e ofertar Curso de • Oferta do Primeiro Vestibular tão logo os cursos sejam autorizados conforme previsto nos
Graduação Tecnológica em Gestão de
respectivos PPCs.
Riscos Logísticos e Gestão de Dados
(nas modalidades presencial e à
distância)..

2020/2022

Solicitar autorização e ofertar Curso de • Oferta do Primeiro Vestibular tão logo os cursos sejam autorizados conforme previsto nos
Graduação Tecnológica em Gestão
respectivos PPCs.
Financeira nas modalidades presencial
e à distância.

2020

Solicitar autorização e ofertar Curso de • Oferta do Primeiro Vestibular tão logo os cursos sejam autorizados conforme previsto nos
Graduação Tecnológica em Gestão de
respectivos PPCs.

2020
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Marketing nas modalidades presencial
e à distância.
Solicitar autorização e ofertar Curso de • Oferta do Primeiro Vestibular tão logo os cursos sejam autorizados conforme previsto nos
Graduação Tecnológica em Gestão de
respectivos PPCs.
Recursos Humanos nas modalidades
presencial e à distância.

2020

Ofertar
Curso
de
Graduação • Oferta do Primeiro Vestibular tão logo os cursos sejam autorizados conforme previsto nos
Tecnológica em Gestão de Processos
respectivos PPCs.
Gerenciais nas modalidades presencial
e à distância.

2020

Ofertar Curso de Extensão em • Oferta a partir do segundo semestre (2019.2)
Previdência Complementar Aberta

2019

Ofertar Curso
Resseguro

2019

de

Extensão

em • Oferta a partir do segundo semestre (2019.2)

Implementar a Secretaria Acadêmica • Iniciar no segundo semestre de 2019 o Projeto de Secretaria Acadêmica Digital – SEAD
Digital - SEAD, com a implementação
de uma Política de Guarda e
Manutenção do Acervo digital.

2019-2020
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1.5. Áreas de Atuação Acadêmica
As atividades da Escola Superior Nacional de Seguros são desenvolvidas na área de
Ciências Sociais Aplicadas, mediante o oferecimento de cursos de graduação.
Paralelamente ao ensino, a Escola Superior Nacional de Seguros desenvolve atividades
de pesquisa e extensão nas áreas de conhecimento relacionadas aos cursos oferecidos.
A partir do seu credenciamento para a oferta de educação a distância, a Escola Superior
Nacional de Seguros passou a oferecer cursos nessa modalidade de ensino.

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1. Inserção Regional
A Escola Superior Nacional de Seguros tem limite territorial circunscrito ao Município do
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.
O Município do Rio de Janeiro, localizado na Mesorregião Metropolitana do Rio de
Janeiro, integra a Microrregião do Rio de Janeiro com área de 4.557,408 km2, composta por 16
Municípios, a saber: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá,
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá
e Rio de Janeiro e apresenta seu PIB, assim distribuído ao longo dos últimos anos até 2015:
Tabela 1 - Produto Interno Bruto, Produto Interno Bruto per capita, população residente e
relação PIB Rio de Janeiro / PIB Brasil
Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 2002-2015
Rio de Janeiro

Brasil

Produto Interno Bruto
Volume
1 000 000 R$

Índice 2002=100

Variação
anual (%)

População
residente

PIB per capita
(R$)

Produto Interno
Bruto (1 000 000
R$)

Relação PIB
RJ / PIB
Brasil (%)

2002

184 311

14 846 102

12 415

1 488 787

12,38

2003

202 641

0,990

(1,02)

15 024 965

13 487

1 717 950

11,80

2004

241 207

1,027

2,74

15 203 750

15 865

1 957 751

12,32

2005

269 830

1,028

2,78

15 383 407

17 540

2 170 585

12,43

2006

299 738

1,041

4,09

15 561 720

19 261

2 409 450

12,44

2007

323 698

1,034

3,36

15 420 450

20 991

2 720 263

11,90

2008

378 286

1,041

4,05

15 872 362

23 833

3 109 803

12,16

2009

391 651

1,019

1,92

16 010 429

24 462

3 333 039

11,75

2010

449 858

1,050

4,98

15 993 583

28 127

3 885 847

11,58

2011

512 768

1,026

2,64

16 112 678

31 824

4 376 382

11,72

2012

574 885

1,020

2,04

16 231 365

35 418

4 814 760

11,94

2013

628 226

1,013

1,29

16 369 179

38 379

5 331 619

11,78

2014

671 077

1,015

1,53

16 461 173

40 767

5 778 953

11,61

2015

659 137

0,972

-2,79

16 550 024

39 827

5 995 787

10,99

2016*
638 095
0,959
-4,07
16 635 996
38 356
6 266 895
10,18
Fontes: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de
Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP
*Estimativa para o PIB regional
Nota: Ano de referencia -

2010

Fonte: http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html - Acesso realizado em 15/12/2017.
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Considerada a segunda maior metrópole do Brasil, capital do Estado homônimo e com
uma população estimada de 16 635 996 habitantes em 2015, o Município do Rio de Janeiro é um
dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do País.
O Rio de Janeiro é o Município com o segundo maior PIB no Brasil, superado apenas por
São Paulo. Detém também um dos maiores PIB do planeta, o qual, segundo dados do IBGE,
acima citado, foi estimado em cerca de R$ 638.095.000.000 em 2016 e tem grande participação
no PIB nacional nas diversas atividades econômicas como segue:
Participação do Rio de Janeiro no valor adicionado bruto do Brasil, segundo as atividades econômicas
Estado do Rio de Janeiro - 2010 - 2015

Atividades econômicas

Participação (%)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

11,49

11,73

11,96

11,75

11,65

10,79

0,72

0,95

1,00

0,71

0,86

0,88

1,41

1,44

1,52

1,48

1,49

1,50

1,19

1,50

1,50

1,92

1,98

2,12

Indústrias extrativas

44,22

43,11

47,25

44,32

47,62

44,16

Indústrias de transformação

6,38

5,86

6,04

5,95

6,12

6,06

12,17

11,58

12,18

12,60

11,99

10,33

10,49

10,16

10,52

11,64

11,68

10,61

8,67

8,81

8,80

8,56

8,33

8,64

Transporte, armazenagem e correio

12,15

12,78

13,32

13,57

13,49

13,57

Alojamento e alimentação

13,76

12,86

12,25

13,23

12,44

13,43

Informação e comunicação

18,21

18,53

17,60

16,09

15,63

14,64

7,23

7,24

7,33

7,76

7,70

7,59

12,04

11,45

10,71

10,94

11,34

10,53

14,71

14,64

14,32

14,41

13,57

13,41

12,83

12,95

12,72

12,73

12,60

12,48

Educação e saúde privadas

11,46

11,51

11,19

11,22

11,70

11,93

Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços

12,77

13,43

12,77

13,54

13,31

12,48

Serviços domésticos

12,34

12,35

13,00

11,80

11,66

11,92

Valor adicionado bruto total
Agropecuária
Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita
Pecuária, inclusive apoio à Pecuária
Produção florestal, pesca e aquicultura
Indústria

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
Construção
Serviços
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares
Administração, educação, saúde, defesa, seguridade social

Fontes: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de
Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ/Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tal como considerada pelo IBGE, ostentando
um PIB de R$ 638.095.000.000 em 2016, constitui-se no segundo maior polo de riqueza
nacional. Concentra grande parte da força econômica do País e de todos os bens e serviços
produzidos no Brasil.
Segundo estudos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (Secretaria de Estado de
Fazenda e Planejamento – SEFAZ / Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ/ Centro de Estatísticas, Estudos
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e Pesquisas – CEEP), “a nível nacional, além da capital que representa 5,3% do PIB, em 2015,
merece destaque o colocação dos municípios fluminenses entre os vinte e cinco maiores PIB
per capita: São João da Barra, produtor de petróleo, no quinto posto, e Porto Real, em função
do setor automobilístico, na vigésima primeira posição. E mais, o Estado do Rio de Janeiro
possui 12 municípios entre os 100 maiores PIBs, apenas superado por São Paulo e não possui
nenhum município entre os 100 menores em 2015.
Em relação ao desempenho municipal em 2015, cinco municípios destacaram-se na
liderança das participações no PIB do Estado, e concentraram 66,3% da economia fluminense,
contra 64,6% em 2014: : Rio de Janeiro (48,7% contra 44,7% em 2014); Duque de Caxias (5,3%
contra 4,3%); Campos dos Goytacazes (5,2% contra 8,6%); Niterói (3,9% contra 3,7%) e Macaé
(3,2% nos dois anos). A participação do interior passou de 55,3% para 51,3%, registrando
decréscimo de 4,0 p.p.
Os cinco municípios com maiores participações no ranking do PIB em 2015 foram: Rio de
Janeiro (48,7% contra 44,7% em 2014); Duque de Caxias (5,3% contra 4,3%); Campos dos
Goytacazes (5,2% contra 8,6%); Niterói (3,9% contra 3,7%) e Macaé (3,2% nos dois anos). As
maiores variações de postos ficaram por conta dos municípios de Casimiro de Abreu, Carapebus
e Arraial do Cabo que perderam 12, 11 e 10 posições, respectivamente e de Comendador Levy
Gaspariam que ganhou 9 posições, seguido de Mangaratiba, com 8 posições.

Rio de Janeiro – primeiro colocado no ranking, a capital do Estado manteve sua posição em
2015. Principais setores: Demais serviços (2); Administração, defesa, educação e saúde públicas
e seguridade social; e Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas.
Campos dos Goytacazes – terceiro colocado no ranking, polo regional, perdeu a segunda
posição ocupada em 2014. Principal setor: Extração de petróleo e gás natural; Demais serviços;
e Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.
Duque de Caxias – segundo colocado no ranking, em 2015, ganhou uma posição nesse ano.
Principais setores: Demais serviços; Indústria de transformação; e Administração, defesa,
educação e saúde públicas e seguridade social
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Niterói – quarto colocado no ranking, manteve a posição ocupada desde 2011. Principais
setores: Demais serviços; Extrativa – petróleo; e Administração, defesa, educação e saúde
públicas e seguridade social.
Macaé – quinto colocado no ranking, manteve a posição ocupada desde 2011. Principais
setores: Demais serviços; Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade
social; Indústria de transformação; e Extração de petróleo e gás natural.
Em 2015, os cinco municípios com maiores participações no ranking dos Serviços foram:
Rio de Janeiro (50,1% contra 49,2% em 2014); Duque de Caxias (5,2% contra 5,1%); Niterói
(3,9% contra 3,7%); Campos dos Goytacazes (3,5% contra 4,8%); São Gonçalo (3,2% contra
3,0%); Campos dos Goytacazes e Niterói inverteram suas posições. As maiores variações de
postos ficaram com Quissamã e Carapebus, com perdas de 7 e 6 postos, respectivamente.
O setor de Serviços, que é responsável por 75,9% do V.A. encerrou 2015 com ganho de
0,6 p.p. na comparação com o ano anterior, bem como mostrou resultado superior ao alcançado
em 2010 (69,8%).

Rio de Janeiro – primeiro lugar no ranking. As principais atividades do setor de serviços foram:
Administração pública, Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e
motocicletas; Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas,
administrativas e serviços complementares; Intermediação financeira; e Serviços de informação.
Duque de Caxias – segundo lugar no ranking, manteve a posição em 2015. Principais
segmentos: Administração pública; Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores
e motocicletas; Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços
complementares; Transporte, armazenagem e correio; e Atividades Imobiliárias.
Niterói – terceiro lugar no ranking, ganhou 1 posição, invertendo a colocação com Campos dos
Goytacazes. Principais segmentos: Administração pública; Atividades profissionais, científicas e
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técnicas, administrativas e serviços complementares; Atividades imobiliárias; e Comércio,
manutenção e reparação de veículos automotores e motocicletas.
Campos dos Goytacazes – quarto lugar no ranking, perdeu 1 posição em 2015. Principais
segmentos: Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços
complementares; Administração pública; Transporte, armazenagem e correio; Atividades
imobiliárias; e Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e motocicletas.
São Gonçalo – quinto lugar no ranking, manteve a posição ocupada desde 2010.Principais
segmentos: Administração pública; Atividades imobiliárias; e Comércio, manutenção e reparação
de veículos automotores e motocicletas.
Em 2015, o maior PIB per capita do Rio de Janeiro foi o de São João da Barra
(R$211.946,00), seguido de Porto Real (R$149.570,61); Itatiaia (R$ 114.171,72); Quissamã (R$
106.455,30); e Mangaratiba (R$ 90.667,93). Em São João da Barra e Quissamã a economia
está fortemente ligada às atividades petrolíferas, em Porto Real, em grande parte às do setor
automobilístico, e em Itatiaia e Mangaratiba, predomina o setor de serviços, em especial o
comércio atacadista e transporte aquaviário, respectivamente.
Por outro lado, os menores PIB per capita encontram-se em Mesquita (R$ 12.205,86);
Japeri (R$ 13.440,61), e Pinheiral (R$13.561,93), onde há predominância do setor de serviços,
fortemente influenciado pela Administração pública.

Além disso, há muitos anos congrega o segundo maior pólo industrial do Brasil, contando
com refinarias de petróleo, indústrias naval, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, gásquímicas, têxteis, gráficas, editoriais, farmacêuticas, de bebidas, cimenteiras e moveleiras. No
entanto, as últimas décadas atestaram uma nítida transformação em seu perfil econômico, que
vem adquirindo, cada vez mais, matizes de um grande pólo nacional de serviços e negócios.
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), que atualmente negocia apenas títulos
públicos, foi a primeira bolsa fundada no Brasil, em 1845, e localiza-se na região central. No Rio
de Janeiro estão também sediadas as duas maiores empresas brasileiras – a Petrobras e a Vale
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–, e grandes empresas do setor de telecomunicações, como: Oi, TIM, Embratel, Intelig, Net e
Star One (maior empresa latino-americana de gerenciamento de satélites).
No setor de petróleo, verifica-se um arranjo consentâneo de mais de 700 empresas,
dentre as quais as maiores do Brasil (Shell, Esso, Ipiranga, Chevron Texaco, El Paso, Repsol
YPF). A maioria mantém centros de pesquisa espalhados por todo o Estado e, juntas, produzem
mais de 4/5 do petróleo e dos combustíveis distribuídos nos postos de serviço do território
nacional.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)
(maior siderúrgica da América Latina) e a filial brasileira da BHP Billiton exercem papel de
destaque no setor de mineração.
Coca-Cola Brasil, Michelin, PSA Peugeot Citroën, Xerox do Brasil, GE Oil & Gás, Light,
Chemtech, Transpetro, Matriz da Souza Cruz Brasil (British American Tobacco), Previ, Grupo Sul
América Seguros, Grupo Queiroz Galvão, Ponto Frio e Lojas Americanas compõem a lista das
grandes companhias sediadas no Município.
Segundo dados da Associação Comercial do Rio de Janeiro, dos cerca de 250
laboratórios do ramo farmacêutico existentes no País, 80 operam no Estado do Rio de Janeiro,
sendo a maior parte na capital. Ênfase para Schering-Plough, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis,
Roche e Merck.
O Município reúne os principais grupos nacionais e internacionais do setor naval e os
maiores estaleiros do País e do Estado – o qual detém cerca de 90% da produção de navios e
de equipamentos offshore no Brasil.
O turismo confere mais do que um mero adendo à economia local, vez que, de todos os
estrangeiros que visitam o País, grande parte tem como destino a capital fluminense, atraídos
por uma miríade de ícones culturais e paisagísticos – o que leva à criação de diversos postos de
trabalho, robustecendo os setores comercial e de hotelaria.
Muitas empresas estatais, fundações públicas e autarquias federais possuem suas sedes
estabelecidas no Município, com destaque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), a Eletrobrás (maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina),
a Casa da Moeda do Brasil, as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA-Rio), o Inmetro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Escritório-Central da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a Confederação Nacional do Comércio
(CNC; também sediada em Brasília), a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
De acordo com estudo apresentado sobre a população dos municípios do Rio de Janeiro,
segundo projeção do IBGE para o ano de 2016, disponível na wikipedia, o Estado do Rio de
Janeiro foi o terceiro mais populoso do Brasil, depois dos estados de São Paulo e Minas Gerais,
com 16 550 024 habitantes, dos quais cerca de 78% (pouco mais de 12 milhões de habitantes)
vivem na metrópole, com os restantes 22% no interior, como segue:
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Posição

Microrregião

População

% da pop. Total

1

Rio de Janeiro

11.868.032

72,75%

2

Vale do Paraíba

696.691

4,24%

3

Campos dos Goytacazes

606.552

3,48%

4

Lagos

586.326

3,37%

5

Serrana

490.311

3,11%

6

Macaé

268 089

1,68%

7

Nova Friburgo

256 781

1,54%

8

Itaguaí

239 472

1,36%

9

Baía da Ilha Grande

224.905

1,11%

10

Itaperuna

199.546

1,22%

11

Bacia de São João

187.921

0,93%

12

Barra do Piraí

178.851

1,09%

13

Vassouras

167.634

1,06%

14

Três Rios

158.889

0,97%

15

Santo Antônio de Pádua

123.562

0,78%

16

Macacu-Caceribu

113.251

0,70%

17

Cantagalo-Cordeiro

64.211

0,38%

18

Santa Maria Madalena

29.634

0,18%

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_por_popula%C3%A7%C3%A3o
realizado em 17/12/2017.

–

Acesso

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Rio
de Janeiro cresceu 5,51%, passando de 0,798 em 1991 para 0,842 em 2000. A dimensão que
mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 34,8%, seguida pela Renda, com
34,8% e pela Longevidade, com 30,3%. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a
distância entre o IDH do Município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em
21,8%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o Município levaria 14,1 anos para
alcançar São Caetano do Sul (SP), o Município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 8,2
anos para alcançar Niterói (RJ), o Município com o melhor IDH-M do Estado (0,886).
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Rio de Janeiro é 0,842.
Segundo a classificação do PNUD, o Município está entre as regiões consideradas de alto
desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8). Em relação aos outros Municípios do Brasil, Rio
de Janeiro apresenta uma situação boa: ocupa a 58ª posição, sendo que 57 Municípios (1,0%)
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estão em situação melhor e 5.449 Municípios (99,0%) estão em situação pior ou igual. Em
relação aos outros Municípios do Estado, Rio de Janeiro apresenta uma situação boa: ocupa a
2ª posição, sendo que 01 (um) Município (1,1%) está em situação melhor e 89 Municípios
(98,9%) estão em situação pior ou igual.
O fator “educação” do IDH no Município atingiu em 2000 a marca de 0,933 – patamar
consideravelmente elevado, em conformidade aos padrões do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) – ao passo que a taxa de analfabetismo indicada pelo último
censo demográfico do IBGE foi de 4,4% (superior apenas às das capitais da região sudeste).
Tomando-se por base o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de
2007, o Rio de Janeiro obteve a terceira melhor colocação dentre as capitais brasileiras.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Rio de Janeiro é 0,799, em 2010, o que
situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,845,
seguida de Renda, com índice de 0,840, e de Educação, com índice de 0,719 (Fonte:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-de-janeiro_rj - acesso realizado em 15/12/2017).
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - Rio de
Janeiro – RJ:
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,483

0,607

0,719

55,75
59,45

61,62
84,28

72,19
95,50

53,64

67,65

85,32

38,51
28,34

53,30
35,91

60,08
45,91

0,714

0,754

0,845

67,85

70,26

75,69

0,757

0,803

0,840

887,06

1.187,08

1.492,63

% de 18 anos ou mais com fundamental completo
% de 5 a 6 anos na escola
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR
SERIADO ou com fundamental completo
% de 15 a 17 anos com fundamental completo
% de 18 a 20 anos com médio completo
IDHM Longevidade
Esperança de vida ao nascer
IDHM Renda
Renda per capita
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,716 em 2000 para 0,799 em 2010 - uma taxa
de crescimento de 11,59%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o
IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 70,77% entre 2000 e
2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,112), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,639 em 1991 para 0,716 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 12,05%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 78,67% entre 1991
e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,124), seguida por Renda e por Longevidade.
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,639, em 1991, para 0,799, em 2010,
enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma
taxa de crescimento de 25,04% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução
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do hiato de desenvolvimento humano de 55,68% para o município e 53,85% para a UF. No
município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,236), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão
cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358),
seguida por Longevidade e por Renda.
A taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta calculadas para a
Microrregião Rio de Janeiro demonstram claramente as deficiências do setor de ensino superior
em relação aos jovens que residem na região.
A Microrregião teve, no ano de 2007, uma taxa de escolarização líquida estimada de
5,79%. Significa que apenas um em cada 17 jovens com idade entre 18 e 24 anos está
matriculado em um curso superior. A meta estabelecida pelo governo para o País era de chegar
a uma taxa de escolarização no ensino superior de 30%.
Em relação ao Município do Rio de Janeiro atualmente (de 2010 a 2017), temos os
seguintes índices em relação à educação:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]
96,9 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] 5.6
IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015]
4.4
Matrículas no ensino fundamental [2017] 738.722 matrículas
Matrículas no ensino médio [2017] 220.147 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2015]
37.919 docentes
Docentes no ensino médio [2017] 16.298 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2017]
2.285 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2017] 761 escolas

Fonte: (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama)

Considerando, portanto, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área
de inserção da Escola Superior Nacional de Seguros, a ampliação das possibilidades de
qualificação profissional torna-se uma tarefa prioritária para a região.
A proposta institucional da Escola Superior Nacional de Seguros é de uma inserção no
sistema educacional de nível superior no Rio de Janeiro, de forma diferenciada pelo ineditismo
da oferta de cursos na área das Ciências Sociais Aplicadas, em particular, no contexto da
Administração, com linha de formação em Seguros e Previdência, e domínios correlatos,
contribuindo para a qualificação de profissionais nesse segmento.
As características da região de inserção da Escola Superior Nacional de Seguros do Rio
de Janeiro oferecem condições especiais para a implantação da proposta.
Uma das atividades econômicas de grande destaque no Estado do Rio de Janeiro é a de
seguros, previdência privada e capitalização.
Segundo a CNSEG1, o mercado de seguros no Brasil vem apresentando crescimento
significativo a cada ano, assim como uma maior participação no Produto Interno Bruto nacional.

Fonte: https://www.segs.com.br/seguros/35384-setor-de-seguros-temparticipacao-de-6-2-no-pib-brasileiro - Acesso realizado em 17/12/2017.
1
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Apenas no ano de 2015, o mercado representou 6,2% do PIB, de acordo com
levantamento da CNSEG. A arrecadação do mercado de seguros alcançou R$ 365 bilhões no
ano de 2015, um crescimento de 11,6% na comparação com 2014. Excluindo VGBL e PGBL, a
evolução foi de 9,2%, com arrecadação de R$ 269 bilhões. Já os pagamentos em indenizações,
sorteios e resgates somaram R$ 234,5 bilhões, com avanço de 13,1% na comparação entre
2015 e 2014.
Para 2016, a CNSEG projetou um avanço de 8% a 10% no faturamento global do setor,
pois acredita que as pessoas estão cada vez mais preocupados em garantir estabilidade
financeira e proteção à família. A entidade ainda acredita que os consumidores querem manter o
acesso à saúde privada, aos planos de previdência e aos seguros de vida.
Em evento organizado pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) com
apoio da Escola Nacional de Seguros, no dia 31 de agosto de 2017, no auditório da CNSEG, no
Centro do Rio de Janeiro (RJ). Na solenidade de abertura, o presidente da Academia, João
Marcelo Máximo dos Santos, defendeu a maior participação do segmento na economia
brasileira. “Precisamos explicar como funciona a dinâmica do Seguro e divulgar a importância da
nossa indústria para a população”, afirmou.
Mesmo supondo uma taxa média de crescimento do PIB de 2,5% ao ano, podemos
projetar para o Brasil, ao fim dos próximos 8 anos, isto é, em 2025, uma arrecadação de prêmios
e contribuições de seguros de 7,4% do PIB. Isto representa crescimento em relação ao dado de
hoje e está relacionado à resiliência do mercado e ao grande espaço de expansão do setor num
país sub-segurado como o nosso”. Esta foi a conclusão do economista do Centro de Pesquisa
e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros, Lauro Faria, ao final de sua
apresentação no “Café com Seguro – Cenário Econômico e o Mercado de Seguros”.
No citado evento, o presidente da CNSEG, Marcio Coriolano, ressaltou os diferenciais
e a importância do mercado de seguros para o Brasil. “Geramos ampla oferta de empregos,
produzimos mais de R$ 1 trilhão em garantias e desoneramos o Governo Federal de diversos
riscos. O setor se mostra resiliente à crise enfrentada pelo País e a população está em busca de
proteção. Cabe a nós mostrar ao Governo o quão importante somos para a nossa economia e
esperar que ele promova políticas públicas que impulsionem o setor”, declarou.
Na mesma ocasião o economista Lauro Faria apresentou o primeiro painel do evento,
“Cenário Econômico, Político e Tendências. Principais Previsões”. Ao longo da explanação, o
economista comparou o PIB do Brasil ao dos EUA, e constatou que a renda per capita brasileira
está estagnada em relação à dos Estados Unidos desde a década de 80.
No entanto, mesmo nessa situação, o mercado de seguros pode crescer. “Até 2025,
a arrecadação do setor pode chegar a R$ 600 bilhões a preços de hoje ou 7,4% do PIB. E se o
crescimento econômico fosse de 4%, isto poderia aumentar a arrecadação em mais R$ 100
bilhões”, projetou.
O segundo painel, “Cenário do Setor de Seguros e Suas Tendências no Brasil.
Desafios e Oportunidades”, foi conduzido pelo mestre em Economia, Francisco Galiza, que falou
sobre o impacto das novas tendências no mercado, como o surgimento de tecnologias, o
envelhecimento populacional e a facilidade de mobilidade. O economista apresentou resultados
de pesquisa realizada pela Universidade de Harvard (EUA) sobre duas incertezas que rondam
todos os mercados: a tecnológica e a relacionada a demanda.
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A incerteza tecnológica corresponde ao percentual investido pelas empresas em
pesquisas, já a de demanda representa a volatilidade nas colocações dos setores que mais
crescem. “O setor de seguros tem baixa incerteza de demanda e muito investimento tecnológico,
portanto, apresenta boas taxas de crescimento”, afirmou. Segundo Galiza, a previsão é de que o
mercado cresça em torno de 10% em 2017.
O diretor Vice Presidente Técnico da Terra Brasis Resseguros, Carlos Zoppa, conduziu
o terceiro e último painel, “Cenário do Setor de Resseguro e Suas Tendências no Brasil.
Desafios e Oportunidades”. De acordo com o executivo, o Brasil tem potencial para se tornar um
centro regional de excelência em resseguro, atraindo ainda mais investimentos para o setor.
“Hoje temos 16 resseguradoras locais e 60 grupos internacionais trabalhando offshore”, afirmou.
De acordo com Zoppa, o País está no caminho certo, pois tem grande vocação para a
internacionalização. “O Brasil é um grande importador, tem economia de larga escala, baixa
exposição catastrófica e responde por metade dos prêmios de seguros da América Latina. Para
cumprirmos a promessa de tornar o Brasil, de fato, um centro de excelência, devemos aprimorar
cada vez mais a capacitação dos profissionais, desenvolver tecnologias de resseguros e facilitar
a internacionalização por meio da isonomia tributária e da transferência de riscos para o
mercado de capitais”, concluiu.
É nesse cenário que se insere a ESNS oferecendo cursos de graduação, em especial,
o de Tecnologia em Gestão de Seguros e cursos de graduação.
2.2. Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais das Práticas Acadêmicas
O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é um instrumento político, filosófico e teóricometodológico que norteia as práticas acadêmicas da Escola Superior Nacional de Seguros,
tendo em vista a trajetória histórica, inserção regional, missão, finalidades e objetivos, já
descritos neste PDI.
É uma declaração de uma identidade institucional; uma explicitação da linha filosóficopedagógica que fundamenta todos os cursos, programas e projetos da Escola Superior Nacional
de Seguros na direção de afirmar o princípio do funcionamento orgânico da Instituição (no
sentido de corpo único, integrado e em interação dialógica) e favorecer a conquista de uma
excelência reconhecida pelos atores internos e pela sociedade como um todo.
O PPI sintetiza as discussões travadas no seio dos atores envolvidos no projeto de
idealização da Escola Superior Nacional de Seguros, constituindo-se num produto coletivamente
construído que sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas que estão presentes no
cotidiano da Instituição.
A elaboração do PPI superou os desafios próprios do exercício da participação e do
compartilhamento, num trabalho efetivamente cooperativo, porque produto de negociação e
confronto provenientes do pluralismo de idéias dos diferentes atores institucionais envolvidos. A
diversidade de saberes e práticas, próprias da heterogeneidade da formação dos profissionais,
se, por um lado, refletiu-se em diferentes e divergentes percepções e propostas em torno do
fenômeno educativo, por outro, ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo decisivamente
para a qualificação teórica de todo o conjunto das políticas institucionais.
Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a Escola Superior Nacional de Seguros
procura refletir e incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de
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vista do desenvolvimento regional, busca promover a sua contribuição para as necessidades do
mercado de trabalho, sem, contudo, perder de vista o perfil do egresso que pretende formar.
Dessa forma, pode-se construir um quadro de referência conceitual e metodológica que
norteia a realização da missão institucional, na medida em que estabelece os parâmetros de
condução das atividades acadêmicas e apresenta políticas institucionais compostas por um
conjunto de estratégias necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação superior e
da Instituição.
Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão de mundo e do papel da educação
superior, ao mesmo tempo em que explicita o papel da Instituição e sua contribuição social nos
âmbitos regional e nacional, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão na busca da
articulação entre o real e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da
identidade da Instituição, materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar
com o conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto,
a um período de gestão.
Os fundamentos do PPI da Escola Superior Nacional de Seguros orientam o projeto
educativo de forma articulada e não deixam à margem os compromissos sociais da Instituição. O
cotidiano educacional mediante o exercício do princípio da liberdade de ensino se complementa
com os compromissos sociais e confere ao PPI o caráter plural da Instituição. Assim, os
fundamentos do processo educativo criam as condições para que o PPI possa legitimamente
materializar-se, articulando a pluralidade de idéias e propostas que caracterizam a Escola
Superior Nacional de Seguros.
Na construção do PPI teve-se como pressuposto que um projeto educativo é parte
indissociável dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas características básicas
estão:
a) identificar uma proposta pedagógica;
b) entender o “ser humano” como foco de sua concepção;
c) orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de ensinoaprendizagem;
d) comprometer os contextos social, econômico e cultural no qual se
desenvolve o processo educacional;
e) pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnicoadministrativos.
Para elaboração do PPI tomou-se como referência o Plano Nacional de Graduação,
proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – FORGRAD;
as propostas de reformulação para a educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do
documento “Tendências da Educação Superior para o Século XXI”; a Lei nº 9.394, de
20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Plano Nacional de
Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001; o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES (Lei nº 10.861, de 14/04/2004); além das diversas normatizações
do Ministério da Educação sobre a nova ótica do ensino superior.
Dessa forma, os princípios filosóficos gerais que orientam o desenvolvimento do projeto
educacional da Instituição são:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;
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II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – valorização do profissional da educação;
VI – gestão democrática do ensino, assegurada a existência de órgãos
colegiados deliberativos, dos quais participarão os segmentos da
comunidade acadêmica e representantes da comunidade;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – valorização da experiência extra-acadêmica;
IX – vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais.
2.2.1. Identidade Institucional
Pelas suas peculiaridades, a Escola Superior Nacional de Seguros possui uma
identidade própria com ênfase no ser humano, na sociedade e na educação.
2.2.1.1. Concepção do Ser Humano e da Sociedade
A valorização do aluno como ser humano se dá através da sua formação, do
desenvolvimento de seus talentos, das suas competências, das suas habilidades e do seu
comportamento, além da cultura pelo respeito às diversidades individuais, étnicas, religiosas e
culturais, sempre observando os princípios éticos e valores da sociedade onde se insere.
A Escola Superior Nacional de Seguros possui uma visão humanística da sociedade e a
considera como um conjunto de indivíduos, onde deve prevalecer o respeito mútuo, a tolerância,
a ética humanística, a preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente e a busca,
por seus membros, da justiça social, da igualdade de oportunidades e de um desenvolvimento
pleno e produtivo, sem discriminações e capaz de garantir às gerações futuras uma qualidade de
vida sustentável e satisfatória.
A interação da ESNS com a sociedade como um sistema aberto, atenta aos anseios e
necessidades do entorno onde se localiza e do mundo moderno, ocorre com o empenho
constante para que seus alunos, seus professores e seus funcionários, através das atividades
desenvolvidas de ensino, pesquisa e extensão, contribuam para a transformação da sociedade
brasileira, no sentido de construir uma nação justa e livre, lutando contra a pobreza, a miséria e a
desigualdade social.
A instituição está consciente de que a sua responsabilidade social deve ser exercida
primordialmente por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, colocando seu
potencial acadêmico a serviço da sociedade; e pelas oportunidades que proporciona a seus
alunos e professores para a inserção e atuação na sociedade, tornando-os assim conscientes
dos problemas e desafios a enfrentar para tornar essa mesma sociedade justa, equitativa e
solidária.
A ESNS empenha-se em garantir, na busca do conhecimento e na expressão de juízos e
valores pessoais, um clima de liberdade acadêmica, sem envolvimento em atuações políticopartidárias, que supõe profunda responsabilidade e respeito integral para com os direitos do
outro e as exigências do bem comum.
Além disso, a ESNS procura estreitar as suas relações com o mundo empresarial e
prepara o seu alunado para dele participar com o seu trabalho, seus talentos, habilidades e
competências, desenvolvidos durante o período de sua formação acadêmica.
A instituição garante aos alunos sólida formação profissional e ética e oferece aos
estudantes oportunidades concretas de inserção no mercado de trabalho, através de
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mecanismos como estágio, incentivo ao empreendedorismo para a criação de suas empresas e
a atuação em seu núcleo de pesquisa aplicada denominado Escritório Modelo de Administração
que tem por objetivo contribuir com soluções corporativas inovadoras para as organizações.
Assim, em todas as suas atividades, a Escola Superior Nacional de Seguros demonstra
que a geração, a preservação e a disseminação dos conhecimentos construídos nas trocas
realizadas entre professores, alunos e a sociedade, justificam-se como fins em si mesmos,
valorizados pelo compromisso com a verdade, com o respeito e com a ética, essencial para o
bem estar da sociedade.
Ao fazer a opção pelas pessoas a Escola Superior Nacional de Seguros assume o
compromisso de colaborar na construção de uma sociedade baseada no respeito e na promoção
de todos, incluindo-se os pobres, carentes, portadores de necessidade especiais e os
marginalizados.
A Escola Superior Nacional de Seguros é, portanto, um espaço para o diálogo
interdisciplinar e lugar privilegiado para a discussão do sentido da vida humana e da ciência
como instrumento de desenvolvimento social.
Assim, a instituição define seu projeto educacional levando em conta os desafios que lhe
são lançados pela situação sócio-político-ético-cultural do Brasil e do mundo contemporâneo e
para a promoção da cultura e do desenvolvimento integral das pessoas, propicia em suas
instalações, um ambiente no qual sejam claramente promovidos (as):
• o compromisso de criar uma sociedade mais justa e fraterna;
• as atitudes éticas coerentes com os seus valores aqui expressos e com os da
sociedade;
• a liderança aliada à disposição de servir à sociedade com seriedade e respeito;
• a capacidade para perceber a realidade; e
• a sensibilidade para as necessidades do outro e do bem comum.
A instituição admite em seu corpo docente, discente e técnico-administrativo, pessoas de
diferentes opções científicas, filosóficas, políticas e religiosas.
A entrada e permanência nos diversos quadros da instituição são uma opção livre e
pessoal, que implica, como atitude de coerência, o compromisso de respeitar os princípios
orientadores da Escola Superior Nacional de Seguros e de se empenhar na consecução de seus
objetivos. Simultaneamente, uma vez fazendo parte da comunidade, cada membro é atendido
de forma personalizada. Esse cuidado se revela de forma especial com os alunos provenientes
de camadas sociais menos favorecidas, na crença institucional de que o ser humano não pode
ser valorizado somente pela capacidade de gerar renda e lucro para o mercado.
Por acreditar no direito de cada ser humano à construção autônoma e coletiva do
conhecimento, a instituição se propõe a propiciar oportunidades de formação profissional,
científica e de realização a pessoas de todos os níveis sócio-econômicos. Nesse mister, a
Escola Superior Nacional de Seguros se propõe a desenvolver atividades sócio-culturaiseducativas em comunidades menos favorecidas economicamente, no sentido de acolher, no
corpo discente, alunos provenientes de todas as camadas sócio-econômicas, sem distinção, que
podem estudar na Escola Superior Nacional de Seguros inclusive aproveitando os benefícios das
bolsas carentes previstas em regulamento específico.
2.2.1.2. Concepção da Educação
A Escola Superior Nacional de seguros entende que a geração, a preservação e a
disseminação do conhecimento é sua obrigação perante as gerações futuras. Essa produção é
uma obra de interação social que decorre do trabalho e da dedicação conjunta de docentes e
discentes e deve reverter em benefício da sociedade, já que a instituição se vê como parte dessa
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mesma sociedade, de seus anseios, aspirações e necessidades e está pronta para contribuir
como fonte ideias, reflexões e soluções visando à plena realização de seus anseios, aspirações
e necessidades, contribuindo para formar cidadãos conscientes, que buscam a justiça social, os
direitos humanos de todos, a disseminação do conhecimento em todos os níveis e o fim da
miséria.
A Escola Superior Nacional de Seguros busca implementar um processo de ensinoaprendizagem moderno que propicie o desenvolvimento das potencialidades de cada aluno,
tendo em seu quadro professores com larga experiência acadêmica e prática de mercado para
disseminar entre os alunos as atitudes científicas com sua participação em projetos, orientados
pelos professores pesquisadores e profundos conhecedores do mercado, que visam à obtenção
de soluções inovadoras e empreendedoras para a sociedade.
Em conjunto com sua mantenedora a Escola Superior Nacional de Seguros oferece
bolsas para os discentes e docentes, incluindo-se intercâmbio com entidade estrangeiras,
visando o seu aprimoramento, crescimento e preparo para o mercado de trabalho.
2.3. Organização Didático-Pedagógica
2.3.1. Perfil do Egresso
O perfil do egresso da Escola Superior Nacional de Seguros está intrinsecamente
vinculado ao perfil profissional definido no projeto pedagógico, aliado à filosofia definida no seu
PPI.
A Escola Superior Nacional de Seguros se propõe a empreender um processo educativo
que contribua para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. Prima pela formação integral do indivíduo, com postura próativa frente ao conhecimento.
Dessa forma, proporciona condições para que o egresso, além de dominar a técnica
inerente à sua área de conhecimento, diferencie-se pelas competências e habilidades vinculadas
ao raciocínio e a reflexão analítico-crítica. Busca estimular a criatividade dos alunos, levando-os
a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira concreta, serão
impostas pela prática profissional.
Baseado na prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela
UNESCO, no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, o
egresso da Escola Superior Nacional de Seguros também pode ser apresentado como um
profissional capaz de atuar em tempos em mudanças, e responder às novas e constantes
demandas do mercado de trabalho e da sociedade.
Nesta perspectiva, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais da área de cada curso
oferecido, a Escola Superior Nacional de Seguros proporciona condições para o
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:
•
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais egressos da Escola Superior Nacional
de Seguros deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso
apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e
habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em
evidências científicas;
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•
Comunicação: os profissionais egressos da Escola Superior Nacional de Seguros devem
ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na
interação com outros profissionais e o público em geral. A comunicação envolve comunicação
verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua
estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
•
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos da Escola Superior
Nacional de Seguros devem estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista
o bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia,
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
•
Administração e gerenciamento: os profissionais egressos da Escola Superior Nacional de
Seguros devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da
força de trabalho quanto dos recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que
devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe
que integram;
•
Educação permanente: os profissionais egressos da Escola Superior Nacional de Seguros
devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.
Devem aprender a ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para
que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive,
estimulando e promovendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a cooperação
por meio de redes nacionais e internacionais.
Desta forma, com o desenvolvimento das competências e habilidades citadas, o aluno
egresso da Escola Superior Nacional de Seguros deverá ter o seguinte perfil:
•

Ser capaz e apto para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas
da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada
de decisão.

•

Estar apto a desenvolver o gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação
de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.

•

Estar qualificado a desenvolver a pesquisa e a reflexão crítica sobre os impactos da
administração com foco na atividade securitária e previdenciária, criando novas
possibilidades de gestão, utilizando-se dos recursos técnicos e tecnológicos, juntamente
com as ferramentas disponíveis nos processos relativos ao seguro.

2.3.2. Seleção de Conteúdos
Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e
habilidades a serem desenvolvidas. Nessa seleção devem ser observados alguns critérios
gerais, entre os quais cabe destacar:
•
Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições regionais,
guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como considerando as
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expectativas dos diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da
área;
•
Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e pela
releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões regionais, nacionais e
internacionais do avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento;
•
Potencialidade para o desenvolvimento intelectual dos alunos, permitindo-lhes lidar com
mudanças e diversidades de ordens diversas, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas
informações em diversificadas fontes;
•
Conteúdos estruturantes de diferentes campos de conhecimento, com maiores
possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração
vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade.
A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios centrais
considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos oferecidos
pela Escola Superior Nacional de Seguros.
2.3.3. Princípios Metodológicos
A Escola Superior Nacional de Seguros utiliza, no desenvolvimento dos seus cursos,
observadas as especificidades do Projeto Pedagógico, metodologias ativas e interativas,
centradas no aluno, voltadas para o seu desenvolvimento intelectual, para a ênfase no
desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, de tomar iniciativa e de
empreendedorismo. Alguns princípios metodológicos merecem destaque:
•

Interdisciplinaridade

A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de estudo sob diversos olhares,
constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re)criação do conhecimento.
•

Formação Profissional para a Cidadania

A Instituição tem o compromisso de desenvolver o espírito crítico e a autonomia
intelectual, para que, por intermédio do questionamento permanente dos fatos, o profissional
possa contribuir para o atendimento das necessidades sociais.
•

Estímulo à Autonomia Intelectual

A autonomia significa ser autor da própria fala e do próprio agir, sendo coerente na
integração do conhecimento com a ação. O desenvolvimento de uma postura investigativa por
parte do estudante é fundamental para que construa sua autonomia intelectual e profissional.
•

Responsabilidade, Compromisso e Solidariedade Social

A compreensão da realidade social e o estímulo à solidariedade social devem ser o ponto
integrador das ações de extensão vinculadas aos cursos.
•

Diversificação dos Cenários de Ensino-Aprendizagem
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A diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem e a inserção do aluno na rede de
serviços desde os primeiros anos dos cursos devem contribuir para a formação do profissional
generalista, capaz de atuar nos diferentes níveis, e de integrar criticamente conhecimentos
teóricos, práticos, e realidade sócio-econômica, cultural e política.
Os princípios metodológicos são estabelecidos em consonância com o Projeto
Pedagógico, observados os critérios que favorecem as atividades de ensino individualizado, de
grupo e de estudos teóricos.
Devem ser desenvolvidos programas que privilegiam descobertas de novas metodologias,
enfocando o uso e a adequação de recursos audiovisuais, de informática, de novos métodos e
técnicas de ensino, visando sempre o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico.
Destacam-se, como metodologias de ensino adotadas pelos docentes da Escola Superior
Nacional de Seguros: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos,
aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de casos,
casos de ensino, seminários, simpósios, palestras, pesquisa bibliográfica e iniciação científica.
Além destas metodologias de ensino, a Escola Superior Nacional de Seguros dispõe de
um ambiente virtual de aprendizagem interativo, através do qual se realizam chats, fóruns de
discussão, troca de informações e conhecimento dos alunos entre si e com os professores e
testes de auto avaliação de aprendizagem, especialmente nas disciplinas ministradas em EAD.
A Escola Superior Nacional de Seguros adota também a metodologia de atividades
integradoras com avaliação do nível de aprendizagem em momentos específicos do curso,
através de estudos de casos integradores, visando realinhar o processo de ensino-aprendizagem
sempre que for necessário basicamente a partir dos resultados obtidos na avaliação dos alunos.
2.3.4. Processo de Avaliação
A avaliação do aluno deve servir não só para medir seu rendimento acadêmico, mas,
sobretudo, para sustentar o desempenho positivo. O crescimento intelectual do aluno, ao longo
do curso, e todo esforço de sua parte devem ser incentivados, considerando-se os objetivos de
cada etapa do processo de formação, valorizando-se as qualidades desenvolvidas, e apontandose as insuficiências observadas.
A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita
diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados considerando as
competências e habilidades a serem constituídas e identificar mudanças de percurso
eventualmente necessárias. Constitui-se, portanto, como um processo de aperfeiçoamento
contínuo e de crescimento qualitativo.
Quando a perspectiva é de que o processo de formação garanta o desenvolvimento de
competências e habilidades, a avaliação destina-se à análise da aprendizagem dos alunos, de
modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação. Nesse sentido, a avaliação
não se presta a punir os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a
identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço necessário para
realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional.
O sistema de avaliação não deve incidir sobre elementos a serem memorizados, mas na
verificação da capacidade de refletir sobre o conhecimento, de questioná-lo e de (re)construí-lo
dos pontos de vista científico, metodológico e político.
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O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a capacidade de
acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar competências e habilidades
dos alunos significa verificar não apenas se adquiriram os conhecimentos necessários, mas
também se, quanto e como fazem uso deles para resolver situações-problema (reais ou
simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão.
Dessa forma, a avaliação é realizada mediante critérios explícitos, compartilhados com os
alunos, uma vez que o que é objeto de avaliação representa uma referência importante para
quem é avaliado, tanto para a orientação dos estudos como para a identificação dos aspectos
considerados mais relevantes para a formação em cada momento do curso.
O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Escola Superior Nacional de
Seguros, no Título IV – Do Regime Escolar, Capítulo V, envolvendo normas sobre a avaliação do
rendimento acadêmico:
“CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO
Art. 70. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo
sobre a freqüência e o aproveitamento escolar.
§ 1º No caso das disciplinas e dos cursos oferecidos em EAD a avaliação da
aprendizagem e a frequência obedecerão aos critérios específicos,
estabelecidos nos respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Art. 71. A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas
aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
§ 1º Independentemente dos resultados obtidos, é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não obtenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das aulas e demais atividades programadas.
§ 2º A verificação e registro de freqüência e seu controle são da
responsabilidade do professor.

Art. 72. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares,
nas avaliações (AV1, AV2 e Prova Final), sempre escritos, exceto no caso do
item I do artigo 67.
§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de
prova e determinar os demais trabalhos, que julgar necessário, bem como
avaliar os resultados.
§ 2º O conceito final da disciplina é medido por avaliações, trabalho de
pesquisa e outras formas de verificação previstas no plano de ensino da
disciplina.
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Art. 73. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa
em grau numérico de zero a dez.

Art. 74. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do
período letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação de
aproveitamento e a nota da prova final, esta última quando o aluno não atingir a
média nas duas avaliações (AV1 e AV2).

Art. 75. É concedida prova de segunda chamada ao aluno que deixar de
realizar prova de aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário
acadêmico.
Parágrafo único: A prova de segunda chamada é automática e em prazo préestabelecido no Calendário Acadêmico.
Art. 76. Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) e demais atividades escolares, é aprovado:
I – independentemente da prova final, o aluno que obtiver nota de
aproveitamento não inferior a 6 (seis), correspondentemente à média
aritmética, sem arredondamento, das notas dos trabalhos escolares e provas; e
II – mediante prova final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento
inferior a 6 (seis), porém não inferior a 3(três), obtiver média final 5 (cinco)
correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a média, das
avaliações (AV1 e AV2) e a nota da prova final.

Art. 77. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a freqüência, sejam as
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas
exigências de freqüência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.

Art. 78. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas
do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência
em até 2 (duas) disciplinas deste semestre.
Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o
período, ficando porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação.
Art. 79. Nos casos dos cursos ou das disciplinas ministradas sob as formas
semipresencial ou on line, com a utilização do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, no processo de avaliação deverá ser observado:
I - O aluno será estimulado sempre a realizar exercícios de auto-avaliação no
decorrer do estudo para verificar o seu processo ensino-aprendizagem.
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II - As médias e os instrumentos de avaliação seguirão o estabelecido nos
projetos pedagógicos de cada curso e as diretrizes das disciplinas EaD.
III - Para a composição da nota final a participação nas atividades propostas no
ambiente virtual de aprendizagem será de suma importância e integralizará
40% da média do aluno.
IV – Critério de Composição das notas dos Cursos ou disciplinas em EAD GRADUAÇÃO:
Atividades

Nota

Participação nas atividades propostas no ambiente virtual de
aprendizagem – Fóruns, realização de trabalhos, videoconferência,
exercícios de autoavaliação.

4 pontos

Avaliação

6 pontos

Total

10 pontos

V – Critério de Composição das notas dos Cursos de APERFEIÇOAMENTO:
Avaliação ao término do Curso – 10 Pontos.
Como os Cursos de aperfeiçoamento são de autogestão do processo de
aprendizagem do aluno, ao final, o aluno faz uma avaliação, no ambiente
virtual, com tempo determinado, com perguntas objetivas que atravessa todo o
conteúdo do curso.
VI – Critério de Composição das notas dos Cursos ou disciplinas em EAD PÓS GRADUAÇÃO:
•

Avaliação Formativa: Avaliação realizada no processo de curso de cada
disciplina, que consiste em: participação nas atividades propostas no
ambiente virtual de aprendizagem – Fóruns, realização de trabalhos,
videoconferência, exercícios de autoavaliação. As notas da Avaliação
Formativa para aprovação não podem ser inferior a 7,0. Vale 10 pontos.

•

Avaliação Somativa: Avaliação presencial no final do Curso, com questões
objetivas de resposta única e dissertativas de todo o conteúdo do curso.
Para realizar essa avaliação o aluno terá que ser aprovado anteriormente
em todas as Avaliações Formativas. A nota para aprovação nessa Prova
não pode ser inferior a 7,0. Vale 10 pontos.

•

Trabalho de Conclusão de Curso: Ao final do curso, o aluno deverá
apresentar uma monografia, elaborada sob a orientação de um professor a
ser escolhido de acordo com o tema do trabalho. O TCC também vale 10
pontos e a nota do aluno para aprovação, não poderá ser inferior a 7,0.

Para ser aprovado na Pós-Graduação, o aluno terá que ser aprovado, com o
mínimo de nota 7,0 (sete) nessas três modalidades de avaliação. A utilização de
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estudos de casos abordando as problemáticas do mundo contemporâneo e a construção
planos de negócios adaptados aos diversos cenários do País, nas avaliações integradoras
conteúdos, aplicadas em determinados períodos dos curso, buscando aprimorar
desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, complementa o processo de avaliação
aprendizagem e da interdisciplinaridade.”

de
de
o
da

2.3.5. Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à Flexibilidade dos
Componentes Curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos
Cursos
Nos cursos da Escola Superior Nacional de Seguros a flexibilidade curricular se reflete em
diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes
curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos e na constante revisão e reestruturação dos
componentes curriculares do curso, visando adequá-las aos novos cenários e contextos da
educação.
No que diz respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles constituem,
de fato e em quais casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma
a não impedir o movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução
curricular do curso.
Outro mecanismo de flexibilização utilizado diz respeito ao constante estudo de oferta de
componentes curriculares optativos, estes visam fornecer subsídios complementares à formação
acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca garantir uma margem mais
ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e habilidades que deseja
construir em seu processo de formação, com a necessária orientação do Colegiado de Curso.
A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe de perto as reais demandas
do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à realidade do mundo do
trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional de conclusão.
Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos
cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma.
Nesse sentido, as Atividades Complementares, que venham a estar previstas para os
cursos de graduação, conforme PPC respectivo, além de constituírem importantes mecanismos
de introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em
que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do
egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga horária do curso.
A Escola Superior Nacional de Seguros, a título de inovações pedagógicas significativas,
de inserção de projetos integradores, de aprendizagem baseada em problemas e
aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho e ao longo do curso,
possui diversos projetos, tais como:
•
A criação de simulador gerencial flexível para a aplicação em diversas disciplinas
complementares do curso de Administração, além do já implantado na disciplina de Jogos de
Empresas, ampliando o desenvolvimento de novas tecnologias para a formação de seus
egressos.
•
O desenvolvimento de livros textos e/ou e-books tratando principalmente de assuntos
ligados ao escopo do curso, conforme Ementa e Conteúdo Programático descrito no respectivo
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PPC e abordando também, quando previsto, temas de seguros e previdência, de forma a
municia-los de ferramentas eficazes para a gestão.
•
O estudo da inclusão de disciplinas específicas de avaliação integradora multidisciplinar
na matriz curricular dos cursos.
•
A inclusão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da metodologia de aprendizagem
ativa, através do desenvolvimento de atividades que complementem o trabalho do professor em
sala de aula, ressaltando a importância de vivenciar situações reais ou simuladas para decidir
dentre as alternativas disponíveis a mais adequada, com complemento do estudo através de
livros textos, banco de questões e conteúdos especiais.
2.3.6. Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares
Respeitada a legislação vigente e onde forem previstas nos respectivos Projetos Pedagógicos
dos Cursos – PPC:
a) Atividade Prática Profissional e de Estágios
O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa proporcionar ao aluno
formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação
profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais
de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.
O Estágio Supervisionado na Escola Superior Nacional de Seguros ajusta-se aos
dispositivos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de
estudantes.
O Estágio Supervisionado constitui uma das modalidades de prática a ser realizada
diretamente em ambientes de trabalho, sob a forma de uma ação desenvolvida enquanto
vivência profissional prolongada, sistemática, intencional e acompanhada. Ele objetiva um
conhecimento do real em situação de trabalho.
De acordo com o artigo 4º do Regulamento do Estágio Supervisionado, são objetivos do
Estágio Supervisionado:
I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões necessárias para
o desempenho profissional;
II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, complementando
seus conhecimentos;
III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos teórico-críticos e
operativo-instrumentais para a formulação de proposições e a mobilização de estratégias para o
seu desempenho profissional.
O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público
ou privado, devidamente conveniadas com a Escola Superior Nacional de Seguros e que
apresentem condições de proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno.
Os documentos presentes na formalização do estágio são:
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a) carta de apresentação do estagiário;
b) dados de identificação do estagiário;
c) atividades de estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um plano
de estágio com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do estagiário e do
responsável na Escola Superior Nacional de Seguros.
A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos
Professores Supervisores que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes grau sendo, AP
(aprovado) ou RP (reprovado), com base na análise documental, avaliação de desempenho no
estágio e na frequência dos alunos.
Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas as
atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Supervisor.
A avaliação do desempenho do estagiário será feita pelo Professor Supervisor, de forma
contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado.
O Professor Supervisor na avaliação do desempenho do estagiário leva em consideração:
I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio;
II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a concedente, como
com a Escola Superior Nacional de Seguros;
III – coerência e consistência dos relatórios parciais;
IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável;
V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT.
É considerado aprovado o estagiário que tenha frequência de 100% nas atividades de
Estágio Supervisionado e grau AP (aprovado) na avaliação efetuada pelo Professor Supervisor
com base nos critérios estabelecidos no artigo 17 do Regulamento do Estágio Supervisionado.
No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula na atividade de
Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte.
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a
carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe composta pelo
Coordenador de Estágio e pelos Professores Supervisores.
A seguir é apresentado o Regulamento do Estágio Supervisionado na Escola Superior
Nacional de Seguros.
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Dispõe sobre o Estágio Supervisionado na Escola
Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Supervisionado na Escola Superior Nacional
de Seguros.
CAPÍTULO II – DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 2º. O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa proporcionar ao aluno
formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação
profissional.
Art. 3º. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de
vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.
Art. 4º. São objetivos do Estágio Supervisionado:
I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões necessárias para
o desempenho profissional;
II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, complementando
seus conhecimentos;
III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos teórico-críticos e
operativo-instrumentais para a formulação de proposições e a mobilização de estratégias para o
seu desempenho profissional.
CAPÍTULO III – DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Art. 5º. O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público
ou privado, devidamente conveniadas com a Escola Superior Nacional de Seguros e que
apresentem condições de proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno.
Art. 6º. Os documentos presentes na formalização do estágio são:
I – carta de apresentação do estagiário;
II – dados de identificação do estagiário;
III – atividades de estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um plano
de estágio com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do estagiário e do
responsável na Escola Superior Nacional de Seguros.
Art. 7º. O plano de estágio elaborado pelos alunos, sob orientação do Professor Supervisor, deve
conter os seguintes itens: dados de identificação do estagiário e da concedente; caracterização
da concedente e seu ambiente; objetivos a serem alcançados pelo estagiário; forma de
realização do estágio; detalhamento do trabalho a ser desenvolvido, incluindo programa de
trabalho, resultados esperados, cronograma de execução, agenda de reuniões com o Professor
Supervisor, formas de acompanhamento e de avaliação; datas e assinaturas.
Art. 8º. A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos Professores
Supervisores que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes grau sendo, AP (aprovado) ou RP
(reprovado), com base na análise documental, avaliação de desempenho no estágio e na freqüência dos
alunos.
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Art. 9º. Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas as
atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Supervisor.
CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 10. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a
carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.

CAPÍTULO V – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 11. A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe composta
pelo Coordenador de Estágio e pelos Professores Supervisores.
Art. 12. O Coordenador de Estágio de cada curso é indicado pela Diretoria da Escola Superior
Nacional de Seguros, ouvido o Colegiado de Curso.
Parágrafo Único. O Coordenador de Estágio será obrigatoriamente professor integrante do corpo
docente do curso.
Art. 13. São atribuições do Coordenador de Estágio:
I – coordenar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades do Estágio
Supervisionado;
II – programar e divulgar junto aos alunos as atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários;
III – coordenar e acompanhar as atividades realizadas pelos Professores Supervisores;
IV – acompanhar o processo de avaliação das atividades do Estágio Supervisionado.
V – apresentar ao Colegiado de Curso, semestralmente, relatório do trabalho desenvolvido como
Coordenador de Estágio;
VI – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo
cumprimento deste Regulamento.
Art. 14. São atribuições dos Professores Supervisores:
I – orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, durante a realização do
Estágio Supervisionado;
II – efetuar visitas ao campo de estágio para constatar in loco a atividade que está sendo
desempenhada pelo estagiário;
III – manter contato com a instituição concedente;
IV – indicar bibliografia e outras fontes de consulta;
V – avaliar o desempenho do estagiário, conforme os critérios estabelecidos;
VI – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função.
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Art. 15. Compete ao estagiário:
I – elaborar o plano de estágio para início das atividades;
II – realizar as atividades programadas.
III – cumprir a carga horária e o horário estabelecido para o estágio;
IV – executar com zelo todas as atividades que lhe forem atribuídas e guardar sigilo profissional
de todos os assuntos pertinentes ao campo de estágio;
V – manter um comportamento ético na realização das tarefas previstas para o estágio;
VI – apresentar ao Professor Supervisor relatórios parciais e final, de acordo com o cronograma
de atividades de estágio.
CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO
Art. 16. A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor Supervisor, de forma
contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado.
Art. 17. O Professor Supervisor na avaliação do desempenho do estagiário leva em
consideração:
I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio;
II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a concedente, como
com a Escola Superior Nacional de Seguros;
III – coerência e consistência dos relatórios parciais;
IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável;
V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT.
Art. 18. É considerado aprovado o estagiário que tenha frequência de 100% nas atividades de
Estágio Supervisionado e grau AP (aprovado) na avaliação efetuada pelo Professor Supervisor
com base nos critérios estabelecidos no artigo 17 do Regulamento do Estágio Supervisionado.
Parágrafo Único. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua
matrícula na atividade de Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de
Curso.
Art. 20. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.
b) Atividades Complementares
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As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais,
de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações
de extensão junto à comunidade.
São concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento às
demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com
conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo curso de
graduação.
De acordo com o artigo 4º do Regulamento das Atividades Complementares, entende-se
como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas atividades
previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de graduação,
desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do
aluno. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso em que está
matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para o
processo de ensino-aprendizagem.
Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Escola Superior
Nacional de Seguros, ou por qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades:
I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino;
II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa;
III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão.
São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:
I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso em que está
matriculado o aluno, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de
formação do aluno;
II – o exercício efetivo de monitoria na Escola Superior Nacional de Seguros, com formalização
institucional e exigência de parecer final favorável do professor responsável;
III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, como processo
de complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição
em que o interessado realizou o estágio.
IV - o efetivo exercício profissional como empregado, autônomo ou empresário em atividades
diretamente relacionadas à Administração e ao Seguro.
É considerada atividade vinculada à PESQUISA, no GRUPO 2, o conjunto de ações
sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de tema
relevante para a formação profissional. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a
grupo de pesquisa cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades Complementares
de PESQUISA.
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São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas
em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas,
semanas acadêmicas, ou outras similares.
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a
carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou
período letivo, inclusive no período de férias escolares, na ESNS ou quaisquer outras instituições
de educação superior, empresas privadas, empresas e órgãos públicos, fundações, etc., sem
prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias.
As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria
de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com
os interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora dela.
Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem
ser livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela Escola
Superior Nacional de Seguros. Todavia, não é permitido o cômputo de mais de 50% da carga
horária exigida em única modalidade.
A programação das Atividades Complementares está sujeita a validação da
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso,
expressos no Projeto Pedagógico.
A validação das Atividades Complementares é requerida pelo aluno, instruindo o pedido
com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos
extracurriculares. São consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame
de compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela Escola Superior Nacional de
Seguros, ou por ela referendadas. O processo de requerimento, comprovação e validação das
Atividades Complementares fica registrado na Coordenadoria de Curso.
O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos é
exercido por um professor vinculado ao corpo docente da Escola Superior Nacional de Seguros,
indicado pela Coordenadoria de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindolhe:
I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento;
II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de Atividades
Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos;
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela
Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares;
IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que
objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades Complementares;
V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as Atividades
Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, acompanhado dos documentos
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comprovantes da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da frequência registrada
de cada um dos alunos.
Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades
Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser
publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo.
Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou oferecidos pela
Escola Superior Nacional de Seguros, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na
comunidade externa e participar da realização de outros que sejam promovidos ou realizados
por órgãos públicos ou privados e/ou instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza
possam vir a ser aproveitados com vistas à integralização de Atividades Complementares.
A seguir é apresentado o Regulamento das Atividades Complementares na Escola
Superior Nacional de Seguros.
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Dispõe sobre as Atividades Complementares na
Escola Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares na Escola Superior
Nacional de Seguros.
CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios,
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, que possibilitam o reconhecimento,
por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do
ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e
com as ações de extensão junto à comunidade.
Art. 3º. São concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento às
demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com
conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo curso de
graduação.
Art. 4º. Entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida
nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos
de graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e
profissional do aluno.
Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso
em que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância
para o processo de ensino-aprendizagem.
CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Escola Superior
Nacional de Seguros, ou por qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades:
I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino;
II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa;
III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão.
Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:
I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso em que está
matriculado o aluno, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de
formação do aluno;
II – o exercício efetivo de monitoria na Escola Superior Nacional de Seguros, com formalização
institucional e exigência de parecer final favorável do professor responsável;
III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, como processo
de complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição
em que o interessado realizou o estágio.
IV - o efetivo exercício profissional como empregado, autônomo ou empresário em atividades
diretamente relacionadas à Administração e ao Seguro
Art. 7º. É considerada atividade vinculada à PESQUISA, no GRUPO 2, o conjunto de ações
sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de
tema relevante para a formação profissional.
Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de
pesquisa cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades Complementares
de PESQUISA.
Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas
em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas,
semanas acadêmicas, ou outras similares.
CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 9º. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a
carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou
período letivo, inclusive no período de férias escolares, na ESNS ou quaisquer outras instituições
de educação superior, empresas privadas, empresas e órgãos públicos, fundações, etc., sem
prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias.
Art. 11. As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela
Coordenadoria de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas,
de acordo com os interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora
dela.
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Art. 12. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem
ser livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela Escola
Superior Nacional de Seguros.
Parágrafo Único. Para se assegurar a sua diversidade, não será permitido o cômputo de mais de
50% da carga horária exigida em única modalidade.
CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO
Art. 13. A programação das Atividades Complementares estará sujeita a validação da
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso,
expressos no Projeto Pedagógico.
§1º. A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido
com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos
extracurriculares.
§2º. Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de
compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela Escola Superior Nacional de
Seguros, ou por ela referendadas.
§3º. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares
ficará registrado na Coordenadoria de Curso.
Art. 14. O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos será
exercido por um professor vinculado ao corpo docente da Escola Superior Nacional de Seguros,
indicado pela Coordenadoria de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindolhe:
I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento;
II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de Atividades
Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos;
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela
Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares;
IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que
objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades Complementares;
V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as Atividades
Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, acompanhado dos documentos
comprovantes da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da frequência registrada
de cada um dos alunos.
Art. 15. Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades
Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser
publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo.
Art. 16. Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou oferecidos pela
Escola Superior Nacional de Seguros, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na
comunidade externa e participar da realização de outros que sejam promovidos ou realizados

50

por órgãos públicos ou privados e/ou instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza
possam vir a ser aproveitados com vistas à integralização de Atividades Complementares.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de
Curso.
Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da
Escola Superior Nacional de Seguros do Rio de Janeiro, com expedição da respectiva e
competente Instrução Normativa..
2.3.7. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
O material pedagógico utilizado na Instituição é desenvolvido pelos professores dos
cursos, de acordo com a natureza dos componentes curriculares ministrados, dentro de
especificações e padrões definidos pelas Coordenadorias de Curso.
A Escola Superior Nacional de Seguros fomenta o desenvolvimento de novos materiais
didáticos para os cursos que são ministrados. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna entre o
tradicional processo de produção de material didático e as exigências inovadoras dos cursos.
De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente necessária,
porém é insuficiente às crescentes demandas do ensino de graduação e pós-graduação. Isso
ocorre porque as inovações propostas para os cursos, tais como a interdisciplinaridade, o caráter
prático da educação e atualização permanente, não encontram respaldo nos materiais didáticos
tradicionais.
O material pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação das
Coordenadorias de Curso, de acordo com a natureza dos componentes curriculares e do nível
tecnológico exigido.
2.3.8. Incorporação de Avanços Tecnológicos
É estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o
acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.
A Escola Superior Nacional de Seguros incorpora de maneira crescente os avanços
tecnológicos às atividades acadêmicas. Para tanto, foi destinado percentual de sua receita anual
para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos cursos
oferecidos.
A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que abordem
temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem
para que disseminem este tipo conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos.
2.4. Políticas Institucionais
2.4.1. Políticas de Ensino
A Escola Superior Nacional de Seguros ao definir os termos da sua política para o ensino
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toma como ponto de partida a compreensão de que a educação superior se insere em um
contexto multifacetário, marcado por transformações econômicas, sociais e culturais.
À luz desse entendimento e das orientações formuladas no interior da política educacional
brasileira, a Escola Superior Nacional de Seguros elegeu como sua função primeira empreender
um processo educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Dessa forma, a Escola Superior Nacional de Seguros adota como referencial pedagógico
a prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no
Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI.
Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um
conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício
cidadão e profissional em tempos de mudanças.
A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e
saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do
futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as
pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que
invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de
desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas
de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita
navegar através dele.
A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens
fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:
•
“Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos
ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa
época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida
humana à não-aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer
certeza que esteja em contradição com os fatos;
•
“Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa criar algo
novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer uma profissão
em conformidade com suas predisposições interiores;
•
“Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que
regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas
devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas
como imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas
diferenças embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições;
•
“Aprender a ser” implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir os próprios
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.
Disso resulta claro que a estruturação e o desenvolvimento dos cursos de graduação da
Escola Superior Nacional de Seguros têm como eixo curricular a consolidação de uma sólida
formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática,
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observada a flexibilização curricular, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças
para cujo desafio o egresso deverá estar apto.
As políticas de ensino da Escola Superior Nacional de Seguros foram estabelecidas,
consoante sua missão de que os egressos tenham uma base sólida de formação, através do
desenvolvimento das habilidades e competências do administrador, de forma que estes estejam
plenamente preparados e desenvolvidos para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho, contextualizando o ensino às realidades social, cultural e psicológica da sociedade
moderna.
A Escola Superior Nacional de Seguros tem como parte de seus valores, a formação de
cidadãos éticos, críticos, atuantes em seus entornos social, cultural e político, de forma
autônoma e responsável.
Nesse contexto, a Escola Superior Nacional de Seguros estabelece como suas políticas
de ensino:
I.

Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos.

II.
Criar estratégias de aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos aos
futuros profissionais.
III.
Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e orientadores da
aprendizagem, transformando-os em educadores.
IV.
Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional através da formação
continuada.
V.
Oferecer aos professores cursos de inovações didáticas, implementando novas formas
de ensinar e educar.
VI.
Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares, superando a
fragmentação da informação, oportunizando um ensino integrado e a proximidade da teoria e
prática.
VII.

Impulsionar o incentivo aos projetos de extensão.

VIII. Desenvolver programas de pós-graduação lato sensu, relacionando-os com os cursos de
graduação ofertados.
IX.

Adaptar os projetos pedagógicos às legislações vigentes e ao mercado de trabalho.

X.
Incorporar as novas tecnologias à educação, como recurso no desenvolvimento das
aprendizagens.
XI.
Criar novas formas de relação interinstitucional, seja através de redes virtuais e/ou
ensino a distância.
XII.
Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para a formação crítico-social, através
de intercâmbios de professores e alunos.
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XIII. Ampliar a base de conhecimento da sociedade para que seja transformadora da
realidade, ao mesmo tempo em que preserva a cultura e os valores sociais pré-existentes.
XIV. Implementar programas de monitorias e nivelamentos, de forma a dar apoio pedagógico
aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas.
XV.
Promover reuniões de colegiado para analisar, avaliar, informar e ajustar os
procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e
culturais dos alunos.
XVI.

Reformular critérios avaliativos, oportunizando avaliação diagnóstica e formativa. e

XVII.

Orientar as Atividades Complementares através de critérios específicos.

Focada nessas premissas norteadoras, são objetivos da política de ensino da Escola
Superior Nacional de Seguros:
•
Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar
os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento;
•
Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno;
•
Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas
fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional;
•
Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e
coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão;
•
Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a docentes e
a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas;
•
Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade desses cursos oferecidos
pela Escola Superior Nacional de Seguros.
Os cursos superiores de tecnologia estarão configurados na perspectiva de formar
profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em uma
determinada área profissional e com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar
tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações
com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.
Sua oferta busca a constante sintonia com a dinâmica do setor produtivo e os
requerimentos da sociedade. É uma ferramenta eficaz na formação mais rápida do profissional,
capacitando-o profissionalmente para suprir às necessidades do mercado.
É considerada na definição da política a busca de excelência na capacitação técnica
visando atender a demanda por preparação, formação e aprimoramento educacional e
profissional.
Os cursos superiores de tecnologia na Escola Superior Nacional de Seguros deverão
observar os seguintes princípios:
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•
Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do
processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
•
Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações
no mundo do trabalho;
•
Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão
de processos e a produção de bens e serviços;
•
Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais
resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
•
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 pósgraduação;
•
Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
permanente dos cursos e seus currículos;
•
Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva
organização curricular.
A Escola Superior Nacional de Seguros, reconhecendo o importante papel social que a
educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade,
possui uma política de pós-graduação que resulta em um ensino pós-graduado de alto padrão e
de acordo com as normas estipuladas pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES e do Conselho Nacional de Educação e sua Câmara de
Ensino Superior.
A política de pós-graduação está consubstanciada em ações que possibilitem alcançar
metas de qualidade na pesquisa, na capacitação do corpo docente e na qualificação de cursos.
Focada nessas premissas norteadoras, são princípios básicos da política de ensino de
pós-graduação da Escola Superior Nacional de Seguros:
•
Participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação de recursos
humanos qualificados;
•
Promover o ensino de pós-graduação em padrões internacionais de qualidade e de acordo
com as normas estipuladas pela CAPES/MEC;
•

Consolidar a pós-graduação integrando-a a graduação;

•
Incentivar a pesquisa acadêmica, com vistas à formação de uma massa crítica e
capacitada profissionalmente;
•
Desenvolver pesquisas em áreas consideradas prioritárias pela Instituição, em
consonância com os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e dos cursos de pósgraduação;
•

Formar grupos permanentes de excelência em pesquisa científica e tecnológica.
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2.4.2. Políticas de Pesquisa
A Escola Superior Nacional de Seguros desenvolve atividades de pesquisa, promovendo
ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão.
As atividades de pesquisa estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas
da comunidade na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento
que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida.
A pesquisa é entendida como um processo educativo, cultural e científico, que articula o
ensino e a extensão de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
Instituição e a comunidade científica nacional e internacional.
A pesquisa é o principal mecanismo de desenvolvimento científico, tecnológico e de
disseminação do conhecimento para a sociedade, visando o seu desenvolvimento social,
econômico e cultural.
São objetivos da política de pesquisa:
•
Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio
com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais;
•
Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional e às
demandas da sociedade;
•
Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes ou
parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional e internacional;
•
Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica;
•
Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as produções
intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais, monografias e
livros;
•
Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de
temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes.
De acordo com o artigo 40 do seu Regimento, a Escola Superior Nacional de Seguros
incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, principalmente através:
I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em
qualquer atividade didático-pedagógica;
II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como,
biblioteca, documentação e divulgação científica;
III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação;
IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de
determinados projetos;
V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa;
VI – do intercâmbio com instituições científicas;
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VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos,
simpósios, seminários e encontros.
O financiamento das atividades de pesquisa inclui recursos próprios da Instituição ou de
terceiros, captados junto a organizações da região, públicas e privadas.
A política de pesquisa da Escola Superior Nacional de Seguros objetiva consolidar a
cultura de pesquisa na instituição. O principal e inovador mecanismo de operacionalização
instituído pela Instituição para o incentivo e apoio à formação de núcleo de pesquisa é o seu
Escritório Modelo de Administração (EMA), que estimula o processo de iniciação científica
colaborativo entre docentes e discentes, através da valorização da interdisciplinaridade, do
incentivo à criação e apresentação de trabalhos científicos em congressos e eventos relevantes,
à publicação em revistas científicas indexadas, à integração do trinômio ensino – pesquisa –
extensão e a avaliação das pesquisas através de indicadores de qualidade e relevância científica
e social.
Através do Escritório Modelo de Administração, a ESNS busca soluções inovadoras para
os problemas enfrentados pelo mercado através de ações de busca, descoberta,
experimentação, desenvolvimento de novos produtos ou aprimoramento de processos ou
técnicas organizacionais de forma a agregar valor às organizações.
Com o objetivo de incentivar a pesquisa científica e a produção acadêmica, a ESNS
implantará também a partir do início do ano de 2013, um programa institucional de estímulo à
produção acadêmica e iniciação científica, com os seguintes objetivos:
a)- Fomentar as atividades de pesquisa de docentes e discentes, nas áreas de
conhecimento relacionadas ao curso vigente na Instituição;
b)- Despertar a vocação científica discente e incentivar a formação de pesquisadores;
c)- Desenvolver no aluno de graduação o pensamento e a criatividade científica bem como
incentivar à reflexão sobre os impactos da pesquisa acadêmica na melhoria da qualidade
de vida da sociedade, nas atividades profissionais do pesquisador e do discente
colaborador.
Os projetos de iniciação científica serão analisados e aprovados pelo Conselho Superior e
a sua operacionalização se dará através da Diretoria Acadêmica em conjunto com a
Coordenação do Curso.
Todos os projetos aprovados de iniciação científica serão classificados, e aqueles com
maior pontuação serão contemplados com bolsas, considerando-se a relevância social do
projeto, a vinculação a uma linha de pesquisa do curso, os interesses da instituição e os
indicadores de produção científica do pesquisador (professor orientador). A concessão
obedecerá aos direcionamentos estratégicos da instituição como verba e demanda.
Além destes, a Escola Superior Nacional de Seguros está estruturando um projeto de
pesquisa de liderança empreendedora, que consiste na realização de pesquisa de campo das
lideranças corporativas, especialmente as atuantes no mercado de seguros, a ser realizada por
docentes e com o apoio dos discentes, de forma a permitir que se faça uma reflexão se o modelo
de liderança mais praticado nas empresas que atuam no mercado nacional é o mais adequado à
gestão do capital humano.
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2.4.3. Políticas de Extensão Universitária
A Escola Superior Nacional de Seguros desenvolve atividades de extensão universitária
visando promover a sua articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos
desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa; e captando as demandas sociais para
orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.
A extensão é entendida como um processo educativo, cultural e científico, que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a
instituição de ensino e a sociedade. As atividades de extensão se caracterizam pela viabilização
prática e compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado pelo saber
humano e daquele produzido na Escola Superior Nacional de Seguros.
A extensão universitária é composta por atividades que se integram às matrizes
curriculares e às organizações da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político
educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as
instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da
aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.
Corroborando com o disposto na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018,
alterada pela Resolução CNE/CES nº 1, de 29 de dezembro de 2020, a ESNS estabelece um
Programa de Extensão Universitária com os seguintes objetivos:
•
Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio
com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais;
•
Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais relacionadas com a
área de educação, saúde e habitação, geração de emprego e ampliação da renda;
•
Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e
melhorar a qualidade da educação;
•
Valorizar os programas de extensão interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes
ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e para a solidariedade nacional e
internacional;
•
Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica;
•
Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico,
filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão.
A estruturação, a concepção e a prática das diretrizes do nosso programa de extensão
universitária, consideram:
•
a interação dialógica da nossa comunidade acadêmica com a sociedade do entorno por
meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas
contemporâneas presentes no contexto social;
•
a prioridade na formação cidadã dos nossos egressos, marcada e constituída pela
vivência dos seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, encontra-se
valorizada e integrada à matriz curricular de cada curso da Instituição;
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•
a realização de mudanças na própria Escola e nos demais setores da sociedade, a partir
da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e
sociais, previstas no Programa;
•
a articulação entre o ensino, a extensão e a pesquisa, ancorada em processo
pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.
•
a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como
cidadão crítico e responsável;
•
o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da
sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade;
•
a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de
ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos
e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância
com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos
humanos e educação indígena;
•
a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;
•
o incentivo à atuação da nossa comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao
enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento
econômico, social e cultural;
•
o apoio em princípios éticos que expressem o nosso compromisso social; e
•
a nossa atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e
coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade
brasileira.
De acordo com o artigo 41 do seu Regimento, a Escola Superior Nacional de Seguros
mantém atividades e serviços de extensão à comunidade, articulados com o ensino e a
pesquisa, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de seus cursos.
As atividades de extensão universitárias são realizados, principalmente, sob a forma de:
a. programas;
b. projetos;
c. cursos e oficinas;
d. eventos;
e. prestação de serviços
f. atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e privadas;
g. participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; e
h. promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas.
Para a consecução de tais atividades, promovendo a articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, a Escola Superior Nacional de Seguros, em conjunto com sua
mantenedora, também, realiza palestras e workshops destinados ao seu público interno e
extensivo à sociedade, cria e disponibiliza cursos presenciais ou à distância, de acordo com a
demanda do seu entorno, estimula a publicação pelos docentes e discentes de artigos,
dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, em revistas da mantenedora ou em
periódicos.
A Escola Superior Nacional de Seguros incentiva e estimula os seus docentes à
concepção de cursos e palestras que tratem de assuntos de interesse da comunidade como a
gestão de mudanças, controles internos, sustentabilidade, desenvolvimento de carreiras e
outros, principalmente aqueles relativos à sua linha de formação em seguros e previdência.
O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios da Instituição ou de
terceiros, captados junto a organizações da região, públicas e privadas.
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As atividades de extensão universitárias serão definidas de acordo com o
Regulamento de Extensão Universitária e os Projetos Pedagógicos de cada Curso.
2.4.4. Políticas de Educação a Distância
A educação a distância (EAD) vem passando por profundas mudanças, estando o seu
significado contextualizado na construção dos saberes e conhecimentos, assumindo um papel
de destaque na sociedade digital, onde a comunicação e a informação são essenciais e sem
fronteiras.
A EAD promove uma política de inclusão social que proporciona a grupos historicamente
excluídos as condições de acesso ao ensino superior, criando uma perspectiva de direitos e
oportunidades iguais para todos os cidadãos, onde a democratização do direito ao saber é
consolidada.
Esta modalidade de ensino também propicia que os muros das instituições escolares
sejam extrapolados e que o ensino e a aprendizagem, mediados por recursos didáticos
sistematicamente organizados em ambientes virtuais de aprendizagem, promovam a construção
e a reconstrução do conhecimento em qualquer tempo e lugar.
Considerando a nossa extensão territorial, a EAD promove o encurtamento das distâncias
e se destaca no panorama atual da educação que busca a expansão do ensino superior para
todo o Brasil.
Como instituição que cresce e se desenvolve na medida em que a sociedade da
Informação se modifica e se reinventa, a Escola Superior Nacional de Seguros amplia a sua
atuação através do Programa de Educação a Distância, criado e regido pelo Conselho Superior
de Ensino desta instituição e pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD).
Desta forma a sua política de EAD consiste na utilização efetiva das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s) em toda a organização didático-pedagógica e curricular, seja
para oferta de disciplinas semipresenciais dentro do limite de 20% da carga horária permitido
para o Ensino Superior ou para os cursos totalmente a distância.
A utilização das TIC’s se concretiza por meio de um ambiente virtual de aprendizagem –
MOODLE, que tem como benefício principal facilitar o acesso ao conhecimento e possibilitar a
interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos por meio de canais como fóruns,
bate-papo em tempo real (chat), videoconferências, entre outros.
A interação possibilitada pelo ambiente virtual de aprendizagem será complementada
através do apoio presencial em polos devidamente estruturados, destinados a um atendimento
personalizado ao aluno, orientando-o na apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) e nas avaliações, essa última em cumprimento às determinações legais do Ministério de
Educação.
Para o desenvolvimento dos projetos educacionais em EAD, a Escola Superior Nacional
de Seguros conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da área de
educação, com especialização em EAD, docentes especializados em diversas áreas do
conhecimento, profissionais das áreas de tecnologia da informação e comunicação.
Para suporte e apoio a estes profissionais, através do Núcleo de Educação a Distância em
parceria com as Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, serão
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desenvolvidas ações de acompanhamento e orientação técnica e didático-pedagógica que
colaborem na capacitação e desenvolvimento no que se refere ao Programa de EAD, e na
utilização das tecnologias de informação e comunicação nas disciplinas presenciais como apoio
pedagógico .
Da mesma forma e através do Núcleo de Educação a Distância em parceria com as
Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, os alunos terão acesso a todas as
informações referentes ao Programa de EAD, e receberão orientações sobre a utilização do
ambiente virtual de aprendizagem, sistemática de avaliação no curso, avaliação institucional
interna e incentivo à pesquisa através da construção e apresentação do TCC, além das ações
de complementação curricular por meio de atividades extras, seminários, workshops, entre
outros.
A ampliação do Programa de EAD, no que se refere a abertura de novos cursos de PósGraduação e de novos polos de apoio presencial, prevê investimentos em infraestrutura, em
tecnologias voltadas para a educação e em capital intelectual com a contratação de um corpo
docente especializado e pessoal técnico-administrativo capacitado.
2.4.5. Políticas de Inclusão Social
A política de inclusão social estabelecida pela Escola Superior Nacional de Seguros tem
como objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos
historicamente discriminados, tendo como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais
para todos os cidadãos.
A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional.
Implica não apenas o acesso à educação, mas principalmente, a permanência na Instituição de
pessoas portadoras de necessidades especiais, sem qualquer tipo de discriminação. Exige o
atendimento, em condições igualitárias a despeito das características, desvantagens ou
dificuldades que essas pessoas possam apresentar.
A proposta de inclusão social da Escola Superior Nacional de Seguros fundamenta-se,
prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da
sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito como legitimador desse
acesso. Dessa forma, a inclusão social não se refere apenas à questão racial e, por esta razão,
tem de ser vista de forma mais abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades
especiais.
São objetivos da política de inclusão social:
•
Ampliar as possibilidades de acesso e a permanência de alunos negros e afrodescendentes; a alunos de baixa renda, que não têm condições de arcar integralmente com os
custos de sua formação superior; e a alunos egressos de escolas públicas;
•
Possibilitar o acesso e a permanência de alunos portadores de necessidade especiais, em
igualdade de condições com as demais pessoas;
•
Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam o acesso e a
permanência ao ensino superior.
A Escola Superior Nacional de Seguros também desenvolve uma política de apoio aos
alunos carentes. Nesse sentido, oferece 06 (seis) tipos de bolsas, quais sejam: Bolsa Carente e
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Portadores de Necessidades Especiais, Bolsa Família (concedida para dois ou mais membros da
mesma família), Bolsa Funcionário e seus dependentes, Bolsa Convênio Empresa, Bolsa por
Vestibular e Bolsa Monitoria. Além das bolsas concedidas, a Escola Superior Nacional de
Seguros providenciará o seu cadastro no Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento
concedido. A Escola Superior Nacional de Seguros também providenciará a sua adesão ao
Programa Universidade para Todos, viabilizando mais um mecanismo de inserção e manutenção
de alunos de baixa renda sem diploma de nível superior.
A Escola Superior Nacional de Seguros apóia seus alunos em suas dificuldades de
aprendizagem, orientando-os e estimulando-os a superá-las mediante o acompanhamento de
professores, Coordenadores de Curso, Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente e também
por meio de oferecimento de cursos de nivelamento.
A Escola Superior Nacional de Seguros, em sintonia com as novas demandas
apresentadas pelo avanço da tecnologia da informação e com as políticas governamentais para
o setor, desenvolverá uma política de inclusão digital, como estratégia específica de inclusão
social. A política de inclusão digital da Escola Superior Nacional de Seguros possui os seguintes
objetivos:
•
Contribuir para o processo de inclusão digital de forma integradora, envolvendo a
construção do conhecimento e o desenvolvimento da pessoa;
•
Garantir o direito à comunicação em redes de computadores aos alunos que não possuam
condições financeiras para adquirir equipamentos e serviços que a propiciem;
•

Estabelecer mecanismos democráticos de acesso à informação e às novas tecnologias;

•
Incentivar o processo permanente de auto-aprendizado e de aprendizado coletivo em
tecnologias de tratamento da informação;
•
Fortalecer a organização de comunidade e a democracia participativa, mediante a criação
de listas de discussão, sítios para a divulgação de informações e notícias, fóruns eletrônicos
para debate e outras modalidades de interação da comunidade;
•
Capacitar para a formação de multiplicadores, aptos a atuar em programas de inclusão
digital desenvolvidos no ambiente interno e externo da Instituição, envolvendo sindicatos,
associações, entre outros;
A Escola Superior Nacional de Seguros adota ainda políticas de educação inclusiva
voltadas para pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a
permanência de alunos que apresentam alguma deficiência. Para tanto, está empenhada em
promover o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade, conforme determinação da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e do Decreto nº 5.296/2004 e do Decreto nº 5.626/2005, que a regulamentam.
2.4.6. Políticas de Responsabilidade Social
O trabalho desenvolvido pela Escola Superior Nacional de Seguros na área educacional
reflete o seu compromisso com a responsabilidade social. A Instituição tem como componentes
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da sua função social, entre outros:
a) a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados;
b) a permanente promoção de valores éticos;
c) a realização de programas de incentivos à comunidade acadêmica;
d) o estabelecimento de parcerias com instituições públicas.
e) a disseminação da educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afrobrasileira e africana;
f) a educação ambiental; e
g) a educação em direitos humanos.
O tema está inserido nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nas atividades de
ensino são incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo dos componentes curriculares, temas
de responsabilidade social. Além disso, são realizados cursos e eventos diversos versando
sobre a temática.
As atividades de pesquisa são voltadas para a resolução de problemas e de demandas da
comunidade na qual a Instituição está inserida, fortalecendo o compromisso institucional com o
desenvolvimento da região.
Na extensão, a Escola Superior Nacional de Seguros desenvolve atividades sobre temas
relevantes que têm impacto de melhoria na sociedade quanto à inclusão social; desenvolvimento
econômico e social; defesa do meio ambiente; direitos humanos; memória cultural; relações
étnico-raciais; cultura afro-brasileira e africana.
A Mantenedora realiza e apóia eventos junto as empresas e instituições de seguros do
País com o objetivo de debater temas atuais e disseminar informação e conhecimento. São
palestras, seminários, workshops e conferências por todo o Brasil.
O programa “Amigo do Seguro” é uma ação de responsabilidade social da mantenedora,
com o apoio da Escola Superior Nacional de Seguros, criada para dar oportunidade de
qualificação profissional a jovens de baixa renda, entre 16 e 20 anos, que estiverem cursando o
ensino médio em escolas públicas. O programa é desenvolvido pela parceria Escola Superior
Nacional de Seguros e o CIEE e conta com a participação das empresas do mercado de
seguros, tais como: AGF Brasil Seguros S/A; Âncora Corretora de Seguros; Bertier Corretora de
Seguros; Companhia Excelsior de Seguros; EDR – Serviços Técnicos de Seguros Ltda.; Grupo
Bradesco de Seguros; H M Consultoria e Adm. de Seguros Ltda.; Icatú Hartford Seguros S/A;
Itaú Seguros; Liderança Corretora de Seguros; Lippo Corretora de Seguros Ltda.; Millenium
Recife Adm. e Corretora de Seguros Ltda.; Mongeral Previdência & Seguros; Nossaseg
Corretora de Seguros; Olinda Corretores de Seguros; Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais;
Renard Corretora de Seguros; Sincor/PE; SINDISEG/PE; Sul América Cia. Nacional de Seguros;
TIR – Técnica, Inspeções e Regulações; Unibanco AIG Seguros S/A; Valle Corretora de Seguros
Ltda.; Eixo Seguros; Cadastro Nacional de Informações e Serviços – CNIS; Prudential Financial;
Rádio, TV e Jornal Seguro Amanhã; Salles Corretora de Seguros.
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O programa “Amigo do Seguro” contempla 03 (três) etapas. Na primeira, são feitos o
recrutamento e a seleção dos candidatos. Os aprovados passam para a segunda fase, de
formação acadêmica na área de seguros, através de cursos oferecidos pela FUNENSEG. Após a
conclusão das aulas, os estudantes são encaminhados, por intermédio do CIEE, para programas
de estágio em empresas do mercado de seguros. O estágio é acompanhamento pelo CIEE e
pela Escola Superior Nacional de Seguros. Ao final do estágio, cabe à empresa a decisão de
efetivar ou não o estagiário para o seu quadro funcional.
2.4.6.1 – Política de Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura
Afro-Basileira e Africana
A Escola Superior Nacional de Seguros em atendimento à Lei 11.645, de 10/03/2008 e à
Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004, inclui a temática da história e cultura afro-brasileira e
africana nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos de graduação de forma direta ou
transversal, como nas disciplinas de Direito e Tópicos Especiais.
2.4.6.2 – Política de Educação Ambiental
A Escola Superior Nacional de Seguros desenvolve diversas ações visando a educação
ambiental em atendimento à Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e ao Decreto 4.281, de 25/06/2002,
como o projeto “Flora Viva”, projeto de responsabilidade sócio-ambiental, desenvolvido em
conjunto com a mantenedora, para promover a conscientização sobre o plantio e a preservação
do meio ambiente para uma melhor qualidade de vida e a abordagem integrada da educação
ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente.
O “Flora Viva” é um projeto de responsabilidade social com foco na área ambiental. Foi
criado pela Escola Superior Nacional de Seguros com o objetivo de promover iniciativas de
segurança e preservação, através da conscientização dos seus públicos interno e externo.
Inicialmente, os funcionários da mantenedora e da mantida, assinantes da REVISTA
CADERNOS DE SEGURO e alunos matriculados nos cursos da Escola Superior Nacional de
Seguros, receberam um kit que contém materiais de apoio sobre o projeto, dicas de plantio e
sementes das quatro plantas que fazem parte do projeto: Ipê Amarelo, Aroeira-salsa, Ipê-roxo e
Cedro.
Além do lançamento do “Flora Viva”, outras ações ligadas à educação ambiental já estão
sendo desenvolvidas pela Escola Superior Nacional de Seguros, como por exemplo palestras,
seminários, incentivo à coleta seletiva de lixo e à utilização de material reciclado. Neste sentido,
todo material didático já está sendo impresso em papel reciclado e apresentou textos sobre
animais da fauna brasileira, ameaçados de extinção.
A política de inclusão social estabelecida pela Escola Superior Nacional de Seguros tem
como objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos
historicamente discriminados, tendo como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais
para todos os cidadãos.
A proposta de inclusão social da Escola Superior Nacional de Seguros fundamenta-se,
prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da
sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito como legitimador desse
acesso. Dessa forma, a inclusão social não se refere apenas à questão racial e, por esta razão,
tem de ser vista de forma mais abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades
especiais.
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A Escola Superior Nacional de Seguros utiliza diferentes programas e mecanismos que
viabilizam os mecanismos de inserção e manutenção de alunos de baixa renda. São oferecidas
bolsas de estudos ao corpo discente. São 06 (seis) os tipos de bolsas previstas, podendo-se
optar por: Bolsa Carente ou Portador de Necessidades Especiais, Bolsa Família (concedida para
dois ou mais membros da mesma família), Bolsa Funcionário e seus dependentes, Bolsa
Convênio Empresa, Bolsa por Vestibular e Bolsa Monitoria. O cadastro no Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior – FIES e a adesão ao Programa Universidade para Todos –
ProUni viabilizarão mecanismos de inserção e manutenção de alunos de baixa renda.
A Escola Superior Nacional de Seguros possui ainda políticas de educação inclusiva
voltadas para pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a
permanência de alunos que apresentam alguma deficiência.
2.4.6.3 – Política de Educação em Direitos Humanos
A Escola Superior Nacional de Seguros considera de forma transversal nas disciplinas
do curso, a educação em direitos humanos em atendimento ao disposto na Resolução do CNE
nº 01, de 30/05/2012.
2.4.7. Políticas de Gestão Acadêmica
O planejamento institucional tem como objetivo dotar a Instituição de um modelo de
estrutura organizacional que lhe permita viabilizar a consecução de sua missão, objetivos e
metas propostos neste PDI.
O modelo adotado de planejamento procura viabilizar a implantação do PDI na
perspectiva de uma política construída em uma conjuntura complexa e dinâmica permitindo
conviver com as necessidades, tensões, relações de forças e negociações peculiares ao
contexto educacional.
A política institucional de gestão da Escola Superior Nacional de Seguros pode ser
explicitada com base nos seguintes princípios fundamentais da organização:
I – unidade de patrimônio e administração;
II – estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior;
III – indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios para
fins idênticos;
IV – racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos
disponíveis;
V – flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às
peculiaridades locais e regionais, e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para
novos cursos e programas de pesquisa e de extensão.
Os eixos centrais da gestão institucional estabelecem:
a) a adoção de um modelo de organização que, em todos os planos, conduza à realização da
missão institucional;
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b) uma organização integrada a um padrão geral de administração flexível e baseada na
informação, na informatização e no domínio das novas tecnologias de comunicação;
c) planejamento acadêmico capaz de conviver com mudanças e de estimular a inovação.
O modelo desenhado para a Escola Superior Nacional de Seguros dispõe de organização
formal com estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para
responder às necessidades da Instituição e às exigências modernas de gestão. Tal modelo
permite ainda ampliar a transparência, a rapidez das respostas e a comunicação entre os
segmentos que compõem a dinâmica institucional.
A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela
formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram,
objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação das
medidas propostas e do crescimento institucional.
Os órgãos de deliberação e de execução foram concebidos com poucos níveis
hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a
comunicação; exige menor controle burocrático; facilita a gestão de processos e de rotinas e a
delegação de competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior envolvimento da
comunidade acadêmica, técnica e administrativa. Essa estrutura permite instaurar processos de
decisão mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos da comunidade interna,
possibilitando para cada setor autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas.
No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja
desenvolvida em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de responder
às demandas e às expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, quando se fizer
necessário, as idéias e os conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças políticas, econômicas,
sociais, demográficas e culturais que afetam a Instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o
processo de avaliação de modo a reunir estudos e orientações que subsidiem cientificamente a
decisão e a implementação de medidas que conduzam à execução do PDI.
2.4.8. Políticas de Pós-graduação
Além dos cursos de Graduação em oferta ou a ofertar ao longo do período de vigência
deste PDI, a ESNS já vem ofertando os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu
presenciais:
•

MBA Executivo em Direito do Seguro e Resseguro (em São Paulo);

•

MBA em Gestão Comercial de Seguros (no Rio de Janeiro);

•
MBA Executivo em Seguros e Resseguro (presencial no Rio de Janeiro e em São Paulo
e em EAD);
•

MBA em Direito Securitário (no Rio de Janeiro);

•

Curso de Especialização em Gestão de Seguros.

As atividades de pós-graduação desenvolvem-se como outro eixo dentro do qual a
ESNS afirma-se em qualidade do ensino e compromisso científico, observados os seguintes
balizamentos:
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a)
consolidação da pós-graduação lato sensu como instrumento de formação pósuniversitária e de qualificação de recursos humanos para a formação de quadros especializados,
seja para a docência, seja para a gestão de empreendimentos econômicos, científicos e
culturais;
b)

Implantação progressiva da pós-graduação stricto sensu como instrumento de
viabilização de atividades de pesquisa fundamental e aplicada, na medida em que essas
atividades se tornarem possíveis (dado o desenvolvimento dos recursos disponíveis), e
exequíveis (enquanto demanda concreta decorrente das relações interinstitucionais
estabelecidas entre a ESNS e o seu meio circundante), principalmente o mercado
segurador:

c)
articulação entre a expansão das atividades de ensino e pesquisa pós-graduadas e a
implantação de programas de iniciação científica e de monitoria para os alunos dos cursos de
graduação;
d)
criação e manutenção de núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas, com
infraestrutura própria e recursos adequados para sustentação de projetos de pesquisas.
São constituídos mecanismos de apoio capazes de assegurar:
a)
manutenção de programas de estímulo à qualificação formal do corpo docente,
inclusive os de intercâmbio de professores e de cooperação técnica e científica interinstitucional;
b)
implementação de agendas mínimas de promoções científicas (Congressos,
Seminários, Encontros e Reuniões) e viabilização da participação de professores em eventos
científicos promovidos por outras instituições, no País;
c)
criação de canais de articulação entre o núcleo interdisciplinar de pós-graduação e
pesquisa e as instituições de ensino e empresas localizadas na região de influência da ESNS,
mediante convênios e contratos de cooperação e de prestação de serviços para
desenvolvimento de projetos técnicos e científicos;
d)
criação de mecanismos de transferência de conhecimentos
e experiências
resultantes do esforço em pesquisa para o ensino de graduação;
É projeto da ESNS a expansão da oferta de oportunidades de formação de pósgraduação, especialmente nos níveis de aperfeiçoamento e de especialização a partir da criação
e consolidação de novos grupos e núcleos de estudos, de ensino e de pesquisa
intermultidisciplinar, com orientação para a formação de quadro de docentes de ensino superior
e de administração empresarial, especialmente para o mercado segurador.
As atividades pós-graduadas devem ser tratadas de forma essencialmente pragmática e
caracterizadora de uma identidade própria para a ESNS. Assim, tanto as atividades de ensino
quanto às de estudos e pesquisas devem estar diretamente associadas a um público definido e
aos seus objetivos imediatos de formação, adaptação, atualização e aperfeiçoamento, seja do
ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista de incorporação, no seu trabalho, de novas
tecnologias de produção e gestão.
São metas da pós-graduação:
•
Desenvolver atividades estritamente articuladas com a qualificação de seus próprios
quadros docentes e técnicos, com a instalação de novos laboratórios (principalmente para EAD)
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e centros setoriais de informação científica e principalmente, com os avanços alcançados no
campo das relações com as organizações empresariais, públicas e privadas;
•
Desenvolver atividades voltadas, prioritariamente, para os quadros funcionais de
dirigentes públicos e privados do mercado segurador.

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS
3.1. Cursos em Funcionamento
A Escola Superior Nacional de Seguros possui autorização para ministrar na modalidade
´presencial os cursos de graduação em Administração, modalidade bacharelado e de Gestão em
Seguros, modalidade tecnológico.
Além desses cursos a ESNS já vem ofertando os seguintes cursos de pós-graduação lato
sensu presenciais:
o MBA Executivo em Direito do Seguro e Resseguro (em São Paulo);
o MBA Executivo em Seguros e Resseguro (no Rio de Janeiro e em São Paulo); e
o MBA em Direito Securitário (no Rio de Janeiro).
o

MBA Executivo em Seguros e Resseguro na modalidade EAD.

3.2. Cursos com Solicitação Prevista:
A ESNS tem prevista a solicitação dos seguintes cursos na modalidade EAD:
Cursos de Pós-Graduação a Distância Lato Sensu
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA LATO SENSU
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO A
ANO PREVISTO PARA
VAGAS ANUAIS
DISTÂNCIA LATO SENSU
IMPLANTAÇÃO
MBA Executivo em Seguro de Vida e
160 (1)
2020
Previdência
MBA Executivo em Seguro de Vida e
200 (2)
2021
Previdência
Previsão de dois novos Cursos de
Cursos de Pós-graduação a
distância com linha de conhecimento
200 (previsão) (2)
2021
na área de Seguros, Vida,
Previdência.
MBA Executivo em Seguro de Vida e
240 (3)
2022
Previdência (3)
(1) Vagas distribuídas entre os polos situados em Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Brasília e na Sede (Rio de
Janeiro).
(2) Vagas distribuídas entre os polos situados em Salvador, Recife, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo,
Brasília e na Sede (Rio de Janeiro).
(3) Vagas distribuídas entre os polos situados em Blumenau, Campinas, Salvador, Recife, Curitiba, Goiânia, Porto
Alegre, São Paulo, Brasília e na Sede (Rio de Janeiro).
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.1. Corpo Docente
4.1.1. Composição
O corpo docente atual é composto por professores, com as titulações de doutores,
mestres e especialistas, de acordo com as necessidades de cada curso e com previsão para
expansão quantitativa e qualitativa, conforme cronograma demonstrado no subitem 4.1.5 do
presente PDI.
Atualmente os professores, titulação e experiência no EAD são os seguintes:
NOME DO DOCENTE

Alexander Mazolli Lisboa
Antonio Carlos Magalhães da Silva
Cecília Lima de Queiroz Mattoso
Ivan Luiz de Souza
Maísa de Sá Bezerra
Isabel de Sá Affonso da Costa
João Luiz Carvalho Rocha de Oliveira
José Antonio Menezes Varanda
Leonor Ramos Chaves
Liliana Caldeira
Marcelo Rodrigues Leão Silva
Marcio Luis Cunha Barbará
Marcos Antonio Simões Peres
Oswaldo Borges Peres
Mauricio Viot
Nelson Flores Duarte
Nylvandir Liberato Fernandes de Oliveira2
Paula Adriana Afonso dos Santos
Renato Cuenca
Ricardo Nascimento Ferreira
Roberta Carneiro de Souza

TITULAÇÃO

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA NO
EAD

EXPERIÊNCIA COMO
DOCENTE NO
ENSINO SUPERIOR

Doutor
Doutor
Doutora
Mestre
Mestre
Doutora
Mestre
Mestre
Mestre
Mestra
Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Doutora

6
12
2
2
1
2
6
12
13
11
6
7
2
2
2
10
2
2
2
7
2

25
19
20
23
16
18
31
21
15
19
25
18
12
25
11
18
29
10
23
11

4.1.2. Plano de Carreira
CAPÍTULO III – DA ADMISSÃO
Art. 8º. A admissão do professor para integrar a carreira de docente da Escola Superior Nacional
de Seguros se fará mediante indicação do Coordenador de Curso, após processo de seleção,
homologado pela Diretoria.
Art. 9º. Os professores da Escola Superior Nacional de Seguros deverão ser recrutados entre
pessoas cuja capacidade, títulos de habilitação, identidade profissional, integridade de costumes
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e vocação lhes permitam desempenhar a contento as funções que lhes sejam atribuídas na
carreira docente.
§1º. Serão considerados, em caráter preferencial, para contratação (admissão) e para promoção
(mudança de categoria) na carreira docente, os títulos acadêmicos, o teor científico dos
trabalhos realizados, a experiência profissional e de magistério em outras instituições de ensino
superior.
§2º. Do candidato à admissão será exigido:
a) graduação com no mínimo de 3 (três) anos de formado em IES reconhecida e cópia de
diploma devidamente autenticado;
b) registro no Conselho profissional;
c) pós-graduação concluída com no mínimo 360 h/a de carga horária mínima em área de
aderência com a(s) disciplina(s) que irá ministrar;
d) alternativamente, o docente que não possuir os critérios estabelecidos no item c deverá
comprovar o mínimo de 5 (cinco) anos de experiência em atividade profissional
diretamente relacionado com a(s) disciplina(s) que irá ministrar na ESNS;
e) mínimo de 2(dois) anos de experiência docente em IES de reconhecida excelência;
f) alternativamente, o docente que não possuir o critério estabelecido no item e deverá ser
enquadrado no critério estabelecido no item d. Neste caso, o docente se submeterá a
treinamento e capacitação promovidos pela ESNS, ou à pedido desta.
§3º. Dos candidatos à admissão poderá, previamente, ser exigido que se submetam a uma
prova didática, a ser realizada conforme instruções que forem propostas pelo Coordenador de
Curso, homologadas pelo Conselho Superior.
Art. 10. A admissão dependerá de 02 (duas) condições concomitantes, além dos requisitos de
ordem pessoal e legal:
I – existência de vaga;
II – necessidade ou conveniência para a Instituição.
Art. 11. A admissão de professores para integrar a carreira docente se fará, obrigatoriamente,
para o primeiro nível da classe a qual se candidatou. O candidato deverá cumprir todos os
requisitos do nível. Caso isto não ocorra, fica a critério da ESNS decidir se o candidato será
admitido em nível imediatamente inferior aquele em que melhor se enquadrar.
Parágrafo Único. Em casos especiais, à vista dos títulos e da experiência profissional do
professor, de prévia consulta ao Conselho Superior e de parecer favorável de metade mais um
dos membros do Colegiado de Curso, se admitirá o ingresso em nível diverso.
Art. 12. A contratação do professor é formalizada pela Mantenedora, segundo o regime jurídico
das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento da Escola Superior
Nacional de Seguros e deste Regulamento.
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CAPÍTULO IV – DA PROGRESSÃO
Art. 13. Para fins de progressão a uma classe imediatamente superior na carreira docente da
Escola Superior Nacional de Seguros, o critério é a titulação do professor, o tempo de casa, a
produção acadêmica pertinente, a avaliação discente e a avaliação institucional. O
enquadramento será promovido na existência de vaga, de acordo com as disponibilidades
orçamentárias, por indicação da Coordenação do Curso e com aprovação prévia e expressa da
Diretoria.
Parágrafo Único. O professor que atender ao disposto no caput será enquadrado na classe
superior correspondente, respeitados os níveis horizontal e vertical, nesta ordem, determinados
para as classes docentes descritas no item 1.1.
Art. 14. A progressão docente para outras classes e níveis, quando houver, ocorrerá de acordo
com as disponibilidades orçamentárias, considerando:
I – por tempo de serviço efetivo na Escola Superior Nacional de Seguros de no mínimo 3 (três)
anos, contados a partir da data de admissão e por indicação da Coordenadoria de Curso.
II – avaliação de desempenho que considere a assiduidade, a pontualidade, a sinergia e o
cumprimento integral do plano de ensino da disciplina, o cumprimento dos prazos e demais
obrigações acadêmico-administrativas (lançamentos de notas e freqüências, devolução de
provas etc) e o comprometimento do docente com os princípios fundamentais da ESNS. As
avaliações serão aplicadas semestralmente por discentes e pela Coordenadoria de curso. O
docente que se sentir prejudicado nas avaliações terá o direito de justificar-se. Neste caso, a
Coordenadoria deverá se manifestar formalmente ratificando ou alternado o parecer.
III - pela produção científica e intelectual do docente, cuja avaliação ficará a cargo de uma
Comissão de Avaliação Docente, composta por 3 (três) membros do NDE – Núcleo Docente
Estruturante, e posterior aprovação da Diretoria, observados ainda, os seguintes termos:
a) relevância dos assuntos abordados para o curso em que trabalha;
b) relevância do veículo em que o trabalho foi publicado, ou do evento em que foi apresentado;
c) formulário de Avaliação de Desempenho, aplicabilidade anual.
Art. 15. As propostas de mudança neste regulamento somente terão aplicação no semestre
imediatamente posterior à data da publicação da Instrução Normativa que o regulamentar.
CAPÍTULO V – DOS PROFESSORES VISITANTES E COLABORADORES
Art. 16. A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Escola Superior Nacional de
Seguros pode dispor do concurso de Professores Visitantes e Colaboradores, estes últimos
destinados a suprir a falta temporária de professores da carreira docente.
Art. 17. O Professor Visitante é aquele que, integrante do corpo docente de outras instituições de
ensino superior, ou pessoas de notório saber e de notório valor cultural ou profissional, é
convidado pelo Coordenador de Curso, com aprovação da Diretoria, e concordância do
Conselho Superior, para ministrar conferências ou cursos, por tempo determinado, sem que isto
implique em ingresso na carreira docente.
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Parágrafo Único. O contrato do Professor Visitante não poderá exceder o prazo máximo de 02
(dois) anos.
Art. 18. O Professor Colaborador é aquele que, sem pertencer à carreira docente, for indicado
pelo Coordenador de Curso para contratação, por tempo determinado, para atender a situações
especiais de falta temporária de professores da carreira docente.
§1º. O professor indicado deverá apresentar os títulos necessários para o desempenho da
função.
§2º. O contrato do Professor Colaborador não poderá exceder o prazo máximo de 6 (seis)
meses, prorrogável por igual período.
§3º. Com a proposta do Coordenador de Curso e a aprovação pela Diretoria e ratificação do
Conselho Superior, o Professor Colaborador poderá ingressar na carreira docente, desde que
haja vaga e tenha cumprido as exigências constantes do Regimento e demais disposições deste
Regulamento.
CAPÍTULO VI – DOS REGIMES DE TRABALHO
Art. 19. O corpo docente da Escola Superior Nacional de Seguros está sujeito à prestação de
serviços semanais em um dos seguintes regimes: >> ATENÇÃO: as descrições de TI, TP e
Horista, a seguir são definições feitas pelo INEP, disponível na respectiva página
(http://www.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/)
I – Regime de Tempo Integral – TI: Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho
na mesma instituição, nelas reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a
estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de
alunos.
II – 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.
III – Regime Horista – HA: Docentes contratados pela instituição exclusivamente ministrar horasaula, independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadrem nos outros
regimes de trabalho acima definidos.
Parágrafo Único. As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino serão distribuídas
em preparo de aulas, assistência e orientação aos alunos, preparação e correção de provas e
exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em
eventos de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão.
CAPÍTULO VII – DA REMUNERAÇÃO
Art. 20. Os professores integrantes da carreira docente são remunerados segundo a classe, o
nível e o regime de trabalho, conforme os valores expressos em tabelas salariais aprovadas e
atualizadas periodicamente, de acordo com a legislação, pela Mantenedora.
Art. 21. A remuneração dos Professores Visitantes e Colaboradores é fixada tendo em vista a
qualificação do contrato, observada, sempre que possível a correspondência com os valores
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estabelecidos para os professores integrantes da carreira docente e o regime de trabalho que lhe
for definido, nos termos do contrato.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho Superior.
Art. 23. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.
4.1.3. Políticas de Qualificação
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
DA ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS
Dispõe sobre o Plano de Capacitação Docente da
Escola Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Plano de Capacitação Docente da Escola Superior
Nacional de Seguros.
Art. 2º. O Plano de Capacitação Docente tem por objetivo promover e sustentar o padrão de
qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão da Escola Superior Nacional de Seguros.
Art. 3º. A Escola Superior Nacional de Seguros, anualmente, aprovará as ações e metas para
capacitação docente para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos
similares de instituições congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da
pesquisa.
CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES DE INCENTIVOS
Art. 4º. A capacitação docente compreende as seguintes modalidades de incentivos:
I – bolsa-auxílio para participação em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu;
II – auxílio-financeiro para participação em eventos;
III – apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural;
IV – apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias e/ou outros trabalhos
acadêmicos;
V – oferta de cursos de formação e atualização pedagógica.
Parágrafo Único. A concessão destes incentivos ficará condicionada à disponibilidade de
recursos financeiros da Mantenedora.

CAPÍTULO III – DOS PRÉ-REQUISITOS
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Art. 5º. O pedido de concessão dos incentivos previstos no art. 4º deste Regulamento será feito
pelo professor interessado mediante preenchimento de formulário específico, de acordo com o
incentivo pleitEADo, junto à Diretoria.
Art. 6º. Constituem pré-requisitos para o credenciamento dos professores ao pedido de
concessão dos incentivos:
I – ter, no mínimo, 02 (dois) anos de efetivo exercício na Escola Superior Nacional de Seguros;
II – estar em dia, de forma integral, com todas as obrigações acadêmico-administrativas;
III – não estar sob ação de inquérito administrativo, com ou sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO IV – DA TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS
Art. 7º. Caberá à Diretoria decidir quanto ao pedido de concessão dos incentivos, devendo sua
decisão ser aprovada pelo Conselho Superior.
Parágrafo Único. São critérios relevantes para análise dos pedidos de concessão de incentivos:
I – disponibilidade de recursos financeiros;
II – necessidades institucionais em áreas prioritárias;
III – parecer do Coordenador de Curso a que o professor estiver vinculado;
IV – potencial demonstrado nos anos de atividades na Escola Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO
Art. 8º. Caberá à Diretoria acompanhar as atividades desenvolvidas pelos professores
contemplados com os incentivos previstos no art. 4º deste Regulamento.
Art. 9º. O professor contemplado com qualquer um dos incentivos previstos no art. 4º deste
Regulamento deverá apresentar relatório circunstanciado, de acordo com normas a serem
estabelecidas pelo Conselho Superior.
Parágrafo Único. O professor contemplado com o auxílio-financeiro para participação em
eventos deverá socializar os benefícios decorrentes dessa participação para o corpo docente da
Instituição, por meio de palestra ou outro meio pertinente.
Art. 10. A Diretoria deverá elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pelos
professores contemplados com os incentivos, para fins de avaliação do Conselho Superior.
CAPÍTULO VI – DO FINANCIAMENTO
Art. 11. Os incentivos previstos neste Regulamento serão financiados com recursos da
Mantenedora e/ou com recursos alocados por terceiros.
Art. 12. Para cada ano civil o Conselho Superior fixará um percentual da receita da Escola
Superior Nacional de Seguros para investimento na capacitação docente.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 13. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho Superior.
Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.
4.1.4. Estímulos (ou Incentivos) Profissionais aos Docentes
A Escola Superior Nacional de Seguros estimula a produção científica, técnica,
pedagógica e cultural dos professores. Para tanto oferece suporte técnico e apoio à produção do
corpo docente. De acordo com o Plano de Capacitação Docente, constituem modalidades de
incentivos para capacitação:
III – apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural;
IV – apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias
e/ou outros trabalhos acadêmicos;
A Escola Superior Nacional de Seguros apóia a participação do corpo docente em eventos
científicos e acadêmicos. De acordo com o Plano de Capacitação Docente, constitui modalidade
de incentivo para capacitação:
II – auxílio-financeiro para participação em eventos;
A Instituição também oferece incentivos à elevação da titulação do seu corpo docente.
Nesse sentido e de acordo com o Plano de Capacitação Docente, constitui modalidade de
incentivo para capacitação:
I – bolsa-auxílio para participação em cursos de pós-graduação lato e stricto
sensu;
A Escola Superior Nacional de Seguros também oferece incentivos à formação e
atualização pedagógica dos professores. De acordo com o Plano de Capacitação Docente,
constitui modalidade de incentivo para capacitação:
V – oferta de cursos de formação e atualização pedagógica.
Além disso, com o objetivo de orientar professores na condução de disciplinas, sugerindo
metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar a relação professoraluno, a Escola Superior Nacional de Seguros oferece o serviço de orientação pedagógica aos
docentes. Este serviço é realizado pelo Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico ao Docente.
O Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico ao Docente tem como finalidade assessorar o
corpo docente nas fases de planejamento, execução e avaliação, buscando a qualidade do
processo ensino-aprendizagem. É coordenado por um profissional com formação na área de
Pedagogia e integrado pelos Coordenadores de Curso, que atuam como colaboradores.
4.1.5. Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente para o Período de Vigência do
PDI
A Escola Superior Nacional de Seguros conta com 22 (vinte e dois) professores, sendo 06
(seis) doutores, 12 (doze) mestres e 04 (quatro) especialistas. Dos 22 professores, 01 (um) está
contratado em regime de tempo integral, 07 (sete) em regime de tempo parcial e os demais
como horistas, podendo, todavia, ser elevado o número de professores com dedicação em
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tempo integral ou parcial às atividades da ESNS, em função das eventuais necessidades dos
cursos ofertados.
A Escola Superior Nacional de Seguros tem como meta manter um corpo docente
adequado ao desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Para
tanto, se propõe a manter, para cada um dos cursos ministrados, 70% do corpo docente com
titulação de doutorado ou mestrado; e 35% do corpo docente nos regimes de tempo integral ou
parcial.
Assim, para o período 2018/2022, a Escola Superior Nacional de Seguros planeja uma
expansão qualitativa do corpo docente atualmente contratado e uma expansão quantitativa do
corpo docente em função dos novos cursos que serão implantados.
A expansão qualitativa ocorrerá pela diminuição gradativa, do número de especialistas,
por curso, por meio de estímulos à sua capacitação; assim como pela diminuição, gradativa, do
número de professores horistas, por curso, por meio de estímulos à sua dedicação. O quadro a
seguir apresenta a expansão qualitativa pretendida.
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO QUALITATIVA DO CORPO DOCENTE
TITULAÇÃO
SITUAÇÃO
EXPANSÃO DE TITULAÇÃO (%)
PARA 2018
TITULAÇÃO
Qtde
%
2019
2020
2021
2022
Doutorado
06
27
29
29
29
30
Mestrado
12
55
55
56
56
57
Especialização
04
18
16
15
15
13
TOTAL
22
100
100
100
100
100
REGIME DE TRABALHO
SITUAÇÃO
EXPANSÃO DE REGIME DE TRABALHO (%)
REGIME DE
PARA 2018
TRABALHO
Qtde
%
2019
2020
2021
2022
Integral
01
5
5
5
11
11
Parcial
07
32
32
32
30
30
Horista
14
63
63
63
59
59
TOTAL
27
100
100
100
100
100
Para os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu oferecidos na modalidade de EAD foram e
serão contratados, professores-tutores para cada disciplina/módulo do Curso, que atenda aos
seguintes requisitos:
a) 100% são graduados, sendo que 30% têm titulação obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu;
b) 50% dos tutores possuem qualificação específica em educação a distância ou experiência
mínima de 01 (um) ano em EAD;
c) 30% do corpo de tutores com previsão de contrato em tempo parcial ou integral durante o
período de realização da disciplina/módulo.
4.2. Corpo Técnico-Administrativo
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4.2.1. Composição
O corpo técnico-administrativo constituído por todos os funcionários não docentes tem a
seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Escola Superior Nacional de
Seguros.
O corpo técnico-administrativo da Escola Superior Nacional de Seguros está sujeito à
jornada semanal de trabalho de 40 horas, ressalvados os casos em que a legislação específica
fixe expressamente outro limite.
A Escola Superior Nacional de Seguros zela pela manutenção de padrões e condições de
trabalho, condizentes com a natureza de instituição educacional, bem como por oferecer
oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.
4.2.2. Enquadramento Inicial dos Empregados no Plano de Cargos e Salários
- Critérios de Seleção e Contratação
Os empregados devem ser enquadrados na nomenclatura do cargo, quando houver, de acordo
com a estrutura definida nas diversas áreas da ESNS, considerando:
•
•

Perfil do cargo em comparação com as atividades desenvolvidas no momento da
avaliação;
Capacitação, ou seja, conhecimentos e habilidades que o empregado apresenta e
efetivamente aplica em comparação com as necessárias para o perfeito desempenho
das atividades do cargo.

Após esta avaliação os empregados deverão estar enquadrados no cargo e step condizentes
com suas atribuições e capacitação.
Serão desenvolvidos estudos para apuração do custo de enquadramento os quais serão
submetidos à análise da Diretoria, que aprovará uma das seguintes condições:
•
•
•

Todos os empregados que perceberem aumentos salariais serão enquadrados após
avaliação de capacitação;
Inicialmente somente os casos prioritários serão enquadrados;
A diretoria realizará os enquadramentos de acordo com o orçamento disponível e
programação.

Parágrafo Único – A descrição do conteúdo ocupacional dos empregados está anexo a este
documento.
- Admissão de Empregados
- Preenchimento de Vagas
Preferencialmente, as áreas deverão promover o deslocamento interno de pessoal, aproveitando
recursos já disponíveis. Cabe, no entanto, ao Superior imediato da área a decisão final sobre o
aproveitamento de pessoal existente ou admissão.
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A admissão de novos empregados deverá ser procedida quando não houver a possibilidade de
aproveitamento interno de pessoal ou para os cargos iniciais da estrutura de Plano de Cargos e
Salários da Escola.
- Salário de Admissão/ Critérios de Desempate
As admissões de novos empregados na ESNS serão efetuados no step 1 do grupo salarial e do
cargo correspondente. Porém, exceções serão feitas nos seguintes casos:
•
•
•
•

Quando a experiência e capacitação do candidato comprovar necessidade de
contratação acima do step 1.
As admissões serão realizadas entre os step 5 e 6 quando houver necessidade de
profissionais com sólida experiência e capacitação acima da média.
O salário de admissão é o ponto de partida da evolução salarial do empregado, portanto
deverá ser cumprido, para que todos tenham as mesmas oportunidades.
Quando o mercado sinalizar valores diferentes.

- Salário de Admissão Acima da Faixa (step 6)
A admissão de empregados com salário superior ao nível máximo, poderá ocorrer:
•

O candidato à vaga a ser preenchida possuir perfil/qualificação excepcional, a critério da
área contratante e aprovado pelo Diretor.

Em posição extremamente competitiva no mercado de trabalho, ficar comprovado que o nível
salarial ofertado pela ESNS é impedimento significativo para o preenchimento adequado da
vaga.
4.2.3. Plano de Carreira
PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DA ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS - ESNS
Dispõe sobre o Plano de Carreira do Corpo
Técnico-Administrativo da Escola Superior Nacional
de Seguros - ESNS.
Art. 1º - Progressão Horizontal
As evoluções ocorrerão quando o empregado demonstrar melhoria em sua capacitação,
suportada pela avaliação de capacitação.
Esta avaliação deverá ser realizada pelo superior imediato, sendo submetida à Diretoria.
Art. 2º - Critérios
As evoluções deverão atender aos seguintes critérios:
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•
•
•
•
•

O empregado deve preencher os requisitos exigidos pelo cargo ( escolaridade +
experiência);
O resultado da avaliação de performance/disciplinar e de conhecimentos e
competências do empregado seja favorável;
Serão elegíveis os empregados com tempo de Escola superior a 12 meses;
Os aumentos/evoluções salariais não serão superiores a dois (2) step por ano;
A aprovação final dos aumentos salariais, será de responsabilidade da Diretoria,
condicionada à disponibilidade orçamentária e aprovação do Diretor.

Art. 3º - Progressão Vertical
O Plano de Cargos e Salários da ESNS está estruturado de forma a propiciar o crescimento
vertical de seus empregados.
Os aumentos salariais por promoção devem ter um intervalo mínimo de 24 (vinte quatro) meses
e serem regidos conforme necessidade da ESNS.
Cabe ressaltar que, a promoção pode ocorrer entre áreas distintas, tornando-se necessárias as
negociações cabíveis entre as áreas.
Art. 4º - Promoções/Critérios
As promoções devem estar condicionadas a:
•
•
•
•
•
•

Existência de vaga no Quadro de Pessoal da área;
Preenchimento pelo candidato à promoção, dos requisitos essenciais definidos para o
cargo;
Estar no mínimo, no step 4 (quatro) da tabela salarial;
Avaliações anuais através do formulário Avaliação de Desempenho;
Utilizar os critérios de promoção alternadamente por merecimento e antiguidade;
O instrumento de Avaliação de Desempenho encontra-se anexado ao presente
documento.

O aumento salarial advindo de promoção será da seguinte forma:
•
•
•

O empregado deve ser enquadrado no step 1 do grupo salarial do cargo ao qual foi
promovido, na data da efetivação;
Quando o salário atual do empregado for superior ao que receberia pelo enquadramento
no step 1 do cargo futuro.
Percentual máximo de promoção deve ser de 20%, sendo que nos casos onde o
aumento seja superior a este percentual, deve ser praticado em períodos de 3 em 3
meses no prazo máximo de 1 ano.

A efetivação do aumento salarial por promoção ocorrerá imediatamente após a sua aprovação
pela Diretoria.
Art. 5º - Regime de Trabalho
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O corpo técnico-administrativo da Escola Superior Nacional de Seguros estará sujeito à jornada
semanal de trabalho de 220 h mensais, ressalvados os casos em que a legislação específica fixe
expressamente outro limite.
Art. 6º - Alterações no Plano de Cargos e Salários
Cabe a Diretoria analisar solicitações que impliquem em alterações estruturais no Plano de
Cargos e Salários.
As alterações estruturais podem estar relacionadas a:
•
•
•
•

Criação de novos cargos;
Extinção de cargos;
Alteração da tabela salarial;
Alteração das normas e procedimentos de administração de Cargos e Salários.

Art. 7º - Quanto às Solicitações
As solicitações de alteração no Plano de Cargos e Salários serão efetuadas pela área
interessada e encaminhadas a área de Recursos Humanos.
Inicialmente tais solicitações serão efetuadas sempre que a área tiver efetuado modificações
estruturais, de atividades ou quando, por interferências externas, tiver a necessidade de adaptarse ao mercado de trabalho.
Art. 8º - Levantamento de Dados
A área de Recursos Humanos será responsável pelo levantamento de dados das solicitações da
ESNS.
Para verificação da consistência da solicitação a área de Recursos Humanos realizará
levantamento de dados junto à área envolvida, mercado de trabalho congênere e legislação
vigente. Os levantamentos de informações estarão relacionados à:
•
•
•
•
•

Elaboração de perfil de cargos;
Definição/redefinição de requisitos essenciais de cargo;
Pesquisas de cargos, organização funcional, salários e benefícios no mercado de
trabalho;
Levantamento e analise da legislação pertinente ao assunto;
Outros dados/informações complementares julgados necessários.

Art. 9º - Formalização das Alterações
Serão procedidas automaticamente mediante aprovação final da Diretoria e de acordo com suas
ressalvas, se houverem.
Os enquadramentos de empregados, em decorrência de alterações procedidas no Plano de
Cargos e Salários, bem com os respectivos ajustes salariais, se houver, deverão ser efetuados
imediatamente após a formalização das alterações.
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As reclassificações de cargo e outras alterações na estrutura do plano de cargos e salários
deverão ser processados pela área de Recursos Humanos, imediatamente após sua aprovação.
Será de competência da área de Recursos Humanos acerto das titulações de cargos,
posicionamento na nova classe salarial e/ou reajuste de salário.
Art. 10º - Competência das Alterações
Caberá a área de Recursos Humanos proceder às alterações na estrutura do Plano de Cargos e
Salários.
Art. 11º - Qualquer alteração no Plano de Cargos e Salários deverá ser, obrigatoriamente
homologado pelo Ministério do Trabalho.
Art. 12º - Atualização das Tabelas Salariais
A tabela salarial da ESNS será atualizada em função de acordos coletivos da categoria,
antecipações salariais e/ou ajustes das faixas salariais.
12.1. - O reajuste coletivo da categoria é a recomposição salarial advinda do acordo entre ESNS
e o Sindicato da Categoria ou, na ausência do acordo, dissídio coletivo garantido por lei.
A tabela salarial será reajustada com os mesmos percentuais do acordo coletivo, na data base
da categoria, em uma única etapa ou escalonado, de acordo com a negociação realizada.
Para efeito de aplicação do acordo coletivo, poderão ser descontados do percentual total as
antecipações concedidas por liberalidade da ESNS ou em negociações anteriores.
No entanto, os reajustes salariais individuais, concedidos aos empregados como forma de
aumento real, serão direitos adquiridos dos mesmos e não poderão ser compensados no acordo
ou dissídio coletivo da categoria.
Os aumentos decorrentes do acordo coletivo e/ou antecipações, serão aplicados aos salários
pela área de Recursos Humanos nas ocasiões cabíveis.
12.1.- Política Salarial
A política salarial adotada pela ESNS é a de procurar garantir a seus empregados uma
remuneração eqüitativa internamente e alinhada ao mercado.
A estrutura salarial da ESNS (tabelas, grupos salariais, step, amplitude de faixa em cada grupo)
foi construída de modo a permitir a mobilidade por capacitação dentro de um mesmo grupo
salarial em 6 step de aproximadamente 5%.
Art. 13º - Disposições Gerais
As promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de
cada categoria profissional.
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O empregado readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada
pelo órgão competente (INSS), não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.
4.2.4. Políticas de Qualificação
PLANO DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DA ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS
Dispõe sobre o Plano de Capacitação do Corpo
Técnico-Administrativo da Escola Superior Nacional
de Seguros.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Plano de Capacitação do Corpo TécnicoAdministrativo da Escola Superior Nacional de Seguros.
Art. 2º. O Plano de Capacitação Docente tem por objetivo promover e sustentar o padrão de
qualidade das funções de apoio técnico, administrativo e operacional da Escola Superior
Nacional de Seguros.
Art. 3º. A Escola Superior Nacional de Seguros, anualmente, aprovará as ações e metas para
capacitação do corpo técnico-administrativo para o ano letivo seguinte, bem como sua
articulação com os planos similares de instituições congêneres e de organismos de
financiamento da pós-graduação e da pesquisa.
CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES DE INCENTIVOS
Art. 4º. A capacitação do corpo técnico-administrativo compreende as seguintes modalidades de
incentivos:
I – bolsa-auxílio para participação em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu;
II – bolsa-auxílio para participação em cursos de graduação;
III – auxílio-financeiro para participação em eventos;
IV – apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural;
V – apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias e/ou outros trabalhos
acadêmicos;
VI – oferta de cursos de atualização e treinamento profissional.
Parágrafo Único. A concessão destes incentivos ficará condicionada à disponibilidade de
recursos financeiros da Mantenedora.
CAPÍTULO III – DOS PRÉ-REQUISITOS
Art. 5º. O pedido de concessão dos incentivos previstos no art. 4º deste Regulamento será feito
pelo funcionário interessado mediante preenchimento de formulário específico, de acordo com o
incentivo pleiteado, junto à Diretoria.
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Art. 6º. Constituem pré-requisitos para o credenciamento dos funcionários ao pedido de
concessão dos incentivos:
I – ter, no mínimo, 02 (dois) anos de efetivo exercício na Escola Superior Nacional de Seguros;
II – estar em dia, de forma integral, com todas as obrigações acadêmico-administrativas;
III – não estar sob ação de inquérito administrativo, com ou sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO IV – DA TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS
Art. 7º. Caberá à Diretoria decidir quanto ao pedido de concessão dos incentivos, devendo sua
decisão ser aprovada pelo Conselho Superior.
Parágrafo Único. São critérios relevantes para análise dos pedidos de concessão de incentivos:
I – disponibilidade de recursos financeiros;
II – necessidades institucionais em áreas prioritárias;
III – parecer da chefia imediata a que o funcionário estiver vinculado;
IV – potencial demonstrado nos anos de atividades na Escola Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO
Art. 8º. Caberá à Diretoria acompanhar as atividades desenvolvidas pelos funcionários
contemplados com os incentivos previstos no art. 4º deste Regulamento.
Art. 9º. O funcionário contemplado com qualquer um dos incentivos previstos no art. 4º deste
Regulamento deverá apresentar relatório circunstanciado, de acordo com normas a serem
estabelecidas pelo Conselho Superior.
Parágrafo Único. O funcionário contemplado com o auxílio-financeiro para participação em
eventos deverá socializar os benefícios decorrentes dessa participação para o corpo técnicoadministrativo da Instituição, por meio de palestra ou outro meio pertinente.
Art. 10. A Diretoria deverá elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pelos
funcionários contemplados com os incentivos, para fins de avaliação do Conselho Superior.
CAPÍTULO VI – DO FINANCIAMENTO
Art. 11. Os incentivos previstos neste Regulamento serão financiados com recursos da
Mantenedora e/ou com recursos alocados por terceiros.
Art. 12. Para cada ano civil o Conselho Superior fixará um percentual da receita da Escola
Superior Nacional de Seguros para investimento na capacitação do corpo técnico-administrativo.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Conselho Superior.
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Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.
4.2.5. Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo para o Período de
Vigência do PDI
Atualmente, a Escola Superior Nacional de Seguros conta com 15 funcionários
distribuídos nos diversos setores e que se revezam nos períodos para cobrir todos os períodos
de funcionamento da Instituição.
Para atender a demanda gerada pelos cursos a serem implantados no período 2018/2022
a Escola Superior Nacional de Seguros planeja uma expansão do corpo técnico-administrativo,
conforme demonstrada no quadro a seguir.
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
QUANTIDADE
CLASSES FUNCIONAIS
2018
2019
2020
2021
2022
Grupo Ocupacional Nível Superior
14
15
16
16
16
Grupo Ocupacional Nível Médio
01
01
02
02
02
TOTAL
15
16
18
18
18
Todos os profissionais técnico-administrativos designados para atuar na gestão em EAD
terão qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, 01 (um) ano para atuar na gestão
da modalidade de educação a distância.
Todos os profissionais técnico-administrativos designados para atuar na área de
infraestrutura tecnológica em EAD terão qualificação ou experiência profissional de, pelo menos,
01 (um) ano para atuar na área de infraestrutura tecnológica em EAD.
Todos os profissionais técnico-administrativos designados para atuar na área de produção
de material didático para EAD terão qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, 01
(um) ano para atuar na área de produção de material didático para EAD.

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5.1. Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão
De acordo com o Artigo 3º do Regimento Interno, a estrutura administrativa da Escola
Superior Nacional de Seguros é composta seguintes órgãos: Conselho Superior; Diretoria,
Núcleo Docente Estruturante - NDE, Colegiado de Curso, Coordenação do Curso, Núcleo de
Educação a Distância – EAD e Comissão Própria de Avaliação - CPA.
O funcionamento dos órgãos deliberativos, sua composição e competências,
assim como dos órgãos de apoio administrativos, constam previstos nos artigos 4º ao 44º do
Regimento Interno a seguir transcritos:
Art. 4º O funcionamento dos órgãos deliberativos obedece às seguintes normas:
I – as reuniões realizam-se no início ou no final de cada semestre e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos
membros do respectivo órgão;
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II – as reuniões realizam-se com a presença da maioria absoluta dos membros do
respectivo órgão;
III – as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número;
IV – nas votações, são observadas as seguintes regras:
a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes;
b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do
plenário;
c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto;
d) o Presidente do conselho participa da votação e no caso de empate, terá o voto de
qualidade;
e) nenhum membro do conselho pode participar de sessão em que se aprecie matéria
de seu interesse particular; e,
f) cada membro do respectivo conselho terá direito a apenas 1 (um) voto.
V – da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria
reunião ou início da reunião subseqüente;
VI – os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às
reuniões, são representados por seus substitutos; e,
VII – as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico,
aprovado pelo Conselho, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos.
Art. 5º É obrigatória e preferencial a qualquer outra atividade na Instituição o
comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam parte.
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CAPÍTULO II
DO CONSELHO SUPERIOR
Art. 6º O Conselho Superior, órgão superior deliberativo em matéria administrativa,
didático-científica e disciplinar, é constituído:
I – pelo Diretor Geral, seu Presidente;
II – pelo Diretor Acadêmico, indicado pela Mantenedora;
III - pelo Coordenador de Curso;
IV – por 3 (três) representantes do corpo docente, eleitos por seus pares;
V - por 1 (um) representante da Comunidade;
VI – por 3 (três) representantes da Mantenedora, por ela indicados; e
VII – por 1 (um) representante do corpo discente, indicado na forma da regulamentação
vigente.
§ 1º O representante da Comunidade será escolhido pelo Conselho Superior, dentre
nomes apresentados pelos órgãos de classe de âmbito local, com mandato de 1 (um) ano,
podendo ser renovado.
§ 2º Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares, para mandato de 1
(um) ano, podendo ser renovado.
§ 3º Os representantes da Mantenedora e do corpo discente terão mandato de 1 (um)
ano, podendo ser renovado.
Art. 7º Compete ao Conselho Superior:
I – aprovar, na sua instância, o Regimento da Escola e alterações;
II – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos de
graduação da Escola;
III – aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da Escola,
elaborados pela Diretoria;
IV – deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de
cursos de graduação e pós-graduação, suas vagas, planos curriculares e questões sobre sua
aplicabilidade, na forma da lei;
V – apurar responsabilidades do Diretor Geral, Diretor Acadêmico e do Coordenador de
Curso, quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da
legislação do ensino ou deste Regimento;
VI – decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria didáticocientífica e disciplinar;
VII – apreciar o relatório anual da Diretoria;
VIII – administrar em última instância todas as atividades acadêmicas desenvolvidas
pela Escola;
IX - fixar normas gerais e complementares as deste Regimento sobre processo seletivo
de ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação, currículos, metodologia de ensino,

86

planos de ensino, programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências, adaptações,
aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, planos de estudos especiais, e outros
que se incluam no âmbito de suas competências;
X – decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XI – deliberar quanto à paralisação total das atividades da Escola;
XII – ; apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Conselho; e
XIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento.
.CAPÍTULO III
DA DIRETORIA
Seção I
Do Diretor Geral
Art. 8º A Diretoria, exercida pelo Diretor Geral e o Diretor Acadêmico, é o órgão de
superintendência, administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades da Escola.
Parágrafo único. Em sua ausência e impedimentos, o Diretor Geral será substituído pelo
Diretor Acadêmico.
Art. 9º O Diretor Geral é designado pela Mantenedora para mandato de 4 (quatro) anos,
permitida a recondução.
Art. 10. São atribuições do Diretor Geral;
I – administrar todas as atividades da Escola;
II – representar a Escola, interna e externamente, ativa e passivamente, no âmbito de
suas atribuições;
III – convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, com direito a voz e voto de
qualidade;
IV – avaliar o plano semestral de atividades da Escola e encaminhá-lo à aprovação do
Conselho Superior;
V – submeter à apreciação e aprovação do Conselho Superior, a prestação de contas e
o relatório de atividades do exercício anterior;
VI - designar e dar posse ao Diretor Acadêmico, ao Coordenador do Curso e ao (a)
Gerente da Secretaria Administrativa Acadêmica, respeitadas as condições estabelecidas neste
Regimento;
VII – constituir a Comissão Própria de Avaliação da Escola, conforme legislação vigente;
VIII – aprovar a admissão de pessoal docente e técnico-administrativo para contratação
pela Mantenedora;
IX – apresentar propostas orçamentárias para apreciação e aprovação do Conselho
Superior;
X – nomear docentes para a composição do Colegiado de Curso
XI – designar comissões para proceder aos processos administrativos;
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XII – verificar o cumprimento do regime escolar e execução dos programas e horários;
XIII – decidir sobre a aplicação de regime disciplinar, conforme os dispositivos expressos
neste Regimento;
XIV – propor ao Conselho Superior a concessão de títulos honoríficos ou benemerência;
XV – conferir graus, expedir diplomas, títulos e certificados escolares;
XVI – encaminhar aos órgãos competentes da Escola, recursos de professores,
funcionários e alunos;
XVII – decidir aos casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou
duvidosa, neste Regimento, ad referendum do Conselho Superior;
XVIII – autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o nome da Escola; e
XIX – cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e da legislação em vigor.
Seção II
Do Diretor Acadêmico
Art. 11. São atribuições do Diretor Acadêmico:
I – elaborar o plano semestral de atividades da Escola e encaminhá-lo à aprovação do
Diretor Geral;
II – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Escola, respondendo por
abuso ou omissão;
III – elaborar propostas orçamentárias e encaminhar à aprovação do Diretor Geral;
IV – indicar os docentes para compor o Colegiado do Curo;
V – elaborar o relatório de atividades do exercício e encaminhá-lo à aprovação do Diretor
Geral;
VI – fiscalizar o cumprimento do regime escolar e execução dos programas e horários;
VII - aplicar o regime disciplinar, conforme decisão do Diretor Geral;
VIII – supervisionar e coordenar todas as atividades da Secretaria;
IX – selecionar e propor a admissão de pessoal docente e técnico administrativo e
submeter à aprovação do Diretor Geral;
X – elaborar os programas dos cursos de pós-graduação;
XI – acompanhar o desenvolvimento dos projetos do ensino à distância;
XII – aprovar o horário escolar do curso e o calendário acadêmico e submeter ao Diretor
Geral; e
XIII – cumprir e fazer cumprir as instruções do Diretor Geral.
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CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE
Art. 12º O desenvolvimento, a atualização e a consolidação dos Projetos Pedagógicos
de Cursos são formulados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, constituído por, no mínimo,
5 (cinco) docentes da Escola, de elevada formação e titulação, aí incluído 1 (um) Coordenador
de Curso.
Art. 13º Compete ao Núcleo Docente Estruturante – NDE:
I – estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
II – executar análise crítica dos conteúdos das unidades curriculares;
III – atualizar e sugerir ao Colegiado do Curso a adequação de conteúdos das unidades
curriculares de acordo com a proposta pedagógica dos cursos, sempre que necessário;
IV – propor a adequação do matriz curricular às exigências do mercado de trabalho;
V - elaborar o conteúdo e a proposta de trabalho da unidade curricular de Tópicos
Especiais procurando atualizar a oferta de informações e de formação do egresso a cada
semestre.
CAPITULO V
DO COLEGIADO DO CURSO
Art. 14º A coordenação didática dos cursos está a cargo do Colegiado de Curso,
constituído de 5 (cinco) membros do Corpo Docente, incluindo o Coordenador de Curso, e por
um representante do corpo discente.
Parágrafo Primeiro. Os docentes terão mandato de 1 (um) ano, com direito a recondução
e serão nomeados pelo Diretor Geral, sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por
indicação de seus pares.
Parágrafo Segundo. O representante do corpo discente deve ser aluno regularmente
matriculado no curso, indicado por seus pares para mandato de 1 (um) ano, com direito a
recondução.
Parágrafo Terceiro: O exercício de seu mandato está condicionado à sua situação
regular junto à Escola.
Art. 15º Compete ao Colegiado de Curso:
I – fixar o perfil dos cursos e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;
II – elaborar o currículo dos cursos e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder Público;
III – promover a avaliação dos cursos, baseado nas avaliações institucionais;
IV – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e,
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V – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.
Art. 16º. O Colegiado de Curso é presidido por Coordenador de Curso.
Parágrafo único. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador do Curso será
substituído por professor de disciplinas profissionalizantes do Curso, designado pelo Diretor
Geral, dentre os docentes do Curso.
Art. 17º. O Colegiado do Curso reúne-se, no mínimo, 1 (uma) vez por semestre, e,
extraordinariamente, por convocação do coordenador do curso, ou por convocação de 2/3 (dois
terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem
tratados.
CAPÍTULO VI
DA COORDENAÇÃO DO CURSO
Art. 18. Compete ao Coordenador de Curso:
I – convocar as reuniões do Colegiado de Curso;
II – representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Escola;
III – elaborar o horário escolar de Curso e fornecer à Diretoria Acadêmica os subsídios
para a organização do calendário acadêmico;
IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades dos Cursos;
V- presidir e participar do Núcleo Docente Estruturante;
VI – fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos
de ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria;
VII – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu
Curso;
VIII – decidir e homologar sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
IX – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso;
X – executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos
demais órgãos da Escola; e,
XI – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem
atribuídas pelo Diretor Geral, pelo Diretor Acadêmico e pelos demais órgãos da Escola.
CAPÍTULO VII
DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEaD)
Art. 19 – O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é um órgão de apoio acadêmico
que visa desenvolver o Programa Institucional de Educação a Distância, decorrente da Política
Institucional de Ensino, expressa no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que é parte
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integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Escola Superior Nacional de
Seguros.
Parágrafo Único – O Núcleo de Educação a Distância é constituído por uma equipe de
professores-tutores, funcionários técnico-administrativos, coordenadores de curso e
coordenador-geral com especialização em EAD.
Art. 20 – O Núcleo de Educação a Distância tem por finalidade apoiar os docentes e
discentes no desenvolvimento de disciplinas semipresenciais, implementadas no limite de até
20% (vinte por cento) da carga horária total do curso de graduação e nas disciplinas online dos
cursos de pós-graduação a distância.
Parágrafo único – O Núcleo de Educação a Distância também dá apoio aos docentes e
discentes de disciplinas presenciais, que utilizam as ferramentas da Educação a Distância
disponibilizadas pela Escola Superior Nacional de Seguros, apenas como recurso pedagógico.
Art. 21 - O Núcleo de Educação a Distância é responsável por prestar suporte ao
Programa de Educação a Distância no que se refere ao uso e manutenção de recursos
tecnológicos, adequação de conteúdo e metodologia de ensino, avaliação e acompanhamento
de todo o processo de aprendizagem.
Art. 22 - O apoio do corpo docente e discente desenvolvido pelo Núcleo de Educação a
Distância visa a complementar e a aprofundar os conhecimentos em Educação a Distância como
modalidade de ensino na educação superior, capacitando professores em suas respectivas
funções e orientando alunos para um melhor desempenho nas disciplinas e cursos.
Art. 23 - Para atender às suas finalidades, o Núcleo de Educação a Distância tem os
seguintes objetivos:
I - Oferecer suporte nos cursos de Pós-graduação a distância, previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico de Curso (PPC);
II - Oferecer suporte em educação a distância nos cursos de graduação, para disciplinas
semipresenciais, no limite de 20% do total de carga horária de cada curso, previsto no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC);
III – Contribuir para o desenvolvimento do perfil de professor-tutor e de alunopesquisador, capazes de exercer, respectivamente, a docência e o aprendizado com base numa
postura investigativa, propositiva e integradora entre instâncias de vida acadêmica, entre
saberes e entre agentes do processo de conhecimento;
IV - Favorecer a interdisciplinaridade, através da ação coletiva, da discussão entre
disciplinas e especialidades, pessoas e saberes por meio de recursos tecnológicos e
metodologias que possibilitem a interação;
V - Implementar, necessariamente e de forma adequada, os recursos tecnológicos de
informação e comunicação destinados a EAD, que permitam a interatividade de discentes e
professores, mantendo uma adequada relação interpessoal;
VI - Oferecer, através do Núcleo de Educação a Distância uma equipe de apoio
permanente para docentes e discentes, visando a solução de dificuldades técnicas e
pedagógicas, como de uso das ferramentas e recursos tecnológicos, quer nos cursos a distância
ou nas disciplinas semipresenciais que os utilizam como apoio pedagógico;
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VII - Adotar uma postura includente no EAD, assegurando mecanismos que facilitem o
uso das novas tecnologias de informação e comunicação, promovendo a acessibilidade dos
usuários ao ambiente virtual de aprendizagem e ampliando sua autonomia intelectual;
VIII - Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do cultivo
da excelência das relações interpessoais e da integração entre os diversos órgãos de apoio
acadêmico.
Art. 24 - São atribuições do Núcleo de Educação a Distância, através de sua
coordenação-geral e da equipe que o compõe:
I - Analisar periodicamente os resultados obtidos nos cursos a distância ou nas
disciplinas semipresenciais no que se refere à avaliação do desempenho docente e a autoavaliação do discente, detectando fragilidades a serem corrigidas e potencialidades a serem
reforçadas;
II - Analisar periodicamente os dados estatísticos referentes ao rendimento escolar dos
discentes, detectando possíveis focos de retenção;
III - Promover o estudo permanente das disposições legais acerca da EAD tendo em
vista a adoção de medidas para as adequações que se fizerem necessárias;
IV - Elaborar o Plano de Ação para EAD, em conformidade com o Programa Institucional
de Educação a Distância e com base no diagnóstico resultante das análises referidas
anteriormente, e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior da Escola Superior Nacional de
Seguros;
V - Realizar reuniões com as Coordenações de Cursos, Coordenações de Ensino de
Graduação e Pós-graduação tendo em vista a análise dos resultados obtidos e do levantamento
de alternativas de soluções para as fragilidades detectadas e as possibilidades de apoio do
Núcleo de Educação a Distância;
VI – Desenvolver as ações previstas no Plano de Ação para EAD junto aos docentes e
discentes;
VII - Estimular os docentes para a realização de projetos de pesquisa científica
relacionados com a utilização da modalidade de Educação a Distância na graduação e pósgraduação a serem apresentados e selecionados através de uma Comissão de Avaliação, como
uma das formas de qualificação do ensino, enquanto uma das atividades-fim da Escola Superior
Nacional de Seguros;
VIII - Manter articulação com a Coordenação de Curso da Graduação e Pós-graduação,
responsáveis pelo apoio aos docentes, tendo vista a otimização do ensino desenvolvido pela
Escola Superior Nacional de Seguros no cumprimento de sua missão e das visões dela
decorrentes, com a finalidade de integrar ações;
IX - Manter articulação com a Coordenação de Curso da Graduação e Pós-graduação
responsáveis por diferentes programas temáticos de apoio aos alunos, com a finalidade de
integrar ações;
X - Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela
avaliação institucional interna da Escola Superior Nacional de Seguros, com a finalidade de
integrar ações;
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XI - Elaborar Relatório periódico das ações desenvolvidas do Núcleo de Educação a
Distância.
Art. 25 - O Núcleo de Educação a Distância realiza acompanhamento mensal da
utilização das ferramentas de Educação a Distância, através da emissão de relatórios, tendo em
vista detectar as dificuldades de acesso aos recursos disponibilizados para docentes e discentes
e tomar as devidas providências.
Art. 26 - O apoio docente do Núcleo de Educação a Distância é desenvolvido
extensivamente ao longo do semestre/módulo letivo através de diferentes atividades tais como:
promoção de cursos, oficinas (workshops), seminários permanentes, atividades
complementares, dentre outras, na sede ou nos polos de apoio presencial.
Art. 27 - São consideradas de caráter permanente as seguintes atividades do Núcleo de
Educação a Distância junto aos docentes:
I - Apoio pedagógico presencial individualizado, aos docentes da Escola Superior
Nacional de Seguros quanto ao planejamento e desenvolvimento da ação docente na Educação
a Distância;
II - Oficinas pedagógicas ou cursos de curta duração, de acordo com as necessidades e
interesses dos docentes, organizadas em parceria com a Coordenação de Cursos da Graduação
e Pós-Graduação;
III - Espaços coletivos de reflexão sobre a Educação a Distância e seus recursos,
realizados periodicamente, reunindo docentes de diferentes cursos, tais como: Rodas de
Discussão, Seminários, Grupos de Estudos, workshops, dentre outros, para a qualificação do
uso de metodologias aplicativas e inclusivas da EAD e suas possibilidades de utilização;
IV - Ambientação sobre Educação a Distância para docentes e discentes no ambiente
virtual de aprendizagem;
V – Apoio para disponibilização de arquivos nas áreas reservadas para as disciplinas, no
ambiente virtual de aprendizagem;
VI - Orientação sobre o Programa Institucional de Educação a Distância para docentes
como forma de orientação das ações no ambiente virtual e em sala de aula nas disciplinas
semipresenciais ou nos momentos presenciais e avaliações e ainda naquelas que utilizam a
EAD como apoio;
VII - Desenvolvimento de projetos de pesquisa científica em EAD como forma de
qualificação dos docentes.
Art. 28 - O apoio específico do Núcleo de Educação a Distância junto aos discentes da
Escola Superior Nacional de Seguros é desenvolvido extensivamente ao longo do
semestre/módulo letivo, através de diferentes atividades tais como: promoção de cursos,
oficinas, aulas de ambientação ao Sistema de EAD, aulas tira-dúvidas, atendimento presencial,
virtual e por telefone no setor, dentre outras ações de atendimento.
Parágrafo Único – As ações de Educação a Distância referentes aos discentes constam
na Ambientação Virtual de Educação a Distância veiculada na plataforma de aprendizagem.
Art. 29 - São consideradas de caráter permanente as seguintes atividades do Núcleo de
Educação a Distância junto aos discentes:
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I - Apoio pedagógico individualizado aos alunos - presencial, virtual e por telefone quanto à utilização das ferramentas do Programa de Educação a Distância;
II - Oficinas pedagógicas ou cursos de curta duração, de acordo com as necessidades e
interesses dos discentes, organizadas em parceria com as Coordenações de Curso da
Graduação e Pós-Graduação e válidas como atividade complementar de integralização
curricular;
IV - Ambientação sobre Educação a Distância para docentes e discentes no ambiente
virtual de aprendizagem;
V - Orientações para o discente sobre as ações de EAD no ambiente virtual e em sala de
aula nas disciplinas semipresenciais e naquelas que utilizam a EAD como apoio.
Art. 30 - A avaliação da ação de apoio docente desenvolvida pela coordenadoria de EAD
será realizada em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola Superior
Nacional de Seguros, com objetivo de avaliar o nível de satisfação dos usuários, propor ações de
melhoria da EAD nos cursos e no próprio Núcleo de Educação a Distância.
Art. 31 - As decisões que envolvam investimentos, despesas e receitas, contratação e
demissão de profissionais estão subordinadas à aprovação da Diretoria da Escola Superior
Nacional de Seguros.
Art. 32 - Os direitos e deveres inerentes ao corpo docente e discente e funcionários
técnico-administrativos do Núcleo de Educação a Distância são regidos pelo Conselho Superior
e órgãos colegiados.
Art. 33 - Ampliação e implementação de novos cursos no Programa de Educação a
Distância é de competência do Núcleo de Educação a Distância mediante aprovação prévia do
Conselho Superior da Escola Superior Nacional de Seguros.
CAPÍTULO VIII
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
Art. 34. A Comissão Própria de Avaliação da Escola Superior Nacional de Seguros,
constituída pelo Diretor-Geral de acordo com o estabelecido pelo art. 11 da Lei nº 10.861 de 14
de abril de 2004, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria/MEC nº 2.051 de
09 de julho de 2004, terá os seguintes objetivos:
I – Coordenar os processos internos de avaliação da instituição e sistematizar os dados
para a prestação das informações solicitadas pelo MEC;
II – Executar os trabalhos necessários voltados para o alcance dos objetivos do SINAES.
Parágrafo único. A CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais
órgãos colegiados existentes na instituição, em consonância com o § 1º do art. 7 da Portaria
2051/MEC de 09 de julho de 2004.
Art. 35. A CPA da Escola Superior Nacional de Seguros, para atender às disposições da
Lei 10861/2004, será constituída:
I – por 1 (um) professor do quadro permanente da instituição;
II – por 1 (um) funcionário do corpo técnico-administrativo;
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III – por 1(um) representante discente da graduação, eleito entre seus pares;
IV – por 1 (um) representante da sociedade civil organizada, indicado por associação
representativa da comunidade, aprovado pelo Conselho Superior;
Parágrafo único: O presidente e o vice-presidente da CPA serão eleitos entre seus
pares, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Art. 36. O mandato dos membros da CPA será de 02 (dois) anos, sendo permitida
recondução, exceto o representante do corpo discente, o qual obedecerá a legislação específica.
Parágrafo único: Pelo menos 1/3 dos constituintes da CPA serão mantidos na gestão
subsequente, visando à manutenção de memória viva dos trabalhos de avaliação realizados.
Art. 37. As diretrizes, atuação e demais regras da CPA serão estabelecidas em
Regulamento.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Seção I
Da Secretaria Administrativa Acadêmica
Art. 38. A Secretaria Administrativa Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete
centralizar todo o movimento escolar e administrativo da Escola, dirigido por um Gerente, sob a
orientação do Diretor Acadêmico.
Parágrafo único. O Gerente da Secretaria Administrativa Acadêmica terá sob sua guarda
e responsabilidade toda a documentação pertinente ao registro acadêmico dos docentes e
discentes, conforme legislação vigente.
Art. 39. Compete ao Gerente da Secretaria Administrativa Acadêmica zelar pela
adequação dos registros e processos da Secretaria e pelo relacionamento da Escola Superior
Nacional de Seguros com os Órgãos reguladores, além de:
I – gerenciar, administrar e chefiar a Secretaria Administrativa Acadêmica fazendo a
distribuição eqüitativa dos trabalhos aos seus assistentes, para o bom andamento dos serviços;
II – comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as
respectivas atas;
III – abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à
assinatura do Diretor Geral;
IV – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda,
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou da
direção da Escola;
V – organizar os arquivos e prontuários dos professores, de modo que se atenda,
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou da
direção da Escola;
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VI – redigir editais de processos seletivos, de chamadas para exames e matrículas;
VII – publicar, de acordo com este Regimento, o quadro de notas de aproveitamento de
provas, dos exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados;
VIII – trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; e,
IX – organizar as informações da direção da Escola e exercer as demais funções que lhe
forem confiadas.
X – representar a Instituição, como Procurador e Pesquisador Institucional junto ao MEC
e INEP;
XII – expedir diplomas e certificados escolares.

Seção II
Da Biblioteca
Art. 40. A Escola dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e
discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente
habilitado.
Art. 41. A biblioteca, organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da
biblioteconomia, rege-se por regulamento próprio
Seção III
Da Tesouraria e da Contabilidade
Art. 42. As atividades de Tesouraria e a Contabilidade são organizadas e coordenadas
por profissional qualificado, contratado pela Mantenedora.
Art. 43. Compete ao Contador:
I – apresentar, para o exercício letivo, balanço das atividades financeiras da Escola; e,
II – cooperar com o Diretor Geral na elaboração da proposta orçamentária para exercício
seguinte.
Seção IV
Dos Demais Serviços
Art. 44. Os serviços de manutenção, de limpeza, de portaria, de protocolo e de
expedição, de vigilância e de segurança são de responsabilidade da Mantenedora, e estarão sob
a supervisão da Escola, como orientadora e fiscalizadora de sua execução.
5.2. Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora
A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela Escola
Superior Nacional de Seguros, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei e do seu Regimento, a liberdade acadêmica dos
corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos.
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Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento
das atividades da Escola Superior Nacional de Seguros colocando-lhe à disposição, os bens
móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os
suficientes recursos financeiros de custeio.
À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Escola Superior Nacional de
Seguros podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor Geral. Dependem da aprovação da
Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de despesas.
A Escola Superior Nacional de Seguros está subordinada à Mantenedora quanto à
manutenção de seus serviços e nas decisões de ordem administrativa e econômico-financeira,
não sofrendo nenhuma ingerência no plano acadêmico.
5.3. Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas
A Escola Superior Nacional de Seguros mantém atividades e serviços de extensão à
comunidade, articulados com o ensino e a pesquisa, para a difusão de conhecimentos e técnicas
pertinentes à área de seus cursos.
As atividades e serviços são realizados, principalmente, sob a forma de atendimento à
comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e privadas; participação em
iniciativa de natureza cultural, artística e científica; promoção de atividades artísticas, culturais e
desportivas.
A Escola Superior Nacional de Seguros mantém convênios com entidades e instituições
da região, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica
e cultural, bem como, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de formação de pessoal.
Busca-se, também, por meio da celebração de convênios, a parceria com órgãos públicos,
instituições, empresas e profissionais da região para a realização de estágios extracurriculares.
Por todo o Brasil, a Mantenedora mantém convênios com instituições e empresas de
diversos setores, visando ao desenvolvimento de pesquisas, treinamento e cooperação técnica,
bem como a divulgação do seguro, entre outras ações.

6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
6.1. Formas de Acesso
As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento da Escola Superior Nacional de
Seguros, no Título IV – Do Regime Escolar, Capítulos II, III e IV, envolvendo normas sobre
processo seletivo, matrícula, transferência e aproveitamento de estudos.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 44. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite das
vagas oferecidas.
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Parágrafo Único. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão
os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida
para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e demais informações úteis.
Art. 45. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade
do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas, na
forma disciplinada pelo Conselho Superior.
Art. 46. A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o
limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos
estabelecidos pelo Conselho Superior.
§1º. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a
seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em
o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados.
§2º. Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo seletivo, ou nelas poderão
ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme legislação vigente.
CAPÍTULO III
DA MATRÍCULA
Art. 47. A matrícula, ato formal de ingresso dos cursos e de vinculação à Escola, realiza-se na
Secretaria, em prazos estabelecidos no calendário acadêmico, instruído o requerimento com a
seguinte documentação:
I – certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia do
Histórico Escolar;
II – prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais;
III – comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos encargos
educacionais;
IV – cédula de identidade;
V – certidão de nascimento ou casamento;
VI – contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado pelo candidato, ou
por seu responsável, no caso de menor de 21 (vinte e um) anos.
Parágrafo Único. No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a apresentação do
diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no inciso I.
Art. 48. A matrícula é feita por semestre, admitindo-se a dependência em até 02 (duas)
disciplinas, observadas a compatibilidade horária.
Art. 49. A matrícula é renovada semestralmente em prazos estabelecidos no calendário
acadêmico.
§1º. Ressalvado o disposto no artigo 46, a não renovação da matrícula implica abandono dos
cursos e a desvinculação da Escola.
§2º. O requerimento da renovação de matrícula é instruído com o comprovante de pagamento ou
isenção da respectiva mensalidade dos encargos educacionais.
Art. 50. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos temporariamente
os estudos, manter o aluno sua vinculação à Escola e seu direito à renovação de matrícula.
§1º. O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico, por tempo
expressamente estipulado no ato, que não pose ser superior a 04 (quatro) períodos letivos,
incluindo aqueles em que foi concedido.
§2º. Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu conjunto,
ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos sucessivos, não
consecutivos, que, em seu conjunto, ultrapassem aquele limite.
Art. 51. Quando da ocorrência de vagas, a Escola poderá abrir matrícula nas disciplinas de seus
cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante
processo seletivo normatizado pelo Conselho Superior.

98

Parágrafo Único. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do histórico escolar
do aluno, podendo os estudos ser objetos de aproveitamento, segundo as disposições do
presente Regimento.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Art. 52. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a Escola aceitará
transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por
estabelecimento de ensino superior nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário
acadêmico.
§1º. As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei.
§2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante
do artigo 43, além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das
disciplinas nele cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de
origem devidamente autenticada.
Art. 53. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que fizerem necessárias,
aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem.
§1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado do Curso,
ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais normas da legislação
pertinente:
I – as matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição
autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-lhes os créditos, notas, conceitos e
carga horária obtidos no estabelecimento de procedência;
II – o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de qualquer
adaptação e de suplementação de carga horária;
III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II esgotar-se-á com a constatação de que o
aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada matéria;
IV – observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno transferido, para
integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária
total;
V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido para efeito de
integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à expedição do diploma da
Escola.
§2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Escola poderá exigir adaptação, observados os
seguintes princípios gerais:
I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, cargas
horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais ampla da
integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação
cultural e profissional do aluno;
II – a adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial do estudo que
possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno;
III – a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o
processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso;
IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes assegure a
transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga, salvo quanto às
matérias com aproveitamento, na forma dos incisos I e II, do §1º deste artigo;
V – quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados conceitos,
notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até a data em que se
tenha desligado.
Art. 54. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo estabelecimento de
destino, a Escola concede transferência de aluno nela matriculado.
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Art. 55. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de
graduação da Escola ou de instituições congêneres, as normas referentes à transferência, à
exceção do disposto no artigo 51, §1º e no artigo 52, §2º, incisos I e IV.
6.2. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro
a) Programas de Apoio Pedagógico
Os alunos recebem atendimento individual toda vez que solicitarem. Além disso, os alunos
podem consultar o Coordenador do Curso nos horários previamente estabelecidos para
atendimento e orientação do corpo discente.
A Instituição oferece apoio para a participação de alunos em eventos diversos, como
congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de temas ou de áreas
específicas. Para tanto, organiza e divulga uma agenda de eventos relacionados à área dos
cursos implantados e oferece auxílio financeiro para alunos que participam na condição de
expositor.
Além disso, a Escola Superior Nacional de Seguros realiza regularmente eventos de curta
duração envolvendo a comunidade acadêmica e membros da comunidade externa.
Visando promover as atividades de pesquisa junto ao corpo discente, a Escola Superior
Nacional de Seguros utiliza as seguintes estratégias:
•

Concessão de auxílio para execução de projetos de pesquisa, sob orientação docente;

•
Promoção de meios e recursos para facilitar a publicação de livros e monografias de
membros do corpo discente;
•
Intercâmbio com instituições, visando a incentivar contatos entre pesquisadores e o
desenvolvimento de projetos comuns;
•
Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e órgãos
de fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência gerencial, a consultoria
e prestação de serviços às empresas privadas e entidades oficiais.

b) Programas de Apoio Financeiro
A Escola Superior Nacional de Seguros oferece bolsas de estudos ao corpo discente. São
06 (seis) os tipos de bolsas previstas, podendo-se optar por: Bolsa Carente ou Portador de
Necessidades Especiais, Bolsa Família (concedida para dois ou mais membros da mesma
família), Bolsa Funcionário e seus dependentes, Bolsa Convênio Empresa, Bolsa por Vestibular
e Bolsa Monitoria.
A Bolsa Carente ou Portador de Necessidades Especiais é destinada aos alunos que
apresentam hipossuficiência econômica, limitando sua capacidade de custear parcial ou
integralmente as mensalidades, e para aqueles portadores de algum tipo de necessidades
especiais.
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A Bolsa Família é concedida aos alunos que possuam algum parente com ascendência ou
descendência direta (pais, filhos, irmãos e cônjuges), matriculados na Escola Superior Nacional
de Seguros.
A Bolsa Funcionário e seus dependentes é concedida aos funcionários e aos seus
dependentes legais conforme estipulado em Convenção Coletiva.
A Bolsa Convênio Empresa é dirigida aos funcionários das empresas com as quais a
Escola Superior Nacional de Seguros possui convênio nesse sentido. A bolsa conferida ao
funcionário, independentemente do cargo ou função, conforme termos do convênio, garante um
desconto de 15% no valor das mensalidades. Esta bolsa é fornecida com recursos financeiros
próprios da Instituição não havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou ônus.
A Bolsa por Vestibular é concedida aos alunos que obtiverem as três primeiras colocações
no processo seletivo (vestibular) a cada período, sendo: 50% para o 1º colocado, e 25% para o
2º colocado.
A Bolsa Monitoria é concedida aos alunos que exercem a função de monitor de estudos
participando de atividades designadas pelo Coordenador de Curso.
As bolsas oferecidas pela Instituição são concedidas apenas aos alunos que cumprem os
seguintes requisitos: a) pagamento rigorosamente nas datas dos vencimentos; b) bom
desempenho acadêmico apurado pelo CR (Coeficiente de Rendimento); c) frequência igual ou
acima de 90%; d) cumprimento das normas disciplinares e de convivência conforme o
Regimento e Manual do Aluno. O não atendimento a qualquer destes itens implica no
cancelamento da bolsa.
Os pedidos de bolsa devem ser efetuados nos prazos estipulados pela Instituição,
divulgados nos murais e na Internet. Os pedidos indeferidos são respondidos por escrito no
prazo máximo de 15 dias, após a data final de entrega dos pedidos. Para a concessão de
qualquer das bolsas o aluno deve assinar o comunicado de Ciência de Bolsa.
As bolsas não podem ser aplicadas cumulativamente. Contudo, seus percentuais poderão
ser acrescidos ou reduzidos de acordo com o desempenho acadêmico do aluno, expressamente
caracterizado pelo CR (Coeficiente de Rendimento) igual ou superior a 7 (sete), apurado a cada
semestre.
Além das bolsas de estudo concedidas pela Instituição, a Escola Superior Nacional de
Seguros providenciará o seu cadastro no Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento
concedido.
6.3. Estímulos à Permanência
a) Programas de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Escola
Superior Nacional de Seguros promove cursos de nivelamento em Língua Portuguesa e
Matemática. Os cursos de nivelamento visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não
conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado na graduação.
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No início de cada ano letivo, a Escola Superior Nacional de Seguros elabora projetos de
revisão de conhecimentos básicos de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do
primeiro período, a partir de uma prova diagnóstica aplicada aos ingressantes.
Os cursos de nivelamento não representam nenhum acréscimo financeiro aos alunos.
É oferecido suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com as
prioridades dos cursos implantados, conforme necessidades identificadas pelas Coordenadorias
de Curso.
b) Atendimento Psicopedagógico
A Escola Superior Nacional de Seguros oferece aos alunos um serviço de apoio
psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do
discente como notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como
atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de
aprendizagem. Este serviço é realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente,
diretamente ligado à Diretoria.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente tem por objetivo oferecer
acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho
dos alunos que apresentam dificuldades. Deve contribuir para o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica
dos alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua
adaptação, especialmente, dos ingressantes.
O serviço de apoio psicopedagógico está sob a responsabilidade de profissional
qualificado para o desenvolvimento das atividades, com formação na área de Psicopedagogia. O
atendimento é gratuito aos alunos, que podem diretamente procurar o serviço. O horário de
atendimento é de segunda a sexta-feira das 14h00m às 20h00m.
6.4. Acompanhamento dos Egressos
A Escola Superior Nacional de Seguros manterá um Programa de Acompanhamento dos
Egressos, com o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os
egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da
formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho.
O Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com uma base de dados, com
informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento
contínuo entre a Escola Superior Nacional de Seguros e seus egressos; e mecanismos para
avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho.
No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de
trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com mecanismos para
conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para
saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação
profissional recebida. São aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado
(pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na
profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, é
coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada para revisar o plano e
os programas.
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O retorno dos egressos e de seus empregados sobre a formação recebida será
fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos serão analisados pelos
Colegiados de Curso, que devem revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma
melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. Em
seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão encaminhados à
Comissão Própria de Avaliação e à Conselho Superior, a quem compete adotar as medidas
necessárias para correção de eventuais distorções identificadas.
No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, a
Escola Superior Nacional de Seguros oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu, visando à
educação continuada para os egressos de seus cursos de graduação.
Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a Escola Superior Nacional de Seguros
promoverá diversas ações no sentido de promover a atualização e aperfeiçoamento de seus
egressos. Nesse sentido, serão realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse
dos egressos. Além disso, serão realizados cursos de curta duração, todos elaborados de
acordo com os interesses profissionais dos egressos.

6.5. Ouvidoria
A Ouvidoria da Escola Superior Nacional de Seguros é um elo entre a comunidade –
acadêmica ou externa – e as instâncias administrativas da Instituição, visando agilizar a
administração e aperfeiçoar a democracia.
São objetivos da Ouvidoria da Escola Superior Nacional de Seguros:
I – assegurar a participação da comunidade na Escola Superior Nacional de Seguros, para
promover a melhoria das atividades desenvolvidas;
II – reunir informações sobre diversos aspectos da Escola Superior Nacional de Seguros, com o
fim de subsidiar o planejamento institucional.
Assim sendo, a Ouvidoria é um canal de ligação entre a Escola Superior Nacional de
Seguros e a comunidade acadêmica, com a finalidade de estabelecer uma comunicação
democrática, identificar necessidades e entraves existentes e buscar soluções para as queixas e
indagações apresentadas, bem como coletar propostas visando à busca da excelência no
atendimento e o fortalecimento da cidadania, ao permitir a participação da comunidade
acadêmica e externa.
A Ouvidoria tem por objetivo facilitar o encaminhamento das demandas da comunidade
aos canais administrativos competentes da Escola Superior Nacional de Seguros, visando
contribuir para a solução de problemas e, melhoria dos serviços prestados. A Ouvidoria recebe,
analisa, encaminha e responde ao cidadão/usuário suas demandas e garante o direito à
informação.
A Ouvidoria atua ouvindo as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou
esclarecendo as dúvidas sobre os serviços prestados. Recebe, analisa e encaminha as
manifestações aos setores responsáveis; acompanhar as providências adotadas, cobrando
soluções e mantendo o cidadão/usuário informado; e responde com clareza as manifestações no
menor prazo possível.
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A implantação da Ouvidoria na Escola Superior Nacional de Seguros é considerada como
peça fundamental para as soluções dos problemas enfrentados, representando uma alternativa
para o público interno e externo.

7. INFRAESTRUTURA
7.1. Infraestrutura Física
As instalações físicas da Escola Superior Nacional de Seguros estão localizadas no
seguinte endereço: Rua Senador Dantas nº 74 – Subsolo, Loja, 2º, 3º e 4º andares, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20031-205.
As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o
espaço físico é adequado ao número de usuários projetados e para as atividades programadas.
A estrutura física está adaptada para o atendimento aos portadores de necessidades
especiais.
INSTALAÇÕES FÍSICAS ATUAIS
INSTALAÇÕES
QUANTIDADE
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)
Salas de Aula – 2º andar
06
290,00
Secretaria (Térreo)
01
90,00
Coordenação de Curso
01
5,50
Instalações
(2º andar)
Administrativas
NAPP e Ouvidoria (2º
01
5,50
andar)
Sala de Professores (2º andar)
01
15,80
Auditório (4º andar)
01
98,00
Área de Convivência e Infraestrutura para o
Desenvolvimento de Atividades Esportivas,
01
33,00
de Recreação e Culturais / Infraestrutura de
01
60,00
Alimentação e Serviços (2º e 4º andares)
Instalações Sanitárias (2º andar)
08
35,00
Biblioteca com espaço para estudos dos
01
177,00
alunos (4º andar)
Sala de Estudos (2º andar)
01
12,00
Laboratório de Informática (2º andar)
01
52,00
Núcleo de EAD (3º andar)
01
14,00
Sala para professores TI/TP e reuniões da
01
36,00
CPA / Colegiado / NDE (4º andar)
a) Salas de Aula
Todas as salas de aula possuem instalações modernas, com equipamentos de tecnologia
instalados e plenas condições em termos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, conservação e comodidade necessárias à atividade proposta.
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b) Instalações Administrativas
As instalações administrativas apresentam condições plenas no que se refere à dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta. A Escola Superior Nacional de Seguros possui instalações compatíveis com
sua estrutura organizacional e necessidade administrativa.
Visando a segurança, nossas instalações têm diferenciais como Proteção por Extintores,
Hidrantes, sprinklers, saídas de emergência, etc.
c) Instalações para Docentes
A sala de professores é bem dimensionada e dotada de isolamento acústico, iluminação,
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. Há
microcomputadores para utilização dos docentes, com acesso à Internet, e impressora.
d) Instalações para Coordenadorias
As salas para Coordenadorias são bem dimensionadas e dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às condições de
salubridade. Há microcomputadores conectados a Internet, mesas e cadeiras, arquivos e
materiais didáticos.
e) Auditório
A Escola Superior Nacional de Seguros possui 01 (um) auditório instalado no 4º andar
com 98,00 m2 de área construída e acomodação para 110 pessoas sentadas. Quando
necessário, o auditório pode ser ampliado para área contígua onde mais 30 pessoas podem
assistir aos eventos em tela de LCD e som ao vivo. O espaço possui instalações modernas, com
equipamentos de alta tecnologia e plenas condições em termos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessárias à atividade
proposta.
f) Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades Recreativas
e Culturais
Há área de convivência localizada no 4º andar, composta de salão, banheiros e cozinha,
onde são desenvolvidas atividades de recreação e culturais.
g) Infraestrutura de Alimentação e Serviços
A região onde está localizada a ESNS é servida de bares, lanchonetes e restaurantes que
atendem às necessidades de alimentação dos docentes e discentes. A ESNS disponibiliza, na
área de convivência do 2º andar, máquina de salgadinhos, bebidas etc. (vending machines) e de
café, cujos produtos podem ser adquiridos pelos docentes e discentes.
O café é disponibilizado gratuitamente para os docentes.
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h) Instalações Sanitárias
As instalações sanitárias apresentam condições plenas em termos de espaço físico,
equipamentos, sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de higiene,
iluminação, ventilação e limpeza.
As instalações sanitárias são compatíveis com o número dos usuários projetado e
apresentam condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O sistema
de limpeza é realizado permanentemente por prestadores de serviço contratados pela
Mantenedora.
i) Biblioteca
A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas,
tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
Atualmente a biblioteca da Escola Superior Nacional de Seguros conta com 177,00 m 2 de
área. O espaço físico da biblioteca da Escola Superior Nacional de Seguros foi projetado com o
objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade durante os estudos e as pesquisas do corpo
docente e do corpo discente da Instituição. Foram definidas as áreas para estudo em grupo e
individual; microcomputadores com acesso a Internet para pesquisas em bases de dados com
acessos livres, nacionais, sites educacionais, pesquisa nos acervos das bibliotecas; e espaço de
multimeios.
j) Laboratórios de Informática e Específicos
A Escola Superior Nacional de Seguros possui 01 (um) laboratório de informática, com
área total de 52,00 m2.
7.2. Biblioteca
7.2.1. Acervo por Área de Conhecimento
O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, DVDs e CD-ROMs
(multimeios), bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do
conhecimento.
Além do acervo específico dos cursos ministrados pela Instituição, a biblioteca tem à
disposição obras de referência (enciclopédias, dicionários etc.) e acervo abrangente das outras
áreas de conhecimento.
O acervo está instalado em local com iluminação adequada e as condições para
armazenagem, preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintores de
incêndio e sinalização bem distribuída.
a) Livros
O acervo de livros atende às necessidades dos cursos quanto à quantidade, pertinência,
relevância acadêmico-científica e atualização das obras.
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A ESNS assinou uma plataforma de Biblioteca Virtual Universitária em parceria com
Pearson, disponível no ambiente virtual da Escola, com acesso através de senha para a
comunidade acadêmica.
As publicações editadas pela Escola Nacional de Seguros foram digitalizadas e
estão disponibilizadas na internet, no portal da Escola.

ACERVO DE LIVROS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
QUANTIDADE
ÁREA DO CONHECIMENTO
TÍTULOS
EXEMPLARES
Ciências Exatas e da Terra
335
747
Ciências Humanas
416
710
Ciências Sociais Aplicadas
5512
10779
Engenharias
5
5
Lingüística, Letras e Artes
82
213
TOTAL
6350
12454
b) Periódicos
A biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos
para os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto são mantidas
assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo com as indicações da
comunidade acadêmica.
ACERVO DE PERIÓDICOS POR TIPO
TIPO DE PERIÓDICO
QUANTIDADE
Acadêmico
71
Científico
7
Generalidades’
225
Segmentado
159
Raro
0
TOTAL
462
Além das assinaturas de periódicos a Instituição viabiliza acesso aos periódicos
disponíveis livremente no site da CAPES.
Os periódicos editados pela ENS, Cadernos de Seguro, Revista Brasileira de Risco e
Seguro e Revista Brasileira de Risco e Seguro Internacional, estão disponíveis da internet,
no site da Escola.
Os 462 periódicos citados encontram-se disponibilizados para consulta em 13074
fascículos.
c) Informatização
A biblioteca está totalmente informatizada no que se refere à consulta ao acervo, aos
recursos de pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Todo o acervo está
representado no sistema de gerenciamento dos serviços da Biblioteca Sysbibli informatizado,
utilizado pela Escola Superior Nacional de Seguros.
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d) Base de Dados
A biblioteca disponibiliza seu catálogo do acervo para consulta local e possui
microcomputadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de dados com acesso
livre.
e) Multimídia
ACERVO MULTIMÍDIA POR TIPO DE MÍDIA
TIPO DE MÍDIA
QUANTIDADE
CD ROM
81
Disco
1
Disquete
3
DVD
192
Fita de Vídeo
93
TOTAL
370
A biblioteca disponibiliza acervo multimídia e os equipamentos necessários para a
utilização deste material estão disponíveis aos usuários.
f) Jornais e Revistas
A biblioteca conta com a assinatura corrente de revistas generalistas e jornais.
7.2.2. Espaço Físico para Estudos
As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere ao
espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário.
Os usuários contam com mesas para estudos individuais, que se localizam no ambiente
da biblioteca, próximas ao acervo, proporcionando comodidade e facilidade de acesso. Os
espaços para estudo são bem iluminados, com ventilação adequada, sem interferências sonoras
além de permanentemente conservados e limpos.
As instalações para estudos em grupo possuem capacidade para grupos de 04 (quatro) ou
06 (seis) alunos. Os espaços proporcionam a reserva necessária para o tipo de atividade que
neles são desenvolvidos.
7.2.3. Horário de Funcionamento
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 09h às 21h; e, em casos excepcionais,
aos sábados das 09h às 13h.
7.2.4. Pessoal Técnico-Administrativo
A biblioteca está sob a responsabilidade de profissional devidamente habilitado e inscrito
no Conselho Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares contratados pela Mantenedora.
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7.2.5. Serviços Oferecidos
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar;
empréstimo entre Bibliotecas; reserva; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica
(COMUT); orientação quanto à normalização bibliográfica (Normas ABNT).
A consulta local nas estantes é de livre acesso para a comunidade acadêmica da Escola
Superior Nacional de Seguros e interessados da comunidade externa.
O empréstimo domiciliar somente é concedido aos usuários internos. É obrigatória a
apresentação do documento de acesso para a realização do empréstimo.
Os usuários podem retirar 03 (três) livros pelo período de empréstimo de 07 (sete) dias
consecutivos, podendo ser renovado o empréstimo por telefone, e-mail, internet ou
pessoalmente, desde que não esteja em atraso e não haja reserva prévia da obra por parte de
outro usuário. Se o material estiver em atraso, a renovação é bloqueada até a devolução.
O material emprestado é controlado com recursos computacionais. O sistema de
gerenciamento da biblioteca possui um módulo “portal do aluno” onde ele poderá consultar
histórico de empréstimos, reservar, mudar senha, alterar cadastro, renovar os empréstimos e
ainda, poderá reservar a obra que esteja em poder de outro usuário. Todo material emprestado
pode ser reservado, obedecida a ordem de reservas solicitadas, e, quando devolvido, fica à
disposição do usuário que reservou por 24 horas. Após esse prazo, passa para outro usuário ou
voltará à estante.
O levantamento bibliográfico pode ser realizado no Banco de Dados da Biblioteca, nas
diversas áreas do conhecimento. Pode ser solicitado pelos alunos, professores e funcionários.
A comutação bibliográfica é um serviço de localização e fornecimento de cópias de artigos
de revistas, teses e anais de congressos disponíveis no acervo de bibliotecas nacionais que
fazem parte do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT). O serviço é oferecido a
usuários internos e externos.
A biblioteca presta serviços aos usuários de orientação quanto à normalização para
apresentação de trabalhos monográficos. Há um programa permanente de treinamento de
usuários com o objetivo de auxilia-los na consulta ao catálogo a fazer pesquisa. Além disso, é
disponibilizado o conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um
Manual da Instituição com as exigências específicas para a apresentação de trabalhos técnicos
e científicos, digitalizado e disponibilizado no site da Biblioteca.
7.2.6. Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo
A Escola Superior Nacional de Seguros mantém uma política permanente de aquisição,
expansão e atualização do acervo, tendo como base as necessidades pedagógicas e
curriculares dos cursos oferecidos. O acervo bibliográfico é adquirido por indicação de alunos,
professores e Coordenadores de Curso à equipe da biblioteca, sob a orientação e autorização do
Diretor Acadêmico.
A aquisição é contínua, consoante as indicações recebidas pelas coordenações
acadêmicas e professores. A compra é centralizada e a catalogação dos livros é realizada pela
bibliotecária.
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Ao final de cada semestre, os professores indicam espontaneamente novos lançamentos,
novas edições e livros básicos e complementares que serão adotados em sala de aula no
semestre seguinte. Para a biblioteca, essas indicações são consideradas como pré-seleção.
Paralelamente, os Coordenadores de Curso reavaliam os resultados alcançados e as
metas a atingir e fazem uma atualização do acervo com materiais indicados em congressos,
cursos e seminários técnicos, resenhas de livros e outras fontes.
No decorrer do semestre, são também adquiridas obras relevantes para os cursos ou
aquelas de caráter de interesse geral, cuja existência no acervo é importante. Os pedidos feitos,
que envolvem diversos suportes como livros, periódicos, DVDs e CD-ROMs (multimeios), são
repassados pela bibliotecária, responsável pelas solicitações das compras, para aprovação do
Diretor Acadêmico.
A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, observando-se os
seguintes parâmetros:
•

Adequação às capacidades, necessidades e interesses dos usuários;

•

Atualizações de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores textos;

•

Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de publicação.

•
Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da frequência de uso
pelos usuários;
•

Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o princípio utilitário.

Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações bibliográficas, a
biblioteca avalia se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação no
acervo, com o apoio de relatórios informatizados, do número de exemplares existentes.
Caso o acervo já contenha um número razoável de exemplares, a obra é adquirida em
menor quantidade somente para renovação daqueles volumes muito procurados que sofreram
desgaste natural ou que já sofreram restauração e mesmo assim permanecem com utilidade
para empréstimos e leitura na biblioteca.
Assim, a política para aquisição e desenvolvimento de acervos é voltada para a
manutenção e atualização do acervo da biblioteca da Escola Superior Nacional de Seguros. As
coleções da biblioteca da Escola Superior Nacional de Seguros visam a atender as
necessidades geradas pelas atividades de ensino, pesquisa, e extensão da Instituição, e toda a
informação é adquirida em diversos suportes como livros, periódicos, DVDs e CD-ROMs
(multimeios). A aquisição dos periódicos vem, nos últimos anos, priorizando a área de
Administração, sendo adquiridos vários periódicos pertinentes à área de Administração.
A Escola Superior Nacional de Seguros disponibiliza no seu orçamento anual, recursos
exclusivos para ampliação e atualização do acervo bibliográfico.
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Para atender à proposta de implantação dos novos cursos, a Escola Superior Nacional de
Seguros adquirirá a bibliografia básica e complementar dos cursos que serão implantados. A
seguir é apresentado o cronograma de aquisição e expansão do acervo bibliográfico.

Livros

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO
QUANTIDADE
ACERVO
2018
2019
2020
2021
270
275
280
285
Títulos

2022
290

580

590

600

610

620

Periódicos

18

20

22

23

24

Base de Dados

00

00

00

00

00

Multimídia

19

20

20

21

21

Jornais e Revistas

03

03

03

03

03

Volumes

7.3. Laboratórios
7.3.1. Instalações e Equipamentos Existentes
A Escola Superior Nacional de Seguros possui 01 (um) laboratório de informática,
instalado em uma sala de 52,00 m2.
O laboratório de informática está equipado com 21 microcomputadores completos e 01
(uma) caixa de som com subwoofer. Todos os microcomputadores estão ligados em redes e
possuem acesso à Internet.
O acesso ao laboratório de informática é restrito à comunidade acadêmica. A Escola
Superior Nacional de Seguros conta, inicialmente, com 01 (um) funcionário no laboratório de
informática.
O horário de funcionamento do laboratório de informática é de segunda a sexta-feira das
12h às 22:30h, e eventualmente aos sábados das 09 h às 13h.
7.3.2. Recursos de Informática Disponíveis
A Instituição dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a
comunidade acadêmica. Os equipamentos estão localizados, principalmente, nas instalações
administrativas, biblioteca e no laboratório de informática.
7.3.3. Relação Equipamento/Aluno
A Instituição possui 01 (um) laboratório de informática com microcomputadores completos.
Além disso, há equipamentos de informática disponíveis na biblioteca da Instituição.
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Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de funcionamento,
exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por algum professor da
Instituição. Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca, sempre que
o equipamento estiver disponível.
A Escola Superior Nacional de Seguros pretende manter a relação equipamento/aluno
existente durante o período de vigência deste PDI, estando prevista a instalação novos
laboratórios de informática.
7.3.4. Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas
As instalações administrativas estão equipadas com 15 microcomputadores, garantindo
agilidade na execução dos processos e no atendimento ao aluno.
Além destes microcomputadores, a ESNS disponibiliza 5 computadores na Biblioteca para
os discentes e 3 microcomputadores na sala dos professores para os docentes.
Foram adquiridos sistemas informatização para o controle acadêmico (controle de notas,
frequência, histórico escolar, gerenciamento de disciplinas, envio de documentos, etc.); controle
financeiro acadêmico (recebimentos, emissão de boletos, controle de caixa, etc.); e
gerenciamento da biblioteca.
7.4. Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual
A Escola Superior Nacional de Seguros disponibiliza recursos audiovisuais e multimídia
para uso de professores e alunos, disponibilizando 24 microcomputadores no laboratório de
informática, 5 microcomputadores na biblioteca, 3 microcomputadores na sala dos professores e
1 datashow em cada sala de aula e no laboratório de informática.
7.5. Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores de
Necessidades Especiais
Para os alunos portadores de deficiência física, a Escola Superior Nacional de Seguros
apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços
de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); rampas facilitando a circulação de
cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros..
Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Escola Superior Nacional de
Seguros está comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada
a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo
bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de
textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner
acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Escola Superior Nacional de
Seguros está igualmente comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou
sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas,
valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente, na
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modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o
estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça
a especificidade lingüística dos surdos.
Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com
deficiência auditiva, a Escola Superior Nacional de Seguros:
•
Oferecerá o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda língua
para alunos surdos;
•
Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) tradutor e
intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa
como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento
acerca da singularidade lingüística manifestada pelos alunos surdos;
•
Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno;
•
Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores,
alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos;
•
Adotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na
correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade
lingüística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa;
•
Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos
expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios
eletrônicos e tecnológicos;
•
Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação,
bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência
auditiva.
Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e
buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à
informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 5.626/2005, a Escola
Superior Nacional de Seguros proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete
de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como
equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à
educação.
Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a
especificidade lingüística do aluno surdo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS será
inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o
exercício do magistério e no curso de Fonoaudiologia, caso a Escola Superior Nacional de
Seguros venha a oferecer tais cursos. No curso de Administração com linha de formação em
Seguros e Previdência da ESNS, a LIBRAS é oferecida como disciplina curricular optativa.
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A Escola Superior Nacional de Seguros, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005,
garante às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos.
A Escola Superior Nacional de Seguros coloca à disposição de professores, alunos,
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam
o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais
pessoas.
7.6. Estratégias e Meios para Comunicação Interna e Externa
A Escola Superior Nacional de Seguros organiza e controla estratégias e meios para a
comunicação interna e externa, com o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão; a transparência administrativa; o intercâmbio com a
comunidade e o entrosamento de professores, alunos e funcionários.
As estratégias e meios utilizados têm por objetivos específicos:
•

Promover o fortalecimento da imagem institucional interna e externamente;

•
Divulgar de forma contextualizada a trajetória histórica da Escola Superior Nacional de
Seguros e o seu projeto de desenvolvimento;
•

Promover ampla divulgação dos cursos e programas institucionais;

•

Publicar o catálogo da Escola Superior Nacional de Seguros.
Atualmente, são utilizados os seguintes mecanismos para comunicação interna e externa:

•

Folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (público interno);

•
Reuniões periódicas com representantes do corpo docente, discente e técnicoadministrativo (público interno);
•

Reuniões periódicas com representantes da comunidade local (público externo);

•
Meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio e sites (público
interno e externo).
Em períodos que antecedem os processos seletivos para os cursos da Escola Superior
Nacional de Seguros, é feita divulgação específica via os meios de comunicação escritos,
falados e televisados.
A mantenedora da Escola Superior Nacional de Seguros possui 02 (dois) veículos próprios
de divulgação da produção institucionais, são elas: AGÊNCIA DE NOTÍCIAS SEGURO EM
PAUTA (revista eletrônica diária enviada por e-mail aos cadastrados); BOLETIM INFORMATIVO
ACONTECE com publicação semanal. A mantenedora, também edita as publicações
acadêmicas:
1.

Periódicos (revistas): Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS), e a RBRS Internacional;
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2. Séries: Caderno de Seguros (teses), Tendências, e Em Debate, Estudos Funenseg e
Relatórios de Pesquisas.
7.7. Cronograma de Expansão da Infraestrutura para o Período de Vigência do PDI
Na expansão da infraestrutura física serão observadas as seguintes diretrizes gerais:
a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT/NBR quanto
à iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário;
b) atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades
especiais;
c) atendimento às normas de biossegurança.
Obtendo-se aprovação para os cursos propostos, e na medida em que for necessário, o
processo de expansão da infraestrutura física da Escola Superior Nacional de Seguros exigirá
também a ampliação de outras instalações, tais como: administrativas, sanitárias, infraestrutura e
serviços, etc. Para tanto será ampliada a área destinada a acomodar os cursos propostos, de
acordo com as respectivas necessidades.
A aquisição dos equipamentos de informática destinados aos laboratórios específicos dos
cursos que serão implantados, assim como os recursos tecnológicos e áudio visual, obedecerá
às exigências do projeto pedagógico de cada curso,
A Escola Superior Nacional de Seguros providenciará também a estruturação de salas,
bibliotecas, instalação de computadores, equipamentos, mobiliários e materiais de consumo, de
acordo com o número de vagas que serão oferecidas nos polos presenciais previstos para os
Cursos de Pós-graduação a Distância Lato Sensu.
Já se encontra aprovado e em fase de orçamento para início das obras em meados de
novembro de 2013, um projeto de reorganização e ampliação das áreas destinadas à Escola
Superior Nacional de Seguros.

8. AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

E

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

8.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento das Atividades Acadêmicas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Planejamento e Gestão
PROJETO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
I – INTRODUÇÃO
O Projeto de Auto-Avaliação Institucional da Escola Superior Nacional de Seguros foi
elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) em atendimento à Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e
criou a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), e à Portaria MEC nº
2.051, de 09 de julho de 2004.
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No contexto do SINAES, a auto-avaliação é percebida como um processo contínuo por
meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando
compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário
aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante
reorientação de suas ações.
Para a Escola Superior Nacional de Seguros a auto-avaliação é um importante
instrumento para a tomada de decisão e dela resulta uma auto-análise valorativa da coerência
entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma
autoconsciência, nos membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, problemas e
desafios para o presente e o futuro.
Para desenvolver o processo de auto-avaliação, a Escola Superior Nacional de Seguros
assume como postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no
fazer, da articulação dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para
mudança, os seguintes princípios norteadores:
a) Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a Instituição;
b) Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e indicadores;
c) Respeito à identidade da Instituição, isto é, consideração das características próprias da
Instituição;
d) Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores capazes de
conferir significado às informações, que devem ser fidedignas;
e) Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo avaliativo, seus
princípios norteadores e seus critérios.
Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: equipe de
coordenação; participação dos integrantes da Instituição; compromisso explícito dos dirigentes
da Escola Superior Nacional de Seguros em relação ao processo avaliativo; informações válidas
e confiáveis; uso efetivo dos resultados; avaliação externa – os resultados da auto-avaliação
serão submetidos ao olhar externo de especialistas.
II – OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
A auto-avaliação tem por objetivos gerais:
•
Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, permitindo a auto-análise valorativa
da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando a
melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional;
•
Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades,
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados
e participativos para a sua realização.
São objetivos específicos:
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•
Produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição em relação
à melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos;
•
Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela
Instituição;
•
Identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas e
deficiências;
•
Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnicoadministrativo;
•

Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;

•

Tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade;

•

Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos;

•

Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.

III – ETAPAS DA AUTO-AVALIAÇÃO
O processo de auto-avaliação da Escola Superior Nacional de Seguros é desenvolvido em
03 (três) etapas, conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o Roteiro
da Auto-Avaliação das Instituições”.
A primeira etapa consiste na Preparação do Projeto de Auto-Avaliação, a segunda no seu
Desenvolvimento e a terceira na Consolidação.
1ª Etapa: Preparação
Constituição da CPA
Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a Escola Superior
Nacional de Seguros constituiu a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de
condução dos processos de avaliação internos, de sistematização e de prestação das
informações solicitadas pelo INEP.
A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da autoavaliação da Escola Superior Nacional de Seguros. Possui autonomia em relação aos órgãos
colegiados existentes na Instituição.
Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os
segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também,
da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de
qualquer um dos segmentos representados.
As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do
mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de
regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior.
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Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade
pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar sua
legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos seus membros são
consultados os agentes participantes do processo.
Planejamento
Após a constituição da CPA, foi iniciada a fase de planejamento do Projeto de AutoAvaliação, que compreende a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e
calendário das ações avaliativas. O calendário contemplou os prazos para execução das ações
principais e datas de eventos (reuniões, seminários e etc.), observando igualmente os prazos
estabelecidos pela Portaria MEC nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES.
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as características
da Instituição e seu porte.
Sensibilização
A Escola Superior Nacional de Seguros busca, no processo de auto-avaliação, a
sensibilização e o envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa
por meio da realização de reuniões, palestras, seminários e outros meios de interlocução.
A sensibilização tem caráter permanente, sendo realizada tanto nos momentos iniciais
quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre há novos elementos iniciando sua
participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo docente ou técnicoadministrativo.
A Escola Superior Nacional de Seguros busca obter a mais ampla e efetiva participação
de todos os segmentos da comunidade interna e, se possível, também a colaboração de
membros externos, como ex-alunos e representantes dos setores sociais mais diretamente
envolvidos com a Instituição.
2ª Etapa: Desenvolvimento
No desenvolvimento do processo de auto-avaliação é fundamental assegurar a coerência
entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a
observância aos prazos. Nesta etapa são desenvolvidas as seguintes atividades:
•

Realização de reuniões ou debates de sensibilização;

•

Sistematização de demandas/idéias/sugestões oriundas destas reuniões;

•
Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação da
proposta do processo de avaliação interna da Instituição, discussões internas e apresentação
das sistematizações dos resultados e outros;
•
Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos da
comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de evasão e etc.);
•
Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos
focais e outros;
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•

Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;

•

Definição de formato do relatório de auto-avaliação;

•

Implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações;

•

Elaboração de relatórios;

•
Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das
experiências.
3ª Etapa: Consolidação
A consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. Contempla
também a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados em
termos da melhoria da qualidade da Instituição.
O relatório final de avaliação expressa o resultado do processo de discussão, de análise e
interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de auto-avaliação. A CPA
incorpora, quando disponíveis, os resultados da avaliação externa, da avaliação dos cursos de
graduação e do ENADE.
Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os avaliadores
externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza
na comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos.
Além disso, o relatório apresenta sugestões para ações de natureza administrativa, política,
pedagógica e técnico-científica a serem implementadas.
A divulgação, como continuidade do processo de auto-avaliação, oportuniza a
apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para
tanto, são utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e
eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propicia, ainda, oportunidades para que as ações
concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade
interna e externa.
Ao final do processo de auto-avaliação é necessária uma reflexão sobre o mesmo,
visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e
dos avanços apresentados permite planejar ações futuras. O balanço crítico permite a revisão do
Projeto de Auto-Avaliação, assim como o re-planejamento das atividades para a continuidade do
processo de avaliação.
Deste modo, o processo de avaliação proporciona não só o auto-conhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a Instituição, como é um balizador da avaliação
externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional.
IV – DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS
Em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, são objetos de
avaliação 10 dimensões, a saber:
•

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;
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•

Dimensão 2: Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão;

•

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição;

•

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade;

•

Dimensão 5: Políticas de Pessoal;

•

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição;

•

Dimensão 7: Infraestrutura Física;

•

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação;

•

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes;

•

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.

V – INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS
Os instrumentos de avaliação interna são desenvolvidos a partir da definição das variáveis
e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma das 10 dimensões contidas no
artigo 3º da Lei nº 10.861/2004. Esses instrumentos contemplam abordagens quantitativas e
qualitativas. A escala de valores de 1 a 5, a serem atribuídos às dimensões avaliadas, guarda
analogia com o critério de pontuação preconizado para o SINAES.
A definição dos instrumentos resulta dos trabalhos dos grupos constituídos por dimensão
de avaliação. A princípio, foram selecionados os seguintes instrumentos: entrevistas com os
dirigentes da Escola Superior Nacional de Seguros e porcentagem representativa de
professores, técnico-administrativos e discentes, seguindo-se as 10 dimensões propostas;
questionários para análise do tipo survey, com todos os membros da Instituição; grupos focais;
pesquisa on line, análise documental e observação, e etc.

VI – FORMAS DE ANÁLISE E DE TRATAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES
Inicialmente se procede a coleta dos dados e informações necessárias ao trabalho. A
coleta é direta e periódica, com intervalos de tempo constantes. Obtidos os dados, estes são
cuidadosamente criticados a procura de possíveis falhas e imperfeições, a fim de não se incorrer
em erros grosseiros que possam influir sensivelmente nos resultados. Esta crítica interna visa à
observação dos elementos originais dos dados da coleta.
O tratamento dos dados e informações consiste no processamento destes dados obtidos e
na sua disposição mediante critérios de classificação manual e/ou eletrônica. Os dados são
apresentados sob forma de tabelas e gráficos, para tornar mais fácil o seu exame assim como do
objeto de tratamento estatístico.
Após a apresentação dos dados são calculadas as medidas típicas convenientes para
proceder à análise dos resultados obtidos, através de métodos estatísticos; e obter dessa análise
os resultados que permitem concluir e realizar previsões a cerca dos itens avaliados. O relato
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das conclusões, de modo que sejam facilmente entendidas por quem as for usar na tomada de
decisões, como todo o trabalho de auto-avaliação é de responsabilidade da CPA.
Por meio de sondagem, de coleta de dados e de recenseamento de opiniões, pode-se
conhecer a realidade institucional, o corpo social, os recursos financeiros disponíveis, a
qualidade da infraestrutura e as expectativas da comunidade sobre a Instituição e desta com a
comunidade, para rever suas metas, seus objetivos com maior possibilidade de serem
alcançados a curto, médio ou longo prazo.
O tratamento dos dados é realizado então por métodos estatísticos e os resultados são
sistematizados para maior compreensão e utilização mais adequada.
O conjunto de informações obtido, após trabalho de análise e interpretação, permite
compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da Instituição,
identificando possíveis causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades.
VII – PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO
O processo de auto-avaliação é realizado e divulgado, conforme cronograma traçado pela
CPA. Na sua totalidade, a realização da auto-avaliação, considerando todas as suas etapas, tem
uma periodicidade de 02 (dois) anos.
A periodicidade da avaliação de cada dimensão é definida, mediante consultas aos
diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendidas as instruções da Lei nº 10.861/2004,
da Portaria MEC nº 2.051/2004, e dos documentos “Diretrizes para a Auto-Avaliação das
Instituições” e “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições”. A
definição da periodicidade depende de cada dimensão avaliada. Alunos e professores, por
exemplo, devemo ser avaliados semestralmente. A periodicidade das demais dimensões
depende sobremaneira das metas definidas para a avaliação.
Anualmente, a CPA promove a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo de
aperfeiçoar o processo de auto-avaliação, como instrumento de planejamento e gestão
acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior,
aprovadas pelo Poder Público.
8.2. Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa,
incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação, em conformidade com o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior
Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 foi constituída a Comissão
Própria de Avaliação (CPA), que tem como atribuições gerais conduzir os processos de
avaliação interna da Escola Superior Nacional de Seguros, de sistematizar e de prestar as
informações solicitadas pelo INEP/MEC.
A auto-avaliação, liderada pela Comissão Própria de Avaliação, conta com a participação
de toda a comunidade acadêmica, técnica e administrativa, além de representantes da
sociedade civil organizada.
Na própria composição da CPA há representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica, isto é, professores, alunos e técnicos administrativos, além de representantes da
sociedade civil organizada. Por outro lado, os grupos de trabalho constituídos contam também,

121

sempre que possível, com a participação de representantes dos segmentos diretamente
envolvidos.
A participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa é verificada em todas
as etapas da auto-avaliação.
Na etapa de preparação, o planejamento é discutido com a comunidade acadêmica,
técnica e administrativa. A auto-avaliação exige o envolvimento de toda a comunidade na
construção da proposta avaliativa.
Na etapa de desenvolvimento, é definida a composição dos grupos de trabalho envolvidos
na auto-avaliação, atendendo aos principais segmentos da comunidade acadêmica, técnica e
administrativa. Nesta etapa, a comunidade participa mediante a apresentação de informações
voltadas para o preenchimento dos instrumentos de avaliação.
Os resultados organizados são discutidos com a comunidade. Na etapa de consolidação,
a divulgação possibilita a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas
etapas anteriores com a comunidade acadêmica, técnica e administrativa.
8.3. Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações
Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o
aperfeiçoamento da Instituição, promovendo a melhoria da qualidade e a pertinência das
atividades desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo de autoavaliação, e, quando disponíveis, dos resultados da avaliação externa, da avaliação dos cursos
de graduação e do ENADE.
Os resultados servem para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências, as
vantagens, potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as
causas das situações positivas e negativas.
O conhecimento gerado pela avaliação e disponibilizado à comunidade acadêmica,
técnica e administrativa, aos avaliadores externos e à sociedade, tem uma finalidade clara de
priorizar ações de curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer
etapas para alcançar metas que comprometam a Instituição com o futuro.
Dessa forma, os resultados da avaliação são encaminhados ao Conselho Superior, a
quem compete a (re)definição e implementação das políticas que o processo avaliativo sugerir.
Os resultados da avaliação subsidiam as ações internas e a (re)formulação do Plano de
Desenvolvimento da Instituição, do Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos
dos cursos. Entre as ações que podem ser redefinidas a partir dos resultados das avaliações,
destacam-se:
•
Revisão das metas institucionais face aos resultados das avaliações internas e externas e
as mudanças de cenários do sistema educacional;
•

Ações corretivas para as metas previstas no PDI;

•

Revisão das políticas de consolidação e expansão institucional;

•

Revisão do Projeto Pedagógico Institucional;
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•

Revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos ofertados.

Os resultados da avaliação são amplamente divulgados. Para tanto, são utilizados
diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos),
seminários e outros.
A divulgação propicia, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos
resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna e externa.

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
9.1. Estratégia de Gestão Econômico-Financeira
Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento
das atividades da Escola Superior Nacional de Seguros colocando-lhe à disposição, os bens
móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os
suficientes recursos financeiros de custeio.
À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Escola Superior Nacional de
Seguros podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor Geral. Dependem da aprovação da
Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de despesas.
Na gestão econômico-financeira da Instituição são observados alguns princípios e
normas, entre os quais se destacam:
a) o exercício financeiro coincide com o ano civil;
b) o orçamento disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas que decorrem das
obrigações legais assumidas regularmente;
c) durante o exercício financeiro podem ser abertos créditos especiais ou extraordinários, desde
que os serviços normais o exijam, mediante parecer do Conselho Superior e aprovação da
Mantenedora.
A gestão econômico-financeira tem como premissa maior o sentido de preservação do
equilíbrio econômico e financeiro, objetivando a viabilização de uma política de preços agressiva
em benefício do aluno e em contrapartida, buscar uma estrutura de custos que se adéqüe ao
objetivo estabelecido. Neste sentido, estabeleceu-se o foco dos investimentos em tudo que
possa otimizar o suporte à atividade-fim – tecnologia integrada de última geração, procedimentos
estruturados de maneira a eliminar retrabalhos e outras ineficiências que afetam os custos.
Por outro lado, a ação de controle da execução das metas estabelecidas está calcada na
mensuração da performance em 04 (quatro) dimensões: Finanças, Processos, Aprendizagem e
Crescimento.
A gestão financeira da Escola Superior Nacional de Seguros é realizada por meio de
aprovação prévia da Mantenedora da proposta orçamentária apresentada. À Mantenedora
compete a discussão, análise, aprovação e fiscalização do orçamento; à Escola Superior
Nacional de Seguros compete a elaboração da proposta orçamentária, execução e prestação de
contas do orçamento realizado.
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A administração orçamentária da Escola Superior Nacional de Seguros é exercida pelo
Diretor Geral, cabendo à Mantenedora aprovar e fiscalizar a execução da proposta orçamentária,
bem como autorizar revisões por ele encaminhadas.
Para auxiliar nos trabalhos de controle interno de gestão financeira a Escola Superior
Nacional de Seguros conta com uma equipe consultiva de auditoria interna.
Todo do processo econômico-financeiro da Escola Superior Nacional de Seguros é
submetido, outrossim, ao exame técnico de suas contas a uma auditoria externa.
Do conjunto de despesas o maior comprometimento está vinculado à remuneração dos
docentes e do pessoal técnico-administrativo. Os resultados operacionais obtidos pela
Mantenedora são aplicados prioritariamente em programas e projetos de qualificação do ensino.
A aplicação dos recursos financeiros, no que concerne aos programas de ensino,
pesquisa e extensão, se dá de forma harmônica com as políticas para esses fins, estabelecidas
no PPI e neste PDI da Instituição.
Considerando o perfil institucional, é de supor que um dos seus focos principais esteja nas
ações voltadas ao ensino. Essa realidade está espelhada no PPI sob a forma de políticas de
ensino e, de forma mais objetiva, neste PDI, traduzidas nas metas associadas ao ensino. Assim,
ao se cotejar as despesas vinculadas a essas atividades, tanto neste PDI, quanto em consulta
aos balanços dos últimos anos, observa-se claramente que há com tais atividades um forte
comprometimento. Esse nível de compromisso atesta a compatibilidade entre a importância
dispensada ao ensino e a destinação dos recursos para sua concretização. Por outro lado, a
compatibilidade buscada também pode ser aferida pela pontualidade com que são honrados os
compromissos com a folha de pagamento e pela presteza com que são atendidas as
necessidades dos cursos. Sem atrasos, são colocados à disposição dos alunos livros, periódicos
e equipamentos recomendados pelos professores para atender às necessidades acadêmicas
previstas nos planos de curso. Embora mais voltada para o ensino no que diz respeito ao volume
de suas ações, a Instituição dá grande atenção às suas ações na área de pesquisa. Tanto assim
é que, desde seu reconhecimento, não tem poupado esforços para manter um número
considerável de atividades de pesquisa.
Assim, têm prioridade os gastos com a implantação e desenvolvimento dos cursos de
graduação e especialização, com o desenvolvimento das pesquisas e com a estruturação das
ações de extensão voltadas para o atendimento das principais demandas da comunidade. A fim
de dar suporte aos seus programas de ensino, pesquisa e extensão, a Instituição investe na
expansão e atualização dos recursos de informática, na aquisição de recursos multimídia, na
utilização de ferramentas de tecnologia da informação em setores da gestão acadêmica e da
biblioteca. Um destaque especial é a informatização da secretaria, que permite aos alunos
acessos às informações acadêmicas de seu interesse. Investe também na ampliação do acervo
bibliográfico, na aquisição de licenças de uso de softwares e aplicativos eletrônicos diversos, no
aumento da integração da Instituição com a comunidade por meio da celebração de convênios e
parcerias. As políticas institucionais estabelecidas no PPI são implementadas de forma
progressiva tendo em conta o potencial regional e a capacidade de articulação do corpo dirigente
e dos docentes. Os recursos são também utilizados para a realização de atividades de extensão
e para a promoção de eventos educativos e culturais.
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9.2. Planos de Investimentos
No período 2018/2022 a Escola Superior Nacional de Seguros implantará novos cursos.
Dessa forma, os investimentos previstos estarão relacionados à ampliação da infraestrutura
física e acadêmica da Instituição para atender as propostas de implantação desses cursos assim
como dos cursos que já estão em funcionamento, conforme apresentado no Capítulo “7.
Infraestrutura” deste PDI.
Para o ano de 2018 e subsequentes, já está prevista a construção e ampliação de salas
de aula, salas para as Coordenadorias de Curso, salas de professores, novos laboratórios de
informática, além da infraestrutura dos polos presenciais dos cursos que serão implantados de
Pós-graduação a Distância.
Para atender aos Cursos de Pós-graduação a Distância Lato Sensu serão instalados
novos microcomputadores e impressoras, nos polos presenciais, de acordo com o número de
vagas a ser oferecido, conforme aprovação do MEC.
Os investimentos também estão direcionados para a aquisição do acervo específico dos
novos cursos, assim como a sua expansão e constante atualização; para a expansão dos
equipamentos de informática e dos recursos tecnológicos e de áudio visual.
A Escola Superior Nacional de Seguros continuará investindo na capacitação de pessoal
docente e técnico-administrativo, nas políticas de pesquisa e extensão, e na avaliação
institucional.
Na previsão orçamentária apresentada no item “9.3. Previsão Orçamentária e Cronograma
de Execução” deste PDI estão identificados os valores em reais de receitas e despesas,
previstas para o período 2018/2022.
9.3. Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução
A previsão orçamentária e cronograma de execução foi elaborado de modo a garantir
compatibilidade entre as ações planejadas e os investimentos necessários para sua viabilização.
A mantenedora assegura a compatibilidade entre as receitas e os investimentos
necessários à implantação do projeto institucional, permitindo a execução de todas as ações
previstas no PDI. A composição das mensalidades obedece a uma política que considera a
capacidade de comprometimento do orçamento familiar dos alunos e as condições de
competitividade regional resultante da oferta de vagas em cursos superiores similares, sem
perder de vista seus compromissos com a responsabilidade social.
O planejamento econômico-financeiro anual é aprovado e acompanhado mensalmente
pela Mantenedora, de sorte que os resultados obtidos com essa estratégia vêm garantindo o
funcionamento sustentado da Escola Superior Nacional de Seguros.
Como vem ocorrendo para cada novo projeto da ESNS é elaborado, em conjunto com a
mantenedora, um programa de investimentos.
No quadro a seguir está apresentado o planejamento econômico-financeiro previsto para o
quinquênio 2018/202:
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Planejamento Econômico-Financeiro PR: 2018/2022
Orçado

Projeção

Projeção

Projeção

Projeção

2.018

2.019

2.020

2.021

2.022

Anuidade/Mensalidade (+)

4.466.116,00

4.655.925,93

4.842.162,97

5.035.849,49

5.237.283,47

Bolsas (-)

-223.304,00

-232.794,42

-242.106,20

-251.790,45

-261.862,07

Descontos (-)

-446.613,00

-465.594,05

-484.217,81

-503.586,52

-523.729,98

Repasse Mantenedor(+)

RECEITA

2.645.903,95

2.758.354,86

2.868.689,04

2.983.436,60

3.102.774,07

Inadimplência (-)

-60.520,95

-63.093,09

-65.616,81

-68.241,48

-70.971,14

VALOR TOTAL

6.381.582,00

6.652.799,23

6.918.911,19

7.195.667,64

7.483.494,35

DE S P E S A S
Acervo Bibliográfico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa Administrativa

1.560.097,00

1.626.401,12

1.691.457,16

1.759.115,45

1.829.480,07

Pessoal Administrativo

530.789,00

553.347,53

575.481,43

598.500,69

622.440,72

4.267.932,00

4.449.319,11

4.627.291,87

4.812.383,54

5.004.878,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Professores
Pesquisa e Extensão
Treinamento
VALOR TOTAL

22.764,00

23.731,47

24.680,73

25.667,96

26.694,68

6.381.582,00

6.652.799,23

6.918.911,19

7.195.667,64

7.483.494,35

Projeções:
2019 - Aumento linear das despesas e receitas em 4,25% em relação ao orçamento de 2018;
2020, 2021 e 2022 - Aumento linear das despesas e receitas em 4% em relação a projeção de 2019.
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SEAD – Secretaria Acadêmica Digital - Política de Guarda e
Manutenção do Acervo
A DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO ACADÊMICO E DOS DOCUMENTOS NA MATRÍCULA
A Secretaria Acadêmica Digital - SEAD é desenvolvida em passos distintos. A digitalização do
acervo acadêmico é o primeiro deles a ser trabalhado pela Escola Nacional de Seguros - ENS.
A Secretaria Acadêmica deverá cuidar do presente, o daqui para frente, o dia a dia. O objetivo
aqui será não deixar o papel entrar na ENS. Esta será a primeira preocupação no projeto de
virtualização do acervo.
Não recebendo mais o documento físico, será feita a digitalização do arquivo ativo e inativo que
hoje está sob a guarda da própria Secretaria Acadêmica.
Digitalizar o acervo já gerado é um pouco mais complicado, mas deverá ser realizado. Como o
acervo acadêmico apresentado está bem organizado não há impedimento da própria Secretaria
Acadêmica realizar o trabalho.
Nos dois momentos serão aplicados o mesmo projeto, um mesmo padrão foi desenhado de
maneira a acolher essas duas fases/momentos, presente e passado.
A pasta do aluno será o primeiro ponto a ser trabalhado pela ENS no projeto SEAD.
• Os documentos serão indexados pelo NOME, CPF e RA do aluno;
• Os documentos irão respeitar os grupos criados, conforme apresentação desenvolvida
para o projeto;
• Para a pasta do aluno da graduação, será utilizado o código SIGA 125.43 em
conformidade com a Portaria nº 315 de 04 de abril de 2018 e Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017;
• Para os alunos da pós-graduação lato sensu, será utilizado o código SIGA 144.43 em
conformidade com a Portaria nº 315 de 04 de abril de 2018 e Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017;
• Para os alunos da pós-graduação stricto sensu, será utilizado o código SIGA 134.43 em
conformidade com a Portaria nº 315 de 04 de abril de 2018 e Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro de 2017; e
• Além dos indexadores descritos acima, será utilizado um indexador para distinguir a
UNIDADE (MANTIDA/IES).
Os arquivos gerados e armazenados terão a estrutura PDF/A com aplicação da certificação
digital.
No balcão de atendimento, os documentos que chegarem fisicamente poderão ser de imediato
digitalizados, devendo seguir somente em meio digital, sendo os documentos físicos devolvidos
aos alunos.
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Digitalizar os documentos na presença dos alunos dará a Escola Nacional de Seguros - ENS a
condição de padronizar o seu acervo da melhor forma possível. Quando recolhida a
documentação em cópia esse padrão se prejudica, uma vez que cada aluno entrega suas cópias
de forma distinta.
Na digitalização do arquivo formado em meio físico, ao identificar um documento original que foi
entregue pelo aluno, o mesmo deverá ser digitalizado e separado para devolução ao seu titular.
Os documentos virtualizados estarão guardados de forma perpétua de maneira a superar todos
os prazos de guarda estabelecidos pela Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
da Portaria nº 92 do Arquivo Nacional, de 23 de setembro de 2011.
Todos os documentos recolhidos em cópia deverão ser inutilizados após a digitalização,
podendo ser vendido ou doado para o reaproveitamento. Antes do descarte, é aconselhável que
a Instituição use os sistemas envolvidos durante certo tempo até que uma base sólida seja
criada, estando quaisquer erros de sistemas ou processos solucionados. Um período de
maturação se faz necessário a todos os envolvidos.
No projeto da ENS, serão utilizados como norteadores o Código de Classificação e a Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos aprovados pela Portaria nº 92 do Arquivo Nacional,
de 23 de setembro de 2011.
Todos os documentos digitais da Instituição levarão a certificação digital do responsável pela
virtualização e/ou conferência, dos mesmos. Para isso, cada pessoa envolvida deverá ter e fazer
uso de um certificado digital. A plataforma implementada é capaz de gerar e gerir certificados
digitais à comunidade envolvida.
Foi implantada uma Autoridade de Registro para que a Instituição, possa de forma simples,
rápida e segura gerar e gerir certificados digitais à sua comunidade conforme §2º do art. 10 da
MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Foi instituído um Comitê Gestor para acompanhamento do projeto de Acervo Acadêmico Digital.
O Comitê terá um representante da Mantenedora, um representante da Mantida, um
representante da Secretaria Geral e um representante do TI.
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O MEIO ELETRÔNICO COMO PLATAFORMA DE GUARDA, ACESSO E MANUTENÇÃO
Os documentos que compõem o acervo acadêmico da Instituição serão tratados de maneira a
superar todos os prazos de guarda estabelecidos pelos documentos colocados pela Portaria nº
315, de 04 de abril de 2018 e pelo Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017.
Para isto, será utilizado o meio eletrônico como base ao uso, manutenção e guarda de todo o
acervo acadêmico.
Para arquivamento dos documentos da Escola Nacional de Seguros - ENS a plataforma
implementada realizará cópias de segurança, respeitando os requisitos de DURABILIDADE,
DISPONIBILIDADE e SEGURANÇA.
Os documentos devem ser armazenados com redundâncias em locais diversos de maneira que
desastres naturais, falhas mecânicas e erros humanos não resultem em perda. Estão no padrão
PDF-A ficando disponíveis ao acesso sempre que necessário a diferentes sistemas operacionais
sendo totalmente interoperáveis. Os documentos estão criptografados, tanto os armazenados
quanto os em trânsito, sendo utilizado sempre a Certificação Digital.
O acervo acadêmico digital possui sete cópias de segurança sendo realizada uma por dia, todos
os dias da semana, estando alocadas em locais diversos.
Uma cópia de segurança deverá estar alocada em servidor localizado no endereço de
credenciamento da Instituição. Outras cópias deverão estar alocadas em locais diversos.

O ACERVO ACADÊMICO
O acervo acadêmico tem uma especificidade que poucos se atentam, que é o fato de ser
formado por dois grandes grupos de documentos: documentos recolhidos em cópia e
documentos próprios, gerados pela própria Instituição.
Se pegarmos a pasta de um aluno, veremos que é constituída por cópia de documentos
(recolhidos na matrícula) e documentos gerados pela própria Instituição durante a vida
acadêmica, do mesmo. Isso faz com que sua totalidade possa ser trabalhada exclusivamente em
meio digital, sem a manutenção de um acervo físico.
Quando temos a guarda de um documento em cópia, não faz diferença se estamos lidando com
mesmo em meio físico ou eletrônico, pois uma cópia será sempre uma cópia.
Quando temos a guarda de um documento gerado pela própria Instituição, a mesma, poderá
através da aplicação de um certificado digital, fazer da sua cópia digitalizada (ou gerada
novamente já em meio digital) um documento com o mesmo valor legal do original, uma vez que
receberá a assinatura de seu responsável, a Instituição. Toda essa operação estará coberta pelo
art. 10 da MP 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 e art. 219 do Código Civil Brasileiro.
Dentro das IES a pasta do aluno normalmente está fragmentada em diversos grupos e
departamentos. Com o projeto a ENS terá todos eles convergindo para um único ponto o que
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facilitará a gestão e manutenção desse grupo de documentos que compõem o acervo
acadêmico.
ACESSO AO ACERVO ACADÊMICO
As portarias vigentes caminham em sentido comum quando o assunto é o acesso ao acervo
acadêmico. A ideia sempre é de restrição, pois trata-se de documentos pessoais de alunos,
acadêmicos e devem ser trabalhados de maneira criteriosa. Hoje começamos a trabalhar estes
documentos também de forma estratégica para a tomada de decisão dentro da Instituição.
A princípio a restrição se dá pelo fato de que existem informações pessoais e sigilosas sendo
trabalhadas dentro dos arquivos acadêmicos. Terão acesso ao acervo acadêmico: Secretário
Geral da Instituição, Diretor Acadêmico, pessoal vinculado à Secretaria Acadêmica e
representantes do Poder Público.
A sugestão é para que a visita/acesso de terceiros ao acervo acadêmico seja sempre
acompanhada por um responsável da Instituição.
O acervo acadêmico físico não deve ficar em local de fácil acesso e com trânsito de muitas
pessoas. Não deve ficar exposto e mal acondicionado antes da sua transposição para o meio
digital.
A Instituição apresenta um acervo ativo físico bem organizado, composto de forma correta e
armazenado de maneira a garantir a temporalidade imposta pelas normas vigentes. A boa
gestão documental apresentada facilitará a virtualização dos documentos. É preciso lembrar que
a ENS passou por diversas normas que regulamentam o acervo acadêmico, mas garantiu
sempre o atendimento, das mesmas, nos períodos de vigências.
Em meio eletrônico o acesso está organizado por “grupos de usuários” e “permissões”. A
organização em pastas e subpastas, principalmente no que se refere a documentação do corpo
discente dá a condição da Instituição concentrar todos os documentos do aluno em um único
ponto, o que resulta na maior condição de controlar e conduzir qualquer procedimento ou
processo acadêmico, diminuindo a chance de extravio e perda documental.
Uma cópia de segurança deverá ser mantida no endereço de credenciamento da Escola
Nacional de Seguros - ENS, com objetivo de evitar a perda documental por problemas de
terceiros envolvidos. Essa é uma exigência legal, imposta pela Portaria nº 315, de 04 de abril de
2018.
DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS – PASTA DO ALUNO
Os documentos estão separados em grupos, podendo os grupos serem alimentados e
consultados por diferentes departamentos da Escola Nacional de Seguros - ENS.
DOCUMENTOS PESSOAIS
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- Documento de Identidade – RG – RNE
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- CPF
- Título Eleitoral e Comprovante de Quitação Eleitoral
- Certificado Militar – Reservista e alistamento militar
- Comprovante de Residência
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
ESCOLARIDADE
- Declaração de Escolaridade (como documento provisório à matrícula)
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio
- Histórico Escolar
- Diploma de Ensino Superior
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
DOCUMENTOS ACADÊMICOS
- Formulário de Matrícula
- Termo de Compromisso
- Ocorrência / Advertência
- Requerimentos
- Reingresso
- Transferências
- Trancamento
- Cancelamento
- Requisição de Colação de Grau
- Outros
- Declarações
- Declaração do ENADE (aluno transferido)
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
PROCESSO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
- Histórico Escolar Ensino Superior da IES de Origem
- Ementas / Conteúdo Programático
- Análise Curricular
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
- Documentação Comprobatória
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
- Certificados
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
- Relatórios Final de Estágio
- Termo de Aceite
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
PESQUISA
- Documentos do Processo de Seleção
- Projetos de Pesquisa
- Publicação de Resultados
- Contratos de Bolsas Auxílio Pesquisa
- Relatórios de Agência de Fomentos
- Certificados
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
EXTENSÃO
- Certificados
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
DIPLOMAS E CERTIFICADOS
- Certificados e Diplomas emitidos pela Instituição
- Processos e Registro de Diplomas e Certificados
- Requisição de Expedição de Diploma
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
JURÍDICO
- Mandados de Segurança
- Ações Judiciais
- Procurações
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
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FINANCEIRO
- Contrato de Prestação de Serviço Educacional
- Termos Aditivos Contratuais
- Contrato de Parcelamento / Financiamento Interno
- Termos de Acordo
- Requerimento Financeiro
- Documentação Pessoal do Responsável Financeiro
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
BENEFÍCIOS E BOLSAS
- Documentação Bolsa ENS
- Documentação NOSSA BOLSA
- Documentação FIES / PROUNI
- Convênios / Parcerias Externas
- Documentação do Grupo Familiar
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
RESPONSÁVEL LEGAL
- Documentos Pessoais (RG, CPF e Comprovante de Endereço)
Forma de Indexação -> NOME, CPF, Nº DE MATRÍCULA, IES e CÓDIGO SIGA
Os documentos respeitaram a temporalidade mínima indicada na Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos do Arquivo Nacional, aprovada pela Portaria nº 92, em 23 de
setembro de 2011.
TIPO DE DOCUMENTO*

MÍDIA
GUARDA

DE

DESTINAÇÃO FINAL

Documentos Pessoais
Certidão de Nascimento ou Casamento
Mídia Digital
Guarda Permanente
Cédula de Identidade (RG/RNE)
Mídia Digital
Guarda Permanente
CPF
Mídia Digital
Guarda Permanente
Título Eleitoral e Quitação
Mídia Digital
Guarda Permanente
Certificado Militar (quitação)
Mídia Digital
Guarda Permanente
Comprovante de Endereço
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
**Após digitalizado eliminar o papel quando recolhido o documento em cópia. Para documentos
originais, separar e devolver ao titular.
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Escolaridade
Mídia Digital
Guarda Permanente
Certificado de Conclusão Ensino Médio
Mídia Digital
Guarda Permanente
Declaração de Escolaridade
Mídia Digital
Guarda Permanente
Histórico Escolar
Mídia Digital
Guarda Permanente
Diploma de Graduação
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
**Após digitalizado eliminar o papel quando recolhido o documento em cópia. Para documentos
originais, separar e devolver ao titular.
Documentos Acadêmicos
Formulário de Matrícula
Mídia Digital
Guarda Permanente
Termo de Compromisso
Mídia Digital
Guarda Permanente
Requerimentos
Mídia Digital
Guarda Permanente
Ocorrência / Advertência
Mídia Digital
Guarda Permanente
Declarações do ENADE (Transferidos)
Mídia Digital
Guarda Permanente
Declarações
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Aproveitamento de Estudos
Histórico Escolar da IES de Origem
Mídia Digital
Guarda Permanente
Ementas / Conteúdo Programático
Mídia Digital
Guarda Permanente
Análise Curricular
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
TCC
Documentação Comprobatória
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Atividades Complementares
Certificados
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Estágio Supervisionado
Relatório Final de Estágio
Termo de Compromisso

Mídia Digital
Mídia Digital

Guarda Permanente
Guarda Permanente
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*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Pesquisa
Projeto de Pesquisa
Mídia Digital
Guarda Permanente
Publicação de Resultados
Mídia Digital
Guarda Permanente
Documentos do Processo de Seleção
Mídia Digital
Guarda Permanente
Relatório de Agência de Fomentos
Mídia Digital
Guarda Permanente
Certificados
Mídia Digital
Guarda Permanente
Contratos de Bolsa Auxílio Pesquisa
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Extensão
Certificados
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Certificados e Diplomas
Certificados e Diplomas emitidos pela IES

Mídia Digital

Guarda Permanente

Requisição de Expedição de Diplomas
Mídia Digital
Guarda Permanente
Processo e Registro de Certificados e
Mídia Digital
Guarda Permanente
Diplomas
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Jurídico
Processos / Ações Judiciais**

Papel
Digital

/

Procurações

Mídia Digital

Mandados de Segurança**

Papel
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente **

Guarda

Guarda Permanente
Mídia Vínculo
/
Permanente **

Guarda

*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
**Após digitalizado eliminar o papel. No caso de documento original, devolver ao departamento
jurídico da IES.
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Financeiro
Contrato Educacional

Papel
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente **

Guarda

Aditivos Contratuais

Papel
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente **

Guarda

Contrato de Parcelamento / Financiamento Papel
Interno
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente **

Guarda

Termos de Acordo

Papel
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente

Guarda

Requerimento Financeiro

Papel
Digital

/

Mídia Vínculo
/
Permanente

Guarda

Documentação Pessoal do Responsável
Mídia Digital
Guarda Permanente
Financeiro
** Após o término do vínculo do aluno com a IES, manter o contrato físico dos inadimplentes e
encaminhá-los ao departamento jurídico.
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Benefícios e Bolsas
Documentação do Grupo Familiar
Convênios / Parcerias Externas

Mídia Digital
Mídia Digital

Guarda Permanente
Guarda Permanente
Regras do Programa /
Documentação FIES / PROUNI / ENS
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
** Manter os documentos de adesão do FIES e PROUNI pelo período indicado pelos
programas.
Responsável Legal
Documentos Pessoais
Mídia Digital
Guarda Permanente
*Toda a documentação do aluno deverá compor a pasta do aluno (dossiê acadêmico)
recebendo a codificação 125.43 para a Graduação, 134.43 para a Pós-Graduação Stricto
Sensu e 144.43 para a Pós-Graduação Lato Sensu.
Após a virtualização da documentação dos alunos, será realizada a digitalização dos demais
documentos que compõem o acervo acadêmico da Instituição.
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DOCUMENTAÇÃO DOS PROFESSORES – PASTA DO PROFESSOR
Após terminada a virtualização da documentação dos alunos, será realizada a digitalização da
documentação dos professores que compõem o corpo docente da Instituição.
Estará este grupo de tipo de documento organizado da seguinte forma:
➔
➔
➔
➔

Documentos Pessoais
Formação Acadêmica / Titulação
Experiência Profissional
Publicações

Forma de Indexação -> NOME, CPF, SITUAÇÃO (Ativo/Inativo), IES e TITULAÇÃO (Doutor,
Mestre, Especialista ou Graduado)
DOCUMENTAÇÃO DO CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO
Livros e Atas de Conselhos e Departamento:
➔ Livro de Expedição de Diplomas e Certificados
o Forma de Indexação -> ANO / SEMESTRE / SIGA 125.421 Graduação / 134.421
Stricto Sensu / 144.421 Lato Sensu / IES
➔ Livro de Registro de Diplomas e Certificados
o Forma de Indexação -> ANO / SEMESTRE / SIGA 125.422 Graduação / 134.422
Stricto Sensu / 144.422 Stricto Sensu / IES
➔ Atas de Colação de Grau
o Forma de Indexação -> ANO / SEMESTRE / CURSO / SIGA 124.1 Graduação /
133 Stricto Sensu / 143 Lato Sensu / IES
ATOS REGULATÓRIOS
➔ Portaria de Autorização (CURSO / Nº DA PORTARIA / CÓDIGO CURSO E-MEC / ANO /
IES)
➔ Reconhecimento de Curso (CURSO / Nº DA PORTARIA / CÓDIGO CURSO E-MEC /
ANO / IES)
➔ Renovação de Reconhecimento de Curso (CURSO / Nº DA PORTARIA / CÓDIGO
CURSO E-MEC / ANO / IES)
➔ Portaria ou Resolução de Aumento de Vagas (CURSO / Nº DA PORTARIA / CÓDIGO
CURSO E-MEC / ANO / IES)
➔ Portaria de Indicadores de Qualidade da Instituição (CURSO / Nº DA PORTARIA /
CÓDIGO CURSO E-MEC / ANO / IES)
DOCUMENTAÇÃO DOS CURSOS
Para a documentação dos cursos será seguida a seguinte estruturação e indexação:
➔ PPC (ANO / SEMESTRE / CURSO / SIGA 121.1 Graduação – 131.1 Stricto Sensu –
141.1 Lato Sensu / IES)
➔ Diário de Classe (ANO / SEMESTRE / CURSO / DISCIPLINA / TURMA / TURNO /
PROFESSOR / SIGA 125.33 Graduação – 134.34 Stricto Sensu – 144.33 Lato Sensu /
IES)
➔ Plano de Ensino/Aula/Curso (ANO / SEMETRE / CURSO / DISCIPLINA / TURMA /
TURNO / SIGA 122.3 Graduação – 132.3 Stricto Sensu – 142.3 Lato Sensu / IES)
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DOCUMENTAÇÃO DA MANTIDA
Para a documentação da Mantida será seguida a seguinte estruturação e indexação:
➔
➔
➔
➔
➔

Regimento (ANO / SEMESTRE / SIGA 110 / IES)
Regulamentos (ANO / SEMESTRE / DEPARTAMENTO / SIGA 110 / IES)
Manuais (ANO / SEMESTRE / DEPARTAMENTO / SIGA 110 / IES)
PDI (ANO / SEMESTRE / SIGA 110 / IES)
PPI (ANO / SEMESTRE / SIGA 110 / IES)

DOCUMENTAÇÃO DA MANTENEDORA
Para a documentação da Mantida será seguida a seguinte estruturação e indexação:
➔ Contrato Social ou Estatuto (DATA / IES)
➔ Posse de Patrimônio ou Contrato de Aluguel/Cessão/Comodato (DATA / IES)
➔ Laudos Diversos (ANO / SEMESTRE / IES)
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