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COMUNICADO AO MERCADO
Avaliação do MEC comprova qualidade dos cursos de saúde da Estácio
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - BM&FBOVESPA: ESTC3; OTCQX:
ECPCY) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que todas as 42 instituições
do Grupo Estácio obtiveram conceitos satisfatórios nos resultados do Enade 2016, divulgados
pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira. Foram avaliadas instituições de ensino
de todo o país, públicas e privadas; e um grupo específico de cursos superiores das áreas de
Saúde e Ciências Agrárias.
Entre os 144 cursos da Estácio, 96% obtiveram nota igual ou superior a 3, numa escala que vai
de 1 a 5, o que representa um aumento de 15p.p. em relação à última avaliação dos cursos
destas áreas, que aconteceu em 2013. Foram avaliados 19 cursos com Conceito Preliminar de
Curso (CPC) igual a 4, destes, 16 tiveram melhoria em comparação com a última avaliação.
Além dos CPCs, também foram divulgados os IGCs (Índice Geral de Cursos) e 100% das
instituições do Grupo Estácio foram avaliadas com conceitos satisfatórios, ou seja, obtiveram
notas iguais ou superiores a 3. Cabe destacar, que nenhuma IES foi avaliada com nota 2.

Com o anúncio dos resultados das áreas de Saúde e Ciências Agrárias, o Grupo Estácio consolida,
no ciclo trienal de avaliação 2014-2016 (com todas as áreas do conhecimento avaliadas:
Humanas, Exatas e Saúde) com índice elevado de notas positivas. Desde 2014, as avaliações
superaram 95% de aproveitamento:
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A maioria dos cursos da Estácio têm o Modelo de Ensino do grupo totalmente implementado, o
que resultou num salto de qualidade nos resultados das avaliações. Este Modelo começou a ser
implantado em 2010 e é fruto da construção de milhares de professores da instituição em todo
o país. Os currículos dos cursos são integrados nacionalmente, permitindo a realização de provas
a partir de um rico banco de questões e a geração de dados que permitem a constante avaliação
e melhoria no ensino.
Instituições e cursos com nota 4 ou superior possuem prioridade em alguns processos no MEC,
alavancando potencial e autonomia para abertura de novos cursos, polos de educação a
distância e aumento de vagas, diminuindo as restrições regulatórias para o crescimento, diante
de resultados qualitativos que comprovam a sustentabilidade acadêmica do Grupo. Além disso,
bons resultados avaliativos – tanto no ENADE, quanto nas visitas in loco – também garantem
prioridade na oferta de financiamento público.
O Grupo Estácio se orgulha dos resultados alcançados e de ser um dos grupos educacionais que
mais cresceu nos resultados de avaliações de qualidade acadêmica. Ressaltamos o compromisso
da Companhia, enquanto uma das maiores Instituições de Ensino do país, de equilibrar uma
operação com mais de quinhentos mil alunos entregando excelência acadêmica.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.
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