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O CONTEXTO:  

Diante dos intensos acontecimentos sociais, políticos e legais ocorridos na atualidade –            
visto a pandemia do novo coronavírus/Covid-19 e as determinações de isolamento social            
recomendadas pelo Poder Público e a sua coercibilidade, inclusive, com a decretação do             
Estado de Calamidade Pública – a presente instituição de ensino vem, incansavelmente,            
desempenhando esforços para compor soluções de forma a manter a continuidade da            
prestação de serviço de ensino no mesmo nível prestado antes dos fatos            
supramencionados e a fim de, principalmente, mitigar qualquer dificuldade ao aprendizado           
de nossos alunos. 

Como é sabido por todos, a disseminação do coronavírus impactou diretamente no            
funcionamento da nossa instituição de ensino, bem como exigiu um redesenho das nossas             
rotinas. Atento ao momento em que vivemos, e que certamente sairemos mais fortes dele, o               
Ministério da Educação (MEC) permitiu, em caráter excepcional, a substituição dos           
encontros em espaços físicos por encontros em espaços virtuais. Assim, depois de muito             
investimento em tecnologia e capacitação dos nossos professores e colaboradores,          
retomamos as nossas atividades no dia 30 de março, com aulas ao vivo por meio do Google                 
For Education. 

A Universidade Tiradentes reforça o seu compromisso com a qualidade de ensino de todas              
suas instituições, bem como segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde            
para zelar pela saúde e segurança de alunos, professores e colaboradores, mantendo o             
ritmo das aulas, agora ao vivo, provendo o cumprimento do programa das disciplinas. 

Nossa missão de inspirar pessoas a ampliar os horizontes, por meio da Educação, se aplica               
ainda mais nesse momento de isolamento social, quando precisamos nos utilizar de            
recursos tecnológicos para continuarmos próximos e conectados com o mundo, ainda que            
distantes fisicamente. 

 

AS INSTRUÇÕES PARA OS ALUNOS: 

Até que haja uma deliberação para o retorno das atividades presenciais, por meio dos              
órgãos governamentais, apresentamos abaixo as diretrizes traçadas para que as atividades           
acadêmicas aconteçam, por meio dos mecanismos virtuais, sem prejuízos ao aprendizado.           
É importante frisar que todas as aulas, agora ao vivo, foram retomadas em 30 de março,                
quando: 

 



 
● Adotamos as diversas funcionalidades que a plataforma Google for Education permite,            
primando sempre pelo desenvolvimento das competências propostas pelas disciplinas; 

● Para as atividades ao vivo acontecerem da melhor forma, nossos alunos têm acesso a               
uma sala virtual de uso compartilhado com professores onde podem tirar todas as suas              
dúvidas; 

● Por meio do Classroom, o aluno pode manter contato com os professores, elencar as               
suas dúvidas através de áudio, vídeo e chat, além de realizar atividades remotas e              
encontrar os colegas de turma; 

● Os nossos alunos podem usufruir de uma biblioteca virtual, que dispõe de um vasto               
acervo de e-books e permite acesso às principais bases de conteúdo científico do mundo; 

● Para que tudo aconteça de forma harmônica, reduzindo ruídos e garantindo o nosso selo               
de qualidade, montamos uma equipe de suporte que é expert nas ferramentas adotadas, e              
em caso de dúvida os nossos alunos podem acessá-los a qualquer momento. 

● Caso o aluno não possa estar on-line no momento da aula ao vivo, será possível acessar                 
o conteúdo gravado nos 15 dias posteriores, no Google For Education, mas infelizmente             
terá falta na aula. 

Quanto às atividades práticas profissionais de estágios, laboratoriais e internato: 

● Estamos seguindo rigorosamente as recomendações emitidas pelo Ministério da          
Educação, que proíbem que essas atividades sejam substituídas por meios das TICs.            
Assim, quando os encontros presenciais retomarem, essas atividades deverão ser          
devidamente repostas. 

  

QUANTO AO MODELO EDUCACIONAL: 

É fato que houve uma mudança extraordinária da forma de transmissão do conteúdo das              
disciplinas, destaca-se que tais aulas acontecem em tempo real, nos mesmos dias e             
horários que aconteciam na forma presencial, com os mesmos professores – permitindo a             
interação entre os alunos e o docente – sendo ministrados os mesmos conteúdos que já               
estavam previamente planejados desde o início do semestre, mantendo a íntegra da            
proposta pedagógica assumida pela instituição de ensino quando da contratação dos           
serviços e – o mais importante – conseguindo avançar no cumprimento do calendário             
acadêmico. 

Vale ressaltar que dos atuais cursos presenciais excepcionalmente transmitidos por meio de            
ferramentas tecnológicas a realidade é diametralmente oposta àquela do EAD, uma vez que             
os custos inicialmente projetados para a oferta presencial em sua sede continuam sendo             
distribuídos/diluídos pelo quantitativo de vagas autorizadas pelo MEC para os respectivos           
cursos. Não há a mínima possibilidade de matricular alunos além do quantitativo de vagas              

 



 
autorizadas pelo Ministério, sob pena, inclusive, de pesadas sanções, como o fechamento            
do curso pelo poder regulador. 

Necessário, inclusive, se faz destacar que a modalidade de cursos à distância não pode ser               
confundida com a forma atual e excepcional da transmissão de aulas em tempo real. No               
quadro a seguir destacam-se algumas de suas diferenças:  

AULAS EM EAD AULAS AO VIVO 

Videoaulas roteirizadas e gravadas no CCS      
com até 30 minutos cada uma. 

Aulas teóricas virtualizadas com    
mesma duração de tempo da aula      
presencial (100 ou 200 minutos). 

Videoaulas apresentam e contextualizam    
conteúdo teóricos e são apenas uma das       
mídias utilizadas em um curso EAD. 
O material didático da disciplina é composto       
por mídias diversificadas: videoaulas,    
infográficos, desafios interativos, livro digital,     
avaliações de verificações de aprendizagem. 

Aulas teóricas incluem exposição de     
conteúdos e realização de atividades     
orientadas pelo professor durante o     
tempo de aula. 

Equipe de tutores virtuais atendem os alunos       
durante a semana. 

Professor esclarece dúvidas dos    
alunos apenas durante o período da      
aula. 

Utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem      
(AVA) com ferramentas síncronas e     
assíncronas. 

Utiliza funcionalidades do Google for     
Education para comunicação com os     
alunos. 

O material didático possui trilha de      
aprendizagem planejada por um designer     
instrucional. 

O material didático é a própria aula do        
professor e depende da iniciativa de      
autoria ou pesquisa em outras fontes      
para leitura complementar. 

A carga horária da disciplina é integralizada       
com estudos, pesquisas e interações on-line,      
encontros presenciais (quando for o caso), e       
avaliações. 

A carga horária da disciplina é      
integralizada durante a realização das     
aulas ao vivo. 

Assim, a instituição de ensino – diante de um cenário imprevisível, extraordinário e             
temporário – rapidamente, em conformidade com todas as diretrizes do Ministério da            
Educação – em especial, as Portarias nº 343 e 345, de 17 e 19 de março de 2020,                  
respectivamente – adequou-se a uma nova forma de ensino – aulas ao vivo, virtualizadas e               
de conteúdo exclusivo – a fim de dirimir qualquer impacto negativo na vida acadêmica              
presente e futura de seus discentes. 

  

 



 
 

QUANTO A ESTRUTURA DE APOIO E SERVIÇOS AOS ALUNOS: 

Desde quando fomos obrigados a suspender as nossas atividades no campus, em virtude             
da pandemia que vivemos no país, a nossa equipe tem trabalhado intensamente. De forma              
emergencial e em curtíssimo espaço de tempo, revimos nossos investimentos programados           
para 2020 com o objetivo de: 

● Redirecionar recursos humanos e financeiros para ampliar nosso parque         
tecnológico e garantir uma melhor prestação de serviços ao aluno; 

● Capacitar nosso corpo docente, ao longo de 7 semanas, para garantir a            
excelência dos serviços e a qualidade que o MEC atesta e todo o Nordeste já               
reconhece. 

Toda a estrutura de apoio acadêmico anteriormente disponibilizada, está integralmente apta           
a atender ao alunado, a exemplo do Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros,             
que por meio do Magister, Whatsapp, contatos telefônicos e e-mail tem ofertados todos os              
serviços. 

Vale destacar, a virtualização do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial, onde            
dispomos de um time preparado para auxiliar os nossos alunos, com psicólogos que             
realizam atendimentos individuais, para o desenvolvimento das suas habilidades;         
psicopedagogos que contribuem diretamente com a adaptação à rotina de estudos, para o             
desenvolvimento de hábitos mais produtivos, e os assistente sociais que facilitam a inclusão             
de pessoas com necessidades educacionais ou com deficiência. 

Virtualizamos também os atendimentos do Unit Carreiras, a fim de capacitar os alunos e              
egressos do Grupo Tiradentes para participarem, mais preparados, dos Processos Seletivos           
oferecidos pelo Mercado de Trabalho, através das orientações profissionais voltadas para a            
Empregabilidade, e o acompanhamento integral de psicólogos e analistas de carreira. 

Cabe lembrar que levamos até o aluno, através da biblioteca digital, as principais bases              
científicas do mundo, com atualização constante e um vasto acervo de e-books. Além da              
disponibilização de laboratórios virtuais em que os alunos podem simular experimentos,           
entender as dinâmicas e processos, e o professor pode explorar as aulas teóricas com              
novos instrumentos, para que quando retomadas as atividades práticas presenciais o aluno            
já esteja ambientado. 

Pensando nos nossos alunos e colaboradores, firmamos uma parceria com a maior            
operadora de telefonia móvel do país, a Vivo, que possibilita a ampliação do pacote de               
dados em 5Gb por mês, ao longo de 12 meses.  

Além disso, os nossos times de back office estão prontos e aptos a atender a qualquer                
demanda, a fim de garantir a prestação de serviços de qualidade, que marcam a nossa               
história ao longo desses mais de 58 anos. 

 



 
  

QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS: 

A transmissão excepcional e transitória de aulas em tempo real dos cursos presenciais             

neste momento de isolamento, por si só, não é indicativo de redução de custos pela               

instituição de ensino. Trata-se, inclusive, de situação transitória e emergencial e, assim que             

permitido pelos Poderes Públicos, serão devidamente retomadas as aulas presenciais,          

inclusive, com a devida reposição das aulas práticas, estágios e internatos, para o             

cumprimento da carga horária das disciplinas. 

As possíveis reduções de custos em razão do fechamento dos prédios para os alunos e               

colaboradores não alcançam números que possam permitir concluir que a instituição de            

ensino esteja obtendo algum ganho não projetado quando da fixação do valor da             

mensalidade. 

É importante frisar que além dos custos já existentes – inclusive com mão de obra, a fim de                  

garantir a renda e o emprego de todos os seus colaboradores - houve a real necessidade                

de, prontamente e sem prévio aviso, realizar investimentos em capacitação docente,           

realocação de todos os funcionários para o modelo de trabalho em home office, que              

passaram a contar com uma ajuda de custo creditada em seus salários, reengenharia do              

parque tecnológico, além da criação de novos canais de comunicação, não estando estes             

custos previstos no momento do firmamento do contrato. 

Ainda sob esse prisma, é válido ressaltar que uma das primeiras medidas adotadas pelo              

Grupo Tiradentes foi a possibilidade de parcelamento da mensalidade do mês de Março de              

2020 em 3 parcelas, seguido das mensalidades de Abril em 4 parcelas e Maio também em                

4 parcelas. Após reunião com comissão de pais de alunos de Medicina, construímos e uma               

proposta ainda mais robusta e completa, que viabiliza um plano de pagamento das             

mensalidades em esquema de parcelamento, que já dispõe de oportunidades para           

viabilização do segundo semestre de 2020. Todas estas opções estendem-se a todos os             

alunos, sem exigência de nenhuma motivação especial e qualquer comprovação, bastando,           

apenas, o requerimento voluntário do discente, por meio do Magister. 

Entretanto, diante da recorrência de questionamentos acerca dos aspectos financeiros, o           

Grupo Tiradentes, entendendo que a definição de uma política única não seria a mais              

adequada às mais diversas realidades, disponibiliza um setor especialmente designado          

para tratar, individualmente com o aluno, diante de possíveis dificuldades financeiras,           

 



 
formas que possibilitem a continuação de seus estudos, a exemplo, da oferta, sem qualquer              

ônus, de um seguro educacional para o discente que o seu responsável financeiro perdeu              

seu emprego, que lhe garantirá o pagamento de algumas mensalidades. 

Os efeitos econômicos da crise sanitária sob as famílias de nossos alunos não foram e não                

serão despercebidos. Como acima referido, a Universidade Tiradentes elaborou políticas          

financeiras de atendimento individual ao aluno que se encontra em situação financeira            

difícil, podendo ser as mesmas verificadas e negociadas por um amplo canal de acesso. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Grupo Tiradentes reforça o compromisso com a sociedade sergipana, com os nossos             

alunos e seus futuros, garantindo a transparência em todo esse processo, através de uma              

comunicação constante com o aluno e a publicização das suas ações em:            

www.grupotiradentes.com/saibamais; além da criação de soluções acadêmicas e        

financeiras que superam as limitações impostas pelo coronavírus e preza pela segurança,            

conforto e bem-estar. Além de proporcionar o desenvolvimento das competências digitais,           

fundamentais para o mercado de trabalho do século XXI, mantendo o ritmo das aulas, agora               

ao vivo, provendo o cumprimento do programa das disciplinas.  

A vida acadêmica voltou a pulsar como sempre aconteceu, da forma mais segura para este               

momento de crise sanitária que passamos, resguardando a saúde e integridade física dos             

nossos alunos e colaboradores. Assim, Universidade Tiradentes, referência mundial Google          

for Education, oportuniza aos seus alunos ser parte e mergulhar nessa nova experiência.             

Afinal, somente a educação poderá transformar o mundo, e, especialmente nesse momento            

de isolamento social, poder retomar os estudos é uma oportunidade ímpar, porque somente             

assim é possível inspirar as pessoas a ampliar seus horizontes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotiradentes.com/saibamais


 
QUEM SOMOS 
 
Linha do Tempo 
 
A história da Universidade Tiradentes iniciou em Sergipe, em 1962, com a criação do              
Colégio Tiradentes, que foi alçado à faculdade em 1972 e à universidade em 1994. Com               
inovação, ética e responsabilidade social, de 1976 até 2019, a IES sergipana já entregou ao               
mundo, mais de 70 mil profissionais graduados e capacitados para o mercado de trabalho.              
Atualmente, possui cinco campi no estado: em Aracaju (Centro e Farolândia), Itabaiana,            
Propriá e Estância. Além deles, há 24 polos de educação a distância em mais quatro               
estados do Nordeste – Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte –, consolidando              
seus 58 anos de atuação com o reconhecimento do Ministério da Educação, com nota              
máxima, devido sua excelência em ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para ampliar as diretrizes do ensino de qualidade da IES no Brasil, o Grupo Tiradentes foi                
estabelecido como entidade corporativa de gestão institucional da Universidade Tiradentes          
e Faculdade São Luís de França, ambas em Sergipe; do Centro Universitário Tiradentes em              
Maceió/AL; do Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, no Recife; e da Faculdade            
Tiradentes, em Jaboatão dos Guararapes/PE; além do Tiradentes Institute, em Boston/EUA. 
 
A mais recente contribuição do Grupo se deu com a inauguração, em outubro de 2019, do                
Tiradentes Innovation Center, o primeiro Centro de Inovação voltado à Educação no            
Nordeste, situado no campus Aracaju Farolândia, onde surgiu a história do Grupo            
Tiradentes e promete dar vida ao legado por meio da tecnologia e inovação. 
 
Juntas, as instituições alcançam a marca de 40 mil estudantes universitários e, com isso, o               
Grupo Tiradentes se tornou um dos maiores grupos educacionais do Nordeste brasileiro.            
Atuante com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nos estados de            
Alagoas, Pernambuco e Sergipe e com o EAD em 24 polos espalhados pelo Nordeste, o               
Grupo Tiradentes leva conhecimento especializado a centenas de estudantes que          
encontram no Ensino Superior o início de uma carreira de sucesso. 

 

Qualidade reconhecida 

Reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação, a Unit tem destaque no             
Ensino Superior não somente por seus 58 anos de história, mas por sua excelência de               
ensino, pesquisa e extensão, responsabilidade social, gestão e corpo docente.          
Recentemente, o Google reconheceu a Unit como Universidade Referência Google for           
Education no mundo. Hoje, a Unit está posicionada entre as dez universidades brasileiras             
com melhores cursos de mestrado e doutorado do País.  

 

Empregabilidade 

 



 
O compromisso com a empregabilidade do aluno Unit é tão forte que em cada 10 alunos da                 
Unit Sergipe, sete estão no mercado de trabalho. Este incentivo a ampla formação do              
estudante – que envolve desde orientação profissional (entrevistas e currículos ideais) a            
oportunidades exclusivas de estágios – rendeu à instituição sergipana o 1º lugar do Prêmio              
IEL de Estágio etapa regional. O título de “Instituição de Ensino destaque” foi concedido em               
2018 pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, por meio do Instituto Euvaldo              
Lodi. Os serviços ofertados pelo programa Unit Carreiras incentivam o aluno e egresso a              
construir um futuro profissional e a consolidar carreira de forma gratuita há quatro anos. 
 

Internacionalização 

Quem estuda na Unit tem acesso a programas de mobilidade e intercâmbio e também por               
meio de cooperação acadêmica e científica em instituições educacionais estrangeiras          
conveniadas (em universidades de mais de 18 países), possibilitando o aprendizado           
acadêmico, de idiomas e culturas, sem perder o vínculo com a instituição origem. Um              
grande marco na internacionalização da Unit se deu em 2017 com a inauguração do              
Tiradentes Institute, espaço de produção de conhecimento na Universidade de          
Massachusetts, em Boston/EUA, importante celeiro de ensino superior do mundo. Quem           
estuda na Unit está preparado para se tornar um profissional internacional! Hoje é             
referência mundial no Google for Education, a primeira e até então única universidade do              
mundo a receber esse título pela gigante de tecnologia voltada à Educação.  

Além de ser a primeira instituição de ensino superior particular do Brasil a buscar a               
Certificação Europeia de Garantia da Qualidade do Ensino Superior, validada pela           
European University Association (EUA) – há 20 anos creditando a qualidade de            
universidades pelo mundo. Esse processo representa um avanço que pode equiparar a            
qualidade e serviços da Unit Sergipe ao que é executado pelas instituições europeias             
mundialmente reconhecidas. 

 

Inovação 

Em outubro de 2019, o primeiro Centro de Inovação voltado à Educação, Tiradentes             
Innovation Center, foi inaugurado no Campus Unit Farolândia, fomentando o          
empreendedorismo criativo e tecnológico, empregabilidade e internacionalização. Durante a         
pandemia causada pelo novo coronavirus, o Tiradentes Innovation Center reforçou seu           
compromisso com a sociedade, possibilitando, por meio da inovação e tecnologia, a            
produção de mais de 5000 EPIs tipo face shield (viseira) em parceria com o Instituto Federal                
de Sergipe, UFS e Sergipe Parque Tecnológico, para doação dos itens aos profissionais da              
linha de frente da Secretaria de Estado da Saúde.  

Em paralelo, pesquisadores brasileiros se uniram e criaram máscaras a partir de materiais             
biodegradáveis e de baixo custo como uma alternativa para utilização no enfrentamento do             
novo coronavírus: a Delfi-tron, tipo de máscara de proteção conhecida como respirador            
filtrante de partículas. Dentre os pesquisadores, duas da Universidade Tiradentes: a           
professora doutora Patrícia Severino*, do programa de Pós-graduação em Biotecnologia          
Industrial e a doutora Juliana Cardoso, do Programa de Pós-graduação em Saúde e             

 



 
Ambiente, que desenvolvem estudos do novo material. Novos materiais estão em testes            
para a fabricação de EPIs por meio do Tiradentes Innovation Center. 

 

Pesquisa 

A Unit oferece seis programas de pós-graduação stricto sensu (sendo cinco mestrados e             
cinco doutorados), quatro deles com nota 5 (três mestrados/doutorados e um doutorado em             
rede – Renorbio) e apenas um com nota 4, atribuídos pela Coordenação de             
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. A Unit Sergipe é a Instituição de               
Ensino Superior privada com um dos melhores índices de conceito conjunto dos programas,             
pois 88% dos nossos programas têm conceito 5. 

● Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) - tem mestrado e doutorado           
(nota 5); 

● Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Industrial (PBI) - tem mestrado e           
doutorado (nota 5); 

● Programa de Pós-graduação Saúde e Ambiente (PSA) - tem mestrado e doutorado            
(nota 5); 

● Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PSA) - tem mestrado e            
doutorado (nota 5); 

● Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos - tem mestrado (nota 4); 
● Unit Sergipe é a única instituição de ensino superior particular nucleadora do            

doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia – Renorbio (nota 5). 

Professores e alunos de graduação e pós-graduação percorrem o mundo, produzem ciência            
e tecnologia em parceria com renomados pesquisadores, das mais bem conceituadas           
instituições de ensino superior. Eles estão em países como Estados Unidos, Canadá,            
Portugal, Espanha, França, República Tcheca, Bélgica, Suécia, Alemanha, Itália, Holanda,          
Colômbia, Peru e Chile. 

 

Ensino 

Atualmente, mais de 80% do professorado da Unit é composto por doutores ou mestres,              
com ampla experiência mercadológica, que atuam nos mais de 50 cursos de graduação             
(presencial e a distância); e nos mais de 70 cursos de especialização. A alta qualificação do                
corpo docente tem o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizado dinâmico e             
colaborativo, alinhado às necessidades de mercado e às tecnologias de ponta.  

Dispomos de cursos em todas as modalidades de ensino: 100% on-line, semipresenciais,            
híbridos e presenciais, o que permite ao aluno a flexibilidade de tempo e a adequação de                
recursos financeiros, sem abrir mão da qualidade dos serviços. Sem contar que hoje o              
aluno pode optar em reduzir a quantidade de créditos cursados no semestre. 

 
Extensão 

 



 
Anualmente, cerca de 200 ações e projeto são aprovados e executados, incluindo o             
Programa de Bolsas de Extensão. O volume de atividades extensionistas na Unit é tão              
grande que é destaque nacional e internacionalmente devido ao seu compromisso com a             
prática extensionista associada à responsabilidade social. Afinal, os futuros profissionais          
atendem a comunidade, sempre supervisionados por professores, nas clínicas de          
Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, no Laboratório Central, no Núcleo de Práticas          
Jurídicas, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal; além das Unidades Básicas de Saúde e              
hospitais onde os futuros médicos, enfermeiros e farmacêuticos realizam suas práticas de            
estágio. 

 


