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| Propósito 

 

 
A proposta deste Marco Digital (M-Digital) é reafirmar o compromisso educacional e 

fortificar valores já praticados com a realidade atual, em meio da inserção de uma educação 

mediada pelos instrumentos de tecnologia, informação e comunicação aplicadas ao ensino, 

à pesquisa e à extensão.  

 

O M-Digital envolve ações da comunidade acadêmica, operacional e de gestão para 

garantir o sucesso dos processos digitais iniciados na Faculdade de Ciências Humanas 

ESUDA. A prática e o tempo também são fundamentais nesta construção, pois a 

tranquilidade, confiança, transparência e paciência são elementos necessários para a 

estruturação e eficiência dos processos. As demandas reclamam por habilidades e 

respostas eficientes, com novas ações implantadas e resultados responsáveis.  

 

A ideia é fazer uma gestão ainda mais integralizada. 
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| Apresentação 
 

 
A Faculdade de Ciências Humanas ESUDA é uma Instituição de Educação Superior (IES) 

que se encontra em funcionamento há 50 anos. Fazer parte dessa história é motivo de orgulho e 

de respeito para o povo Pernambucano. Uma trajetória marcada por desafios e pela 

consolidação de uma posição há muito assumida: fazer muito mais que ensinar, educar (PDI 

2020-2024). 

Neste documento, é apresentada a estrutura tecnológica da Instituição e os novos 

processos realizados por meio do uso de meios de tecnologia, informação e comunicação (TICs) 

tais como os meios de acessos, as maneiras de participação, os princípios defendidos que se 

consolidam dia-a-dia, os pilares pedagógicos, as escolhas metodológicas, 

agregadas aos avanços tecnológicos e sua aplicação no cotidiano. Tudo 

isso contribui para o nosso jeito ESUDA de educar, 

transformando pessoas em cidadãos éticos, responsáveis 

individualmente e coletivamente, cada um na sua respectiva área, 

embora conectados às situações locais (regionalidade), buscando 

soluções empreendedoras (empreendedorismo), capazes de pensar 

fora de fórmulas prontas (inovação/criatividade), para além da 

racionalidade (inteligência emocional) e sempre respeitando as 

limitações físicas e cognitivas (acessibilidade). A compreensão desses cinco pilares é ponto de 

partida para participar das ações da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA. Obedecendo aos 

ditames constitucionais, a expressão educação assume três posições: a do ensino, a da pesquisa 

e a da extensão. O ensino, a pesquisa e a extensão se desenvolvem a partir dos pilares 

pedagógicos mencionados.   

Para cada uma das nossas ações pedagógicas, há um marco regulatório específico. Este 

é o marco regulatório do ensino usando as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado 

que vieram para somar a uma educação de qualidade. A firmeza na busca pelos propósitos 

almejados fez com que a ESUDA construísse padrões, representados por regras internas capazes 

de sedimentar as ações administrativas e pedagógicas. Todavia, com cinquenta anos de 

atuação, e diante da necessidade de deixar clara às nossas ideias e os nossos ideais, um marco 

regulatório é importante. 
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A leitura desse documento é obrigatória para estudantes, professores, monitores, 

bolsistas, estagiários, assistentes técnicos, coordenadores, gestores de área e terceirizados, para 

que todos possam entender a nossa forma de atuação. Leiam-no cuidadosamente. Não julguem 

a relevância de um item apenas pelo título. Leiam tudo, mesmo que vocês acreditem já 

conhecer a informação.  

A Direção. 
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| Nossa história e o futuro 
 

Fundada pelos engenheiros Wilson José Macedo Barreto e Pedro Emanuel Barreto Muniz em 07 

de maio de 1974, a Faculdade de Ciências Humanas ESUDA teve seu nome na origem da grande 

amizade que nasceu entre eles (Espírito Santo Uniu Dois Amigos).  

 

O Ministério da Educação e Cultura autorizou, o funcionamento da Faculdade ESUDA 

inicialmente com os cursos de Administração, Ciências Econômicas e Psicologia (Decreto nº 

74.014, de 7 de Maio de 1974). 

 

Atendendo a demanda regional, em 1984, a Faculdade ESUDA passou a oferecer o curso de 

Ciências Contábeis; e, em 1987, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em 2017 novos cursos 

foram autorizados pelo MEC: Design de Interiores, Gestão Comercial, Serviço Social e Redes de 

Computadores. Em 2019, foi autorizado o Curso de Bacharelado em Direito. Nesses anos de 

existência a instituição já formou mais de 18 mil profissionais. 

  

Destacando o seu permanente compromisso em garantir a igualdade no acesso ao ensino 

superior, contribuindo assim para a inclusão social, a ESUDA desenvolveu o programa Vestibular 

de Inclusão Sócio educacional ESUDA (VISE). Seu principal objetivo é oferecer acompanhamento 

diferenciado ao futuro discente, possuidor de formação educacional deficitária, limitações 

financeiras e/ou necessidades especiais diversas (audiovisuais, cognitivas e motoras), as quais 

impossibilite ingressar no ambicionado ensino superior. O VISE cresceu, foi aperfeiçoado para 

incentivar novos e outros programas de acessibilidade financeira, e mais recentemente a 

Instituição criou com o VISE+. 

 

A ESUDA atua na graduação e na pós-graduação, por entender a importância da formação 

continuada. Desde 2004 a Instituição oferece cursos lato sensu, objetivando utilizar toda a vasta 

experiência acumulada para a formação e aperfeiçoamento de executivos e demais profissionais 

da região.  

 

Atrelado ao ensino, a ESUDA se empenha oferecendo pesquisa e extensão. A Instituição financia 

programa de iniciação científica, de monitoria, de publicações, periódicos próprios, e de 

projetos de extensão. A Clínica de Psicologia vem acumulado vasta experiência desde a sua 

inauguração, há mais de duas décadas, acolhendo estudantes e se encontrando disponível para 

comunidade nacional e internacional através dos atendimentos presenciais e presenciais 

conectados. 
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O futuro da Faculdade ESUDA advém de seu espírito colaborativo: o porvir da Instituição guarda 

relação com sua capacidade de inserir mais pessoas no processo educacional, utilizando 

maneiras alternativas de ensino e aprendizagem, com método convencional associado ao 

ensino misto ou conectado. 

 

| Missão, visão, metas e valores 
 

 

Missão Institucional 

Proporcionar uma experiência acadêmica para além do ensino: educar. 

Visão 

Ser reconhecida como centro de educação contínua. 

Metas 2020-2024 

I. Formar diplomados com equilíbrio emocional necessário para enfrentar a 

complexidade social. 

 

II. Incentivar e divulgar a cultura regional. 

 

III. Estimular a pesquisa e a extensão, objetivando o desenvolvimento tecnológico. 

 

IV. Manter boas relações interpessoais, possibilitando a concretização dos 

conhecimentos adquiridos em uma estrutura acadêmica que sistematiza ensino, 

aprendizagem e educação. 

 

V. Concretizar o princípio da igualdade através da educação, de modo a possibilitar 

que as pessoas, independentemente de classe social ou dos obstáculos físicos e cognitivos, 
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sejam protagonistas sociais. 

  

Valores 

 

1. Acolhimento; 

 

2. Respeito à diversidade; 

 

3. Compromisso Social; 

 

4. Formação de cidadãos. 

| Quem somos 
  

EQUIPE ACADÊMICA 

 
Wilson José Macedo Barretto 

Diretor Geral 

 

Osório Macedo Barretto. 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

direpe@esuda.edu.br 

 

Wilson José Moura Barretto 
Diretor Administrativo e Financeiro 

 

Cláudia Elisabete Moura Barretto, Me. 
Pesquisadora/Procuradora Institucional 

claudiabarreto@esuda.edu.br 

 

João Claudio C. de Carvalho, Prof. Dr. 
Coordenador Acadêmico 

coord.academico@esuda.edu.br 

 

Betânia de Araújo Maciel, Profa. Dra. 
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

cpa@esuda.edu.br 

 

 

 

Claudia Simone de F. Tavares, Profa. Esp. 
Coordenação do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

coord.arquiteturaeurbanismo@esuda.edu.br 

 

Coordenação do Curso Superior Tecnológico de 

Design de Interiores 

coord.designdeinteriores@esuda.edu.br 

 

Célio Roberto Izídio de Oliveira, Prof. Me. 
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis e 

Administração 

cood.cienciascontabeis@esuda.edu.br 

coord.administracao@esuda.edu.br 

 

Paulo Ney Alves Barata, Prof. Me. 
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas 

coord.cienciaseconomicas@esuda.edu.br 

 

Coordenação do Curso Superior Tecnológico de 

Gestão Comercial 

coord.gestaocomercial@esuda.edu.br 

 

 

 



 

9 

 

David Carlos Pereira da Cunha, Prof. Me. 
Coordenação do Curso Superior Tecnológico de 

de Redes de Computadores 

coord.redesdecomputadores@esuda.edu.br 

 

Raymundo Juliano Feitosa, Prof. Pós-Dr. 

Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Direito 

coord.direito@esuda.edu.br 

 

Ângela Maria Waked de Brito, Prof. Me 
Coordenação do Curso de Psicologia 

coord.psicologia@esuda.edu.br 

 

Celso Severo da Silva, Prof. Me. 
Coordenação do Curso de Serviço Social 

coord.servicosocial@esuda.edu.br 

 

Valnei do Val, Prof. Me. 

Coordenação de Pós-Graduação 

coord.posgraduacao@esuda.edu.br 

EQUIPE ADMINISTRATIVA 

  

Setor E-mail Responsável/Contato  

Apoio Bonito 

 

apoiobonito@esuda.edu.br 

 

Luís Rocha 

81 20111260 | 81.997916073 

Apoio Caruaru apoiocaruaru@esuda.edu.br 
Zama Gabryella Cavalcante Rocha 

81 20111260 | 81.997916073 

Apoio Palmares apoiopalmares@esuda.edu.br 
Regiane Barreto de Melo Leão 

81 20111260 | 81.997916073 

Apoio São José da 

Coroa Grande 
apoiosaojose@esuda.edu.br 

Alessandra Cristina M. da Costa 

81 20111260 | 81.997916073 

Biblioteca*** possoajudarbiblioteca@esuda.edu.br 
Ivete Cavalcanti Ferreira 

81 982859088 

Centro ESUDA de 

Treinamento e 

Estágio – CETE* 

possoajudarestagios@esuda.edu.br 
Maria de Fátima Batista Costa 

81 982859088 

Clínica Estágio de 

Psicologia*** 
possoajudarcepi@esuda.edu.br 

Selme Lisboa da C. Vasconcelos 

81 34124242 

 

Financeiro** possoajudarfinanceiro@esuda.edu.br 
Cleonice Maria da Silva 

81 982859088 

Grupo ESUDA de 

Interlocução 

Acadêmica – GEIA* 

possoajudargeia@esuda.edu.br 
Maria de Fátima Batista Costa 

81 982859088 

Marketing queroseraluno@esuda.edu.br 
Luciana Patrícia Travassos de Lima 

81 982859088 / 81 971029764 

mailto:possoajudarfinanceiro@esuda.edu.br
mailto:queroseraluno@esuda.edu.br


 

10 

Núcleo de 

Atendimento 

Multidisciplinar – 

NAM 

possoajudarnam@esuda.edu.br 
Zélia Cavalcanti de Paula 

81 34124242 

Ouvidoria** possoajudarouvidoria@esuda.edu.br 
Edjane Tavares da Silva 

81 982859088 

Recursos Humanos* possoajudarpessoal@esuda.edu.br 
Maria Tereza Serrano Costa 

81 982859088 

Secretaria de 

Graduação 
possoajudarsecretaria@esuda.edu.br 

Jocele Neves de Araújo 

81 982859088 

Secretaria de Pós-

Graduação*** 
possoajudarsecretariapos@esuda.edu.br 

Jocele Neves de Araújo 

81 982859088 

Secretaria Especial* juridico@esuda.edu.br 
Ruy de Barros Correia Neto 

81 982859088 

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

possoajudarti@esuda.edu.br 
Ivson Estevão Soares 

81 982859088 

 

Horário de 

Atendimento 

Presencial Tradicional 

Todos os setores fazem atendimento por meio do e-mail e do contato, 24h por 

dia, todos os dias da semana. Os atendimentos presenciais ocorrem das 9h às 13h, 

e das 17h às 20h. 
* - Setores que dependem de agendamento prévio para atendimento. 

** - Setor que não realiza atendimento presencial tradicional. 

*** - Setor que realiza atendimento inclusive aos Sábados, das 9h às 16h 

As reuniões podem ocorrer via Google Meet (reunião agendada on line). 

| Nossos espaços comuns 
 

BIBLIOTECA COM ACERVO FÍSICO 

 

A Faculdade ESUDA possui um espaço reservado para atendimento do 

estudante, realização de locação de livros. O local se encontra informatizada e climatizada, 

e ocupa uma área de 600m2 com um amplo horário de atendimento, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 21h e aos sábados, das 9h às 16 horas. A Biblioteca adota o TOTVs como 

sistema gerenciador de informação.  

mailto:possoajudarsecretaria@esuda.edu.br
mailto:possoajudarsecretariapos@esuda.edu.br
mailto:juridico@esuda.edu.br
mailto:possoajudarti@esuda.edu.br
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LABORATÓRIOS E ESPAÇOS DE ATIVIDADES PRÁTICAS 

A Faculdade ESUDA possui diversos Laboratórios como: 

▪ Laboratórios de Informática e de Multimeios; 

▪ Laboratório de Práticas de Arquitetura e Urbanismo e Design de 

Interiores; 

▪ Laboratório de Acústica; 

▪ Laboratório VIVO e Materiais de Construção; 

▪ Laboratório de testagens, de obra e edificações; 

▪ Laboratório de Maquetes; 

▪ Laboratório de Práticas de Ambientação e Decoração; 

▪ Sala Maker; 

▪ Laboratórios de Iluminação, Som e Práticas; 

▪ Núcleo de Atendimento Multidisciplinar ESUDA (NAM); 

▪ Laboratório de Neuroanatomia e Neurofisiologia 

Clínica de Psicologia ESUDA, local no qual acontece treinamento para 

alunos do curso de psicologia nos estágios supervisionados obrigatórios e o Projeto 

Incubadora. 

Há estruturas de laboratórios nas Secretarias de Apoio Acadêmico situadas 

nas Cidades de Caruaru e de Palmares, além do apoio nas Secretarias das Cidades 

de São José da Coroa Grande e de Bonito (PE). 

 

AMBIENTES VIRTUAIS  

 
A Faculdade ESUDA possui três sistemas de apoio para realização das atividades 

acadêmicas e administrativas. O acesso ocorre mediante acesso ao sítio oficial 

(www.esuda.edu.br). 

 

 

 

 

 

http://www.esuda.edu.br/
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Sítio 
Oficial

Biblioteca 
Virtual

Portal 
Acadêmico

Google Suite

 

 

 

   No site da ESUDA, encontram-se conteúdos de interesse 

público, tais como “informações”, “regramentos”, “editais”, 

“ingresso na instituição” e “notícias” que permanecem 

disponíveis para a Sociedade. As redes de interação 

social também são utilizadas como mecanismos de 

comunicação oficial da Instituição.  

 

Para os integrantes da Comunidade ESUDA, há uma 

área exclusiva. O acesso ocorre mediante utilização 

de login e de senha privativos, capazes de garantir todo conforto e 

segurança na troca de informações. No Portal Acadêmico, é possível consultar 

informações acadêmicas (frequência, nota, postagem de mensagens, troca de arquivos 

download e upload, chats), de informações administrativas (contratos, renovação, 

financeiro), além de se encontrar disponível sistema de requerimentos que permite a 

inclusão de diversos pedidos junto às Secretarias.  

Para as aulas conectadas, a Instituição disponibiliza aos estudantes e aos 

professores o conjunto de ferramentas do G Suíte, pelo qual é possível: 

  1. Ministrar aulas conectadas, no mesmo dia e no horário previsto no calendário 

acadêmico (encontros síncronos), inclusive gravando os encontros para consulta posterior 

(encontros assíncronos); 

 

  2. Reunir os estudantes e os professores para interações por áudio, tirando dúvidas 

e inclusive gravando Podcast para interação; 

 

3. Manter caixa de mensagem para envio e recebimento de correspondências 

eletrônicas; 

 

4. Fazer arquivamento de vídeos, aulas, mensagens, e-books, livros, textos variados, 

figuras na nuvem de armazenamento; 

 

  5. Participar de sala de aula virtual que auxiliará no agendamento das aulas, na 

visualização de materiais para download, nas atividades com ou sem nota, mediação de 

dúvida, sistema de mensageria; 
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 6. Fazer pesquisas, trabalhos e avaliações com download e upload de material; 

 

A plataforma G Suite disponibiliza o Google Acadêmico, um buscador de artigos 

científicos em revistas nacionais e internacionais sobre assuntos específicos. O mesmo se 

aplica a ferramenta Youtube, que contem conteúdos interacionais que auxiliam no 

aprofundamento dos assuntos, além de editor de textos, planilhas e apresentações. 

 

E, finamente, a Biblioteca Virtual, acessada pelo Portal Acadêmico, no qual vários 

títulos e obras se encontram disponíveis.  

| Diretrizes do ensino superior 
 

O Brasil adota um sistema duplo de 

oferta de ensino: o ensino presencial e o 

ensino à distância. O Ministério da 

Educação aceita que até 40% da carga 

horária do ensino presencial possa ser 

ofertado à distância, desde que 

obedecidos requisitos legais. 

Nesse sentido, caracteriza o ensino à 

distância “[...] a modalidade educacional 

na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorra com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, 

com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e 

avaliações compatíveis, entre outros, e 

desenvolva atividades educativas por 

estudantes e profissionais da educação que 

estejam em lugares e tempos diversos.” 

(Art. 1º do Decreto 9.057/2017).  

Caracteriza a educação à distância uma 

reunião de elementos, os quais precisam 

estar juntos para que se possa classificar 

tal modalidade. Os elementos são: a) 

ensino e aprendizagem mediada pela 

utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, b) pessoal qualificado, c) 

políticas de acesso, d) avaliação e 

acompanhamento compatível, e) 

estudantes e professores em tempo e 

lugares diversos. 

| Sistema de ensino ESUDA 

 
A ESUDA oferece ensino presencial de 

qualidade, independentemente da forma 

que o aluno acompanhará as atividades. 

Assuntos ricos em conteúdo, no que há 

de mais atual na forma de interação 

aluno/instituição, garantindo que os 
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Tradicional

Conectado

Misto

alunos estejam sincronizados no mesmo 

momento, mas, em outras vezes, em 

locais diferentes. O ensino da Faculdade 

de Ciências Humanas ESUDA é executado 

presencialmente, embora de três 

maneiras: presencial tradicional, 

presencial conectado ou misto. Os 

encontros ocorrem de segundas às 

sextas-feiras, das 8h às 12h, e das 

18h às 22h, podendo ocorrer aos 

sábados (8h Às 18h), tudo a 

depender da oferta semestral.  

Não há diferença no conteúdo 

oferecido, no sistema de avaliação, na 

metodologia de ensino e de 

aprendizagem, nos objetivos geral e 

específico, e nem nas referências 

indicadas. Cada disciplina ofertada é uma 

parte integrante do Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC), dispondo de carga 

horária específica.  

 

Na modalidade presencial tradicional, 

os encontros ocorrem dentro das 

dependências da Faculdade ESUDA, 

contando com toda estrutura física 

disponível. 

 

Na modalidade presencial conectada, 

os encontros ocorrem dentro do horário 

e nos dias predefinidos, mediante 

utilização de ferramentas de acesso 

remoto, garantido a exclusividade de 

acompanhamento pelos estudantes 

matriculados. Todavia, alunos e 

professores estarão em locais diversos, 

embora com acesso garantido on line 

capaz de deixar todos os envolvidos ao 

mesmo tempo. 

 

Na modalidade mista, a oferta será 

executada concomitantemente 

com encontros presenciais 

tradicionais (Campus ESUDA) e 

presenciais conectados.  

 

A Instituição se reserva no direito 

de exigir a presença física dos 

alunos no Campus ESUDA 

quando necessário segundo a 

oferta semestral. 

 

O Calendário Acadêmico rege 

semestralmente as atividades realizadas 

pela Instituição, tais como palestras, 

cursos, extensões, avaliações, aulas 

práticas, dentre outros. 



 

| Junte-se à nossa comunidade  
 

FORMAS DE INGRESSO NA FACULDADE 

 

São formas de acesso à ESUDA:  

 

1) Vestibular; 

2) Transferência; 

3) Portador de Diploma; 

4) Notas do ENEM. 

Os critérios de admissão são 

apresentados no Regulamento de Vínculo 

e no Edital de Vínculo, ambos disponíveis 

no sítio institucional (www.esuda.edu.br). 

O vestibular é um processo seletivo de 

ingresso na ESUDA para cursos de 

graduação em que é avaliado o domínio 

do candidato sobre conteúdos e 

competências pertinentes ao ensino 

médio. Podem se submeter ao processo 

qualquer estudante que tenha concluído 

o ensino médio ou equivalente, ou que 

estejam em processo de conclusão até o 

início das atividades letivas. 

A transferência externa é indicada para 

alunos regularmente matriculados, ou 

com matrícula trancada em outra IES, 

cujo curso seja devidamente autorizado 

ou reconhecido pelo MEC.  

Candidatos portadores de diploma de 

curso superior reconhecido pelo MEC 

podem solicitar o ingresso. 

Para o ingresso com as notas do ENEM, 

são reservadas vagas oferecidas para 

cada curso. 

O procedimento de ingresso nos cursos 

de graduação Faculdade de Ciências 

Humanas ESUDA ocorre diretamente no 

sítio institucional. De igual maneira, as 

inscrições para os cursos de pós-

graduação disponíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO DE VINCULAÇÃO DIGITAL 

 

A vinculação do estudante à Faculdade de Ciências Humanas ESUDA e a 

renovação semestral nos cursos de graduação ocorrem mediante a obediência das regras 

do regulamento próprio, e se encontram condicionadas às normas do Edital de Vínculo.  

 

Nos cursos de pós-graduação, a vinculação do estudante à Faculdade de Ciências 

Humanas ESUDA ocorre mediante assinatura de Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, e segue regra própria.  

 

Todos os processos mencionados ocorrem digitalmente, isto é sem a necessidade 

da presença física do aluno nas dependências da Instituição. 

 

PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

 

A Faculdade de Ciências Humanas ESUDA possui programas de apoio 

financeiro, a fim de garantir a acessibilidade econômica. O Programa de 

Vestibular de Inclusão Sócioeducacional ESUDA (VISE) é responsável pela concessão de 

bolsas aos aprovados em processo seletivo específico; O Programa Regular de Apoio 

Financeiro (PRAF) concede descontos nas mensalidades dos alunos. Além desses 

programas, a Instituição mantêm convênios com diversas empresas, permitindo a 

implantação de descontos nas mensalidades.  

 

Todos os procedimentos adotados para a implantação das bolsas ou dos descontos 

mencionados são realizados de maneira digital, não havendo a necessidade da presença 

física para ter acesso aos serviços.  

 

REGIME DE APROVAÇÃO 

 

O Regime de Aprovação se encontra previsto no Regimento da Instituição. Os 

alunos devem (i) frequentar 75% (setenta e cinco por cento) dos encontros presenciais 

(tradicionais ou conectados), e (ii) obter pontuação mínima nas avaliações. A Instituição 

dispõe de manual de avaliação. 

 

 

 

 

 



 

 

ATUALIZAÇÕES NORMATIVAS 

 

A Faculdade de Ciências Humanas ESUDA lançará atualizações normativas 

relacionadas com os desdobramentos do presente M-Digital para cada setor institucional. 

As atualizações normativas funcionarão como anexos, embora norteiem as diretrizes 

apresentadas. 

 

 

 

 

 

 


