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Um	dos	indicadores	do	AVALIAR	é	denominado	
Valores da Instituição,	 que	 tem	 como	
objetivo	 avaliar	 a	 percepção	 da	 comunidade	
interna	 acerca	 da	 missão	 e	 dos	 valores	 da	
IES.	 Os	 atributos	 avaliados	 são	 a	 oferta	 de	
uma	 educação	 de	 qualidade	 que	 melhora	
a	 vida	 das	 pessoas,	 a	 contribuição	 para	
o	 desenvolvimento	 do	 projeto	 de	 vida,	 a	
formação	 de	 profissionais	 preparados	 para	 o	
mercado	de	trabalho,	a	paixão	dos	educadores	
em	formar	e	desenvolver	pessoas	e	a	ética	em	
suas	ações.

As	 notas	 desse	 indicador	 são	 calculadas	 na	
escala	 de	 0	 a	 5.	 Em	 2017,	 esse	 indicador	
demonstrou	 níveis	 de	 qualidade	 e	 excelência	
em	relação	ao	impacto	positivo	que	realizamos	
na	vida	das	pessoas.

Educação Continuada
Pós-graduação 

Após	 a	 formatura	 de	 nossos	 alunos	 na	
graduação,	 continuamos	 transformando	
suas	vidas	por	meio	de	nossos	cursos	de	pós-
graduação	 lato	 e	 stricto sensu,	 que	 apoiam	
sua	especialização	e	valorização	profissional	e	
acadêmica.	

Na	 pós-graduação	 stricto sensu,	 contamos	
com	16	cursos	de	mestrado	e	 sete	cursos	de	
doutorado,	 distribuídos	 nas	 diversas	 regiões	
do	 Brasil,	 que	 já	 formaram	 mais	 de	 1.500	
mestres	e	doutores.

Entre	 esses	 programas,	 cinco	 obtiveram	
conceito	 elevado	 na	 avaliação	 quadrienal	 do	
CAPES/MEC:	

•	 Ciências	da	Reabilitação:	Conceito	5
•	 Exercício	Físico	na	Promoção	da	Saúde:	
Conceito	4

•	 Metodologias	para	o	Ensino	de	Linguagens	
e	suas	Tecnologias:	Conceito	4	

•	 Biociência	Animal:	Conceito	4	
•	 Ciências	Odontológicas	Integradas:	
Conceito	4

Os	 egressos	 dos	 cursos	 de	 mestrado	 e	
doutorado	 atuam	 em	 diferentes	 segmentos,	
seja	 em	 Universidades	 públicas	 e	 privadas	
ou	 em	 empresas,	 promovendo	 melhorias	 e	
inovações	em	seus	produtos	e	processos.	

Quanto	 às	 atividades	 de	 pesquisa,	 os	 docentes	
desenvolveram	 em	 2017	 cerca	 de	 660	 projetos	
de	 pesquisa	 que	 envolveram	 1.138	 alunos	
de	 graduação	 presencial	 e	 EAD,	 por	 meio	 do	
Programa	 de	 Iniciação	 Científica.	 Nos	 últimos	
anos	 foram	 produzidos	 mais	 de	 2,8	 mil	 artigos	
científicos	 nacionais	 e	 internacionais,	 1,5	 mil	
teses	 e	 dissertações,	 330	 livros	 e	 capítulos	 e	
24	 patentes.	 Essas	 produções	 têm	 contribuído	
expressivamente	 para	 a	 Ciência,	 Tecnologia	 e	
Inovação	do	país.

Adicionalmente,	a	Kroton	publica	oito	periódicos	
científicos,	 por	 meio	 do	 Portal	 de	 Periódicos	
Kroton,	 de	 acesso	 aberto	 e	 gratuito.	 Já	 estão	
publicados	 mais	 de	 4	 mil	 artigos	 científicos	 de	
pesquisadores	 de	 diversas	 IES	 do	 país.	 Todas	 as	
revistas	têm	classificação	no	Qualis/Capes	e	estão	
indexadas	 em	 Bases	 de	 Dados	 internacionais	 e	
nacionais.	 Confira	 o	 conteúdo	 disponibilizado	
em:	http://www.pgsskroton.com.br/seer/

Outra	 contribuição	 importante	 é	 o	 Encontro	 de	
Atividades	 Científicas	 (EAC),	 um	 evento	 anual	
aberto	 e	 gratuito	 para	 todas	 as	 instituições	
de	 ensino	 e	 pesquisa	 do	 país.	 O	 Encontro	 é	
totalmente	 online	 e	 possibilita	 que	 alunos	 e	
docentes	 divulguem	 os	 resultados	 de	 seus	
trabalhos	e	participem	de	palestras	e	minicursos.	
A	participação	é	certificada	e	todos	os	trabalhos	
aprovados	 são	 publicados	 nos	 Anais	 do	 Evento.	
Em	2017	 foi	 realizado	o	 20º	 evento,	 sendo	que	
ao	 todo	 já	 foram	 apresentados	 cerca	 de	 19	mil	
trabalhos.

Média da Kroton no AVALIAR segundo 
cada público

Ensino Presencial:
Alunos:	3,6
Professores:	4,5
Coordenadores	de	Curso:	4,8
Funcionários	Técnico-Administrativos:	4,4

Educação a Distância
Alunos	(Semipresencial):	3,9
Coordenadores	de	Curso:	4,7
Tutores	a	Distância:	4,6
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Para	 aumentar	 nossa	 atuação	 na	 pós-graduação,	 continuaremos	 expandindo	 nossa	
oferta	 de	 cursos,	 principalmente	 na	 pós-graduação	 lato sensu.	 Também	 estamos	
desenvolvendo	 um	 sistema	 digital	 exclusivo	 para	 a	 pós-graduação,	 que	 oferecerá	
maior	funcionalidade	e	interatividade	aos	nossos	alunos.

Cursos Livres e Preparatórios

O	 aprendizado	 constante	 é	 uma	 tendência	 e	 necessidade	 do	 mundo	 moderno.	 O	
mercado	de	trabalho	exige	que,	mesmo	após	a	formatura	na	graduação,	o	profissional	
continue	 se	 atualizando,	 aprimorando	 suas	 competências	 para	 continuar	 crescendo	
em	sua	carreira.	Por	isso,	ofertamos	cursos	preparatórios	para	exames	e	cursos	livres,	
preparando	 nossos	 alunos,	 ex-alunos	 e	 a	 comunidade	 em	 geral	 para	 os	 diferentes	
desafios	que	vão	enfrentar	em	sua	vida	acadêmica	e	profissional.	

Afinal,	uma	das	melhores	 consequências	da	conquista	de	um	sonho	é	poder	 sonhar	
novamente	e	almejar	novas	conquistas,	possibilitadas	através	da	especialização	e	do	
aprimoramento	profissional.	A	Kroton	continua	ao	lado	dos	alunos	independentemente	
da	sua	fase	de	vida.	

Por	meio	 da	 LFG,	 ofertamos	 cursos	 preparatórios	 focados	 no	 exame	
da	 Ordem	 dos	 Advogados	 do	 Brasil	 (OAB)	 e	 para	 concursos	 das	
carreiras	públicas.	Em	2017,	registramos	24.708	alunos	matriculados,	
permanecendo	como	uma	referência	em	cursos	preparatórios	no	país.		
Confira	mais	em:	www.lfg.com.br/

Em	 2016,	 fomos	 pioneiros	 na	 implementação	 de	 Cursos	 Livres	 EAD,	
oferecendo	uma	plataforma	aberta	aos	alunos	e	à	comunidade,	onde	
eles	podem	escolher	o	curso	mais	adequado	ao	seu	momento	de	vida	
acadêmico	ou	profissional.	A	plataforma	abrange	diferentes	áreas	como	
Gestão,	Educação	e	Idiomas.	Além	disso,	possibilitamos	que	os	alunos	
das	nossas	IES	utilizem	a	carga	horária	desses	cursos	como	Atividade	
Complementar	em	sua	graduação.	Ao	final	de	2017	contávamos	com	
94.923	alunos	matriculados	em	1.500	cursos.	Confira	mais	em:	https://
www.cursoslivresead.com.br/

Por	meio	do	Programa	de	Capacitação	Docente,	oferecemos	
vagas	e	subsídio	para	que	os	professores	dos	nossos	cursos	
de	 graduação	 façam	os	 cursos	 de	mestrado	 e	 doutorado	
em	nossas	 Instituições	 de	 Ensino.	O	 objetivo	 é	 aprimorar	
sua	formação	e,	consequentemente,	elevar	a	qualidade	das	
aulas	ofertadas	aos	alunos.	

Já	 na	 Pós-graduação	 lato sensu	 oferecemos,	 atualmente,	
222	 cursos	 presenciais,	 semipresenciais	 e	 a	 distância,	
que	nos	permitem	 levar	conteúdo	atualizado	e	de	acordo	
com	 as	 competências	 mais	 demandas	 pelo	 mercado	 de	
trabalho	 para	 alunos	 do	 Brasil	 inteiro.	 Em	 2017,	 34.513	
pessoas	iniciaram	sua	pós-graduação	em	uma	das	nossas	
instituições	de	ensino.	No	mesmo	período,	27.114	alunos	
se	formaram	e	hoje	se	encontram	melhor	preparados	para	
enfrentar	os	desafios	do	mercado	de	trabalho.

Nossos	 cursos	 de	 especialização	 demonstraram	 em	
2017	uma	melhoria	nos	 índices	de	 satisfação	dos	nossos	
polos	 parceiros.	 Em	 um	 indicador	 de	 NPS,	 que	 avalia	 a	
possibilidade	de	 indicação	do	 curso	a	 amigos	e	parentes,	
evoluímos	 de	 -1%	 em	 2016	 para	 +	 30%	 em	 2017.	 Essa	
melhoria	 na	 percepção	 da	 qualidade	 é	 resultado	 do	
investimento	da	Companhia	em	satisfazer	as	necessidades	
dos	 nossos	 alunos,	 aprimorar	 nossos	 sistemas	 e	 ofertar	
cursos	de	elevado	nível	de	qualidade	pedagógica.

Os	 resultados	 satisfatórios	 da	 pós-graduação	 foram	
considerados	no	Planejamento	Estratégico	da	Companhia,	
que	mostrou	o	potencial	de	crescimento	que	ainda	temos	
dentro	 do	 setor.	 Atualmente,	 esse	 mercado	 possui	 um	
faturamento	 em	 torno	de	R$	3,5	bilhões,	mas	possuímos	
um	market share	 de	 apenas	 3%,	 ou	 seja,	 temos	 muito	 a	
contribuir	com	esse	setor	em	nosso	país.	
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Na	plataforma,	também	é	possível	encontrar	diversos	cursos	gratuitos,	
oferecidos	 em	 parceria	 com	 empresas	 de	 renome	 no	mercado,	 como	
Microsoft	e	Humus.

Parceiros em destaque:

Além	dos	cursos	oferecidos	na	plataforma	Cursos	Livres,	
nossos	 alunos	 têm	 a	 oportunidade	 de	 aprofundarem	
seus	conhecimentos	nos	cursos	de	extensão	presenciais	
oferecidos	 pelas	 nossas	 unidades	 de	 ensino.	 São	 230	
cursos	disponíveis	em	diversas	áreas	de	conhecimento,	
tais	 como	 Branding	 e	 Identidade	 Corporativa,	 Gestão	
Ambiental	 e	 Certificação	 ISO	 14000,	 Preparatório	
para	 Certificação	 CPA	 10	 –	 ANBID,	 Educação	 Especial	
Inclusiva,	Tecnologias	Interativas	Aplicadas	à	Educação,	
Solidworks,	 Nutrição	 Esportiva,	 Biossegurança,	
Mobilização	Neural,	Manejo	de	Ensilagem	de	Forrageiras	
e	Extensão	em	Agropecuária.

Também	oferecemos	aos	nossos	alunos	a	possibilidade	
de	 expandirem	 seus	 horizontes	 por	 meio	 do	
conhecimento	de	uma	língua	estrangeira.	No	Centro	de	
Idiomas	 das	 nossas	 unidades	 presenciais,	 oferecemos	
cursos	de	inglês,	italiano,	espanhol,	alemão,	mandarim,	
francês	e	português	para	concursos	públicos.	Em	2017,	
contamos	 com	 um	 total	 de	 1.666	 alunos	 em	 nosso	
Centro	de	Idiomas.

Por	 meio	 de	 cursos	 preparatórios,	 possibilitamos	 que	 nosso	 aluno	 se	
prepare	para	os	exames	de	certificação	internacional	nas	línguas	inglesa	
e	 espanhola,	 como	 TOEFL,	 IELTS,	 Cambridge	 e	 DELE.	 Nossa	 equipe	 de	
professores	está	constantemente	em	busca	de	capacitação	profissional	
e	modernização	dos	métodos	e	técnicas	de	ensino	de	língua	estrangeira,	
para	 que	 o	 aluno	 esteja	 preparado	 para	 as	 exigências	 do	mercado	 de	
trabalho	e	consiga	sonhar	mais	alto,	sem	limitar-se	às	fronteiras	do	nosso	
país.	Afinal,	nos	sonhos	não	cabem	limites.

Empregabilidade
GRI G4-EC8

A	evolução	dos	nossos	alunos	no	mercado	de	trabalho	é	um	dos	principais	
indicadores	 que	 demonstram	 a	 transformação	 que	 realizamos	 em	 sua	
vida.	 Em	 2017,	 nosso	 diploma	 representou	 para	 o	 aluno	 formado	 um	
aumento	médio	de	95%	em	sua	renda.	

Engenharia Civil

CST

Ciências Sociais
e Aplicadas

Ciências Humanas

Ciências Exatas

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Saúde

Kroton

80%

82%

98%

102%

111%

133%

162%

198%

95%

Aumento da renda por área de conhecimento


