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Educação Superior

Hoje,	o	core	de	nossa	atuação	está	concentrado	no	Ensino	Superior.	É	nele	que,	atualmente,	concentramos	os	esforços	de	maior	impacto	transformacional.	
Em	2017,	possuíamos	119	campi	distribuídos	em	17	estados	e	80	cidades	brasileiras.	Durante	o	ano,	iniciamos	a	operação	de	cinco	novas	unidades	
presenciais	e	adquirimos	outras	três,	com	foco	na	expansão	de	nossa	rede	no	norte	e	nordeste	do	Brasil.	Dessa	forma,	ampliamos	o	alcance	de	nossa	
operação	e	levamos	o	Ensino	Superior	a	novas	regiões	do	país.	

Localização dos campi da Kroton Marcas da Kroton no Ensino Superior
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Por	conta	de	nossa	capilaridade	em	todo	
o	 território	 nacional,	 contribuímos	 para	
impulsionar	o	desenvolvimento	regional.	
Isso	se	torna	ainda	mais	importante	pelo	
fato	 de	 atuarmos	 em	 regiões	 que	 não	
estão	 entre	 as	 mais	 desenvolvidas	 do	
país,	 uma	 vez	 que	 66%	 dos	 municípios	
em	que	estamos	presentes	possuem	IDH	
(Índice	 de	 Desenvolvimento	 Humano)	
médio	 e	 68%	 da	 nossa	 presença	 está	
concentrada	 em	 municípios	 com	 alto	
índice	de	desigualdade	 social,	 conforme	
dados	 do	 IBGE	 (Instituto	 Brasileiro	 de	
Geografia).

Para	 os	 alunos	 do	 Ensino	 Superior,	
oferecemos	 nossa	 educação	 de	
qualidade	 por	 meio	 de	 um	 exclusivo	
modelo	 pedagógico:	 o	 KLS	 2.0	 (Kroton	
Learning	 System).	 Trata-se	 de	 um	
sistema	 de	 ensino	 inovador,	 composto	
por	 materiais	 didáticos,	 avaliações,	
treinamentos	 de	 professores,	 atividades	
e	 aulas	 especialmente	 desenvolvidas	
para	 suprir	 as	 particularidades	 e	
necessidades	de	cada	aluno,	promovendo	
o	 desenvolvimento	 de	 competências	
socioemocionais	 e	 possibilitando	 ao	
aluno	 alcançar	 o	 perfil	 profissional	
desejado	pelo	mercado	de	trabalho.

Pilares do KLS 2.0

Os	cursos	da	Kroton	não	ensinam	apenas	habilidades	
técnicas,	mas	também	competências	socioemocionais,	
como	comunicação,	trabalho	em	equipe,	resiliência	e	
comprometimento	com	metas,	que	são	cada	vez	mais	
valorizadas	pelos	empregadores.	

O	 KLS	 2.0	 reforça	 o	 impacto	 positivo	 que	 o	 nosso	
diploma	causa	na	busca	dos	alunos	por	uma	melhor	
colocação	no	mercado	de	trabalho.	Uma	das	principais	
ferramentas	para	isso	é	o	Canal	Conecta,	que,	além	de	
permitir	a	busca	por	novas	vagas,	ajuda	a	conhecer	o	
perfil	profissional	exigido	pelo	mercado.

Tudo	isso	é	entregue	ao	aluno	de	forma	personalizada.	
Por	 meio	 de	 algoritmos	 adaptativos,	 conseguimos	
identificar	 as	 necessidades	 de	 cada	 um	 e	 oferecer	
materiais	 específicos	 para	 tratar	 as	 lacunas	 em	 sua	
aprendizagem.	

Ensino	baseado	em	
competências

Formação	para 
empregabilidade

Personalização 
em	escala
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Para	 melhorar	 o	 aproveitamento	
dos	conteúdos	oferecidos,	o	KLS	2.0	
se	utiliza	de	um	conceito	chamado	
de	 Sala	 de	 Aula	 Invertida.	 Nele,	 os	
estudantes	 têm	acesso	a	materiais	
como	 livros,	 textos	 e	 vídeos	 antes	
e	depois	da	aula,	para	que	possam	
estudar.	Na	sala	de	aula,	o	professor	
já	 pode	 avançar	 aos	 principais	
e	 mais	 complexos	 pontos	 da	
disciplina,	 propondo	 discussões	
sobre	 situações	 da	 realidade	
profissional,	 uma	 vez	 que	 o	 aluno	
já	 foi	 familiarizado	com	a	temática	
anteriormente.

Em	2017,	consolidamos	e	expandimos	o	acesso	de	nossos	
alunos	ao	KLS	2.0.	Ao	final	do	ano,	91%	dos	estudantes	
presenciais	tiveram	acesso	a	pelo	menos	uma	disciplina	
desenvolvida	nesse	sistema.	

O	 sucesso	 da	 implantação	 do	 KLS	 2.0	 foi	 consolidado	 no	 excelente	 desempenho	
que	os	cursos	da	Área	de	Saúde	e	Ciências	Agrárias	obtiveram	no	Exame	Nacional	
de	Desempenho	de	Estudantes	(ENADE)	em	2016.	Como	a	periodicidade	do	exame	
é	trienal	para	cada	área	de	conhecimento,	trata-se	do	primeiro	resultado	divulgado	
pelo	MEC	após	a	implantação	do	modelo	pedagógico.

79%

2016 2017

91%

Alunos que acessaram 
pelo menos uma 
disciplina KLS 2.0

48%

2013 2017

72%

+24 p.p.
ENADE referente aos 
cursos de Saúde e 
Ciências Agrárias

Sala de aula invertida

Penetração do KLS 2.0 Desempenho no ENADE após inserção do KLS 2.0

Desperta	 o	 interesse	 do	
aluno	 em	 se	 preparar	
para	 a	 aula	 ao	 estudar	 os	
conceitos	 essenciais	 por	
meio	 de	 conteúdos	 digitais	
interativos	 como	 webaulas,	
livros	digitais	e	vídeo	aulas.

Momento	 para	 a	 aplicação	
dos	 conceitos	 com	objetivo	
de	 resolver	 uma	 situação	
problema	 próxima	 da	
realidade	 profissional	 do	
aluno.	

Realização	 de	 atividades	
para	trabalhar	os	conteúdos	
aprendidos	 e	 despertar	
os	 alunos	 para	 novas	
aprendizagens.

Pré-aula Aula Pós-aula
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Ensino adaptativo

Temos	uma	base	muito	diversa	de	alunos,	composta	por	pessoas	de	todas	
as	partes	do	país	e	trazendo	como	bagagem	formações	muito	distintas.	
Por	isso,	o	KLS	2.0	usa	uma	série	de	ferramentas	do	Ensino	Adaptativo	
para	personalizar	o	conteúdo	oferecido	a	cada	um.	

Por	meio	de	algoritmos	de	inteligência	artificial	identificamos	as	lacunas	
de	aprendizagem	de	cada	um	e	propomos	atividades	que	complementam	
sua	aprendizagem.	A	cada	semestre,	mais	de	300	mil	alunos	têm	contato	
com	alguma	ferramenta	de	ensino	adaptativo	em	seu	curso.

Perfil do Aluno do Ensino Presencial

• 87% dos alunos do Presencial cursaram a maior parte 
do Ensino Médio em escola pública;

• Apenas 30% não trabalham e 49% são os principais 
responsáveis pelo pagamento da mensalidade;

• A renda pessoal de 54% dos alunos é de até dois salários 
mínimos e a renda familiar de 78% deles é de até quatro 
salários mínimos.

O	ensino	adaptativo	está	presente	em	todo	o	percurso	acadêmico	dos	
alunos.	Antes	mesmo	de	cursar	a	faculdade,	eles	podem	ter	contato	com	
essa	técnica	por	meio	da	Trilha	do	ENEM	(saiba	mais	na	página	17).	 Já	
no	Ensino	Superior,	nosso	foco	é	a	redução	das	dificuldades	trazidas	do	
Ensino	Médio,	como	deficiências	no	ensino	de	Português	e	Matemática,	
por	meio	de	Estudos Dirigidos de Nivelamento.

A	 importância	 dessa	 ferramenta	 fica	 clara	 ao	 analisarmos	 os	 ganhos	
expressivos	 em	 aprendizagem	 dos	 alunos	 que	 participaram	 desses	
estudos.	 Em	uma	 simulação	 realizada	 internamente	analisamos	o	 IDD	
médio	 (Indicador	 de	 Diferença	 entre	 os	 Desempenhos	 Observado	 e	
Esperado)	 de	 disciplinas	 interativas	 versus	 as	 disciplinas	 tradicionais,	
com	o	objetivo	de	verificarmos	a	eficácia	do	nosso	modelo	acadêmico,	e	
observamos	que	a	média	na	modalidade	adaptativa	foi	de	23,2%,	contra	
10,4%	na	tradicional.

Além	disso,	perto	da	conclusão	do	curso,	oferecemos	o	Desafio Nota 
Máxima	 ferramenta	 que	 identifica	 os	 conteúdos	 que	 o	 aluno	 não	
assimilou	 durante	 o	 curso	 e	 reforça	 seu	 aprendizado,	 garantindo	 que	
ninguém	se	forme	com	lacunas	significativas	de	conhecimento.

Ensino adaptativo

Identifica as lacunas	de	aprendizagem	de	cada	aluno

Disponibiliza	conteúdos personalizados

Compara o desempenho	com	os	outros	alunos
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Nessa	 ferramenta	 também	 foi	 possível	 medir	 ganhos	 reais	
expressivos	em	aprendizagem	ao	mensurar	o	resultado	dos	alunos	
no	 ENADE.	 Aqueles	 que	 realizaram	 mais	 de	 50%	 das	 atividades	
adaptativas	acertaram	em	média	12,5%	mais	questões	no	exame.	

Utilizamos	 algoritmos	 sofisticados	 de	 machine learning	 e	 deep 
learning,	 aliados	 a	 uma	 massa	 de	 dados	 contendo	 mais	 de	 200	
milhões	 de	 respostas,	 para	 recomendar	 os	 estudos	 dos	 alunos.	
Garantir	 que	 cada	 aluno	 receba	 individualmente	 e	 de	 maneira	
personalizada	 todos	 os	 estímulos	 que	maximizem	 sua	 chance	 de	
sucesso	(acadêmico,	profissional	e	na	vida)	é	o	grande	objetivo	do	
nosso	modelo	acadêmico.	

Dessa	 forma,	 as	 ferramentas	 de	 nivelamento	 garantem	 que	 os	 calouros	
sanem	 seus	 gaps	 de	 aprendizagem	 do	 ensino	 médio	 e	 as	 ferramentas	 de	
revisão	para	formatura	asseguram	que	os	alunos	se	formem	tendo	absorvido	
as	habilidades	fundamentais	da	sua	profissão.	

Por	 ser	 online	 e	 cloud,	 a	 plataforma	 captura,	 processa	 informações	 e	 gera	
indicadores	em	tempo	real.	 Isso	nos	permite	acompanhar	simultaneamente	
tudo	 o	 que	 cada	 aluno,	 turma	 ou	 polo	 estudaram	 em	 uma	 determinada	
semana.	Com	indicadores	bem	estruturados	e	que	refletem	o	que	se	espera	
dos	 gestores	 acadêmicos,	 é	 possível	 ter	 um	 acompanhamento	 sistemático	
e	em	linha	com	as	melhores	práticas	pedagógicas,	viabilizando	a	criação	de	
uma	cultura	de	gestão	acadêmica	por	resultados	e	de	meritocracia.	
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Ferramentas digitais de aprendizagem

Alinhado	com	nossa	estratégia	de	transformação	digital,	o	KLS	2.0	oferece	aos	nossos	alunos	e	professores	uma	série	de	ferramentas	que	apoiam	
o	processo	de	ensino	e	aprendizagem:	

Ferramentas digitais do KLS 2.0

Permite	ao	aluno	acessar	 toda	sua	vida	acadêmica	online.	O	Portal	 reúne,	em	um	só	 lugar,	os	materiais	
didáticos,	as	informações	escolares,	como	notas	e	faltas,	e	os	serviços	de	secretaria	acadêmica	e	tesouraria.	
A	plataforma	permite	ao	aluno	ter	acesso	total	à	faculdade	de	onde	e	quando	ele	desejar.

Todos	 os	 nossos	 recursos	 de	 aprendizagem,	 como	webaulas,	 livros	 didáticos,	 objetos	 de	 aprendizagem	
e	 materiais	 didáticos	 complementares,	 indicados	 pelos	 professores,	 estão	 disponíveis	 em	 plataformas	
digitais,	facilitando	o	acesso	ao	conteúdo.	

Uma	biblioteca	digital	 que	permite	 ao	aluno	 carregar	nosso	acervo	de	 conteúdos	 interativos	na	palma	
de	sua	mão.	A	 ferramenta	 inclui	materiais	como	Livros	Didáticos	Digitais	e	Atividades	Provocadoras	de	
Aprendizagem	e	permite	o	download	para	leitura	off-line.	

A	plataforma	foi	lançada	em	2017,	possibilitando	a	todos	os	professores	da	rede	trocarem	informações,	
boas	práticas	e	interagirem	através	de	fóruns	da	plataforma.	Além	disso,	os	professores	podem	ter	acesso	
a	materiais	didáticos	referentes	ao	KLS	2.0

Alunos	e	professores	podem	consultar	o	acervo	digital,	que	conta	com	mais	de	900	mil	itens	como	e-books,	
normalização	de	TCCs,	monografias,	imagens,	vídeos,	periódicos	e	publicações	de	grandes	editoras	como	
Pearson,	Grupo	Gen	e	Saraiva.	A	biblioteca	virtual	 trabalha	com	o	conceito	 “Informação	ao	Alcance	de	
Todos”,	 que	 traz	 a	vantagem	de	 direcionar	 os	 usuários	 às	 fontes	 de	 dados	 disponíveis	 no	meio	virtual,	
fornecendo	 ferramentas	 voltadas	 para	 pessoas	 com	 necessidades	 especiais	 como:	 aumento	 de	 fonte,	
contrastes	de	telas	e	sintetizador	de	voz.

Portal Digital 
do Aluno (PDA)

Ambiente 
Virtual do 
Aluno (AVA)

Aplicativo  
Saber

Sala do  
Professor

Biblioteca  
virtual
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Essas	ferramentas	vêm	ao	encontro	do	interesse	cada	vez	maior	que	os	alunos	
demonstram	pelo	universo	digital.	Em	2017,	por	exemplo,	só	o	aplicativo	Saber	
registrou	mais	de	93,8	milhões	de	visualizações	aos	728	títulos	cadastrados	
na	plataforma.	O	valor	é	23	vezes	superior	ao	registrado	em	2016.		Se	somado	
o	 tempo	 de	 leitura	 de	 todos	 os	 usuários	 do	 aplicativo	 em	 2017,	 o	 valor	
corresponde	a	23	anos	e	um	mês	acessando	o	aplicativo	24	horas	por	dia.

Já	 a	 Sala	 do	 Professor	 é	 uma	 plataforma	 exclusiva	 para	 os	 docentes,	
coordenadores	e	diretores	da	nossa	rede	de	ensino.	Nela	os	professores	têm	
acesso	a	mais	de	9,7	mil	atividades	e	15	mil	materiais	didáticos	referentes	ao	
KLS	2.0.	Além	disso,	ricas	discussões	pedagógicas	são	fomentadas	através	de	
um	fórum	de	 trocas	de	experiência	e	boas	práticas.	Só	neste	primeiro	ano,	
alcançamos	um	total	de	360	mil	visualizações	de	páginas	nesta	plataforma.

Educação a Distância 

A	nossa	atuação	na	Educação	a	Distância	(EAD)	nos	permite	contribuir	
para	democratizar	o	acesso	ao	Ensino	Superior,	uma	vez	que	através	
dela	conseguimos	estar	presentes	em	municípios	distantes	dos	grandes	
centros	urbanos.	Em	2017,	contamos	com	1.110	polos,	distribuídos	em	
821	cidades	de	todos	os	estados	do	país.	Desses,	200	foram	abertos	
durante	o	ano.	

Por	 meio	 de	 nossas	 marcas	 Anhanguera	 e	 Unopar,	 temos	 a	 maior	
operação	EAD	entre	todas	as	instituições	de	ensino	do	Brasil,	conforme	
dados	 do	 Censo	 da	 Educação	 Superior	 2016,	 realizado	 pelo	 INEP	
(Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira).	

Localização dos polos da Kroton Presença em 821 municípios

Total� 

1.110
polos

461.449
alunos

434.199 de graduação

27.250 de pós-graduação
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O	impacto	positivo	que	causamos	na	vida	dos	alunos	
com	 nossa	 rede	 de	 Educação	 a	 Distância	 fica	 claro	
quando	 demonstramos	 que,	 por	 meio	 de	 nossos	
polos,	 somos	 a	 única	 IES	 em	 109	 municípios	 do	
país.	 Ou	 seja,	 representamos	 a	 única	 oportunidade	
de	 realizar	 o	 sonho	 de	 ingresso	 no	 Ensino	 Superior.	
Contamos	 com	 78	 polos	 localizados	 em	 cidades	
com	baixo	IDH,	334	polos	em	cidades	com	renda	per 
capta	menor	que	o	salário	mínimo	nacional	e	655	em	
cidades	 de	 pequeno	 porte,	 com	menos	 de	 100	 mil	
habitantes.	Os	municípios	em	que	atuamos	possuem	
um	grau	de	urbanização	de	65%,	sendo	que	a	média	
nacional	de	urbanização	alcança	o	patamar	de	84%.	
São	regiões,	portanto,	em	que	a	possibilidade	de	fazer	
uma	 faculdade	 representa	 uma	 oportunidade	 única	
na	 vida	 dos	 alunos,	 uma	 chance	 de	 realizar	 sonhos	
que	provavelmente	seus	pais	não	tiveram.	

Independentemente	do	lugar	em	que	o	polo	está,	se	
é	em	um	grande	centro	urbano	como	São	Paulo	(SP)	
ou	em	uma	cidade	de	pequeno	porte	nos	 limites	do	
Brasil,	como	Santana	do	Livramento	(RS),	oferecemos	
ao	 aluno	 as	 ferramentas	 e	 sistema	 de	 ensino	 com	
o	 mesmo	 nível	 de	 qualidade,	 servindo	 como	 um	
instrumento	 para	 levar	 desenvolvimento	 às	 cidades	
mais	distantes	e	combater	as	desigualdades	regionais	
do	país.	

Nossos	cursos	de	Ensino	Superior	a	Distância	seguem	
uma	 metodologia	 própria	 que	 oferece	 ao	 aluno	 a	
flexibilidade	 de	 escolher	 o	 método	 de	 estudo	 que	
preferir.	 	Dessa	forma,	permitimos	que	pessoas	com	
dificuldades	de	tempo	e	de	deslocamento	continuem	
seus	estudos.	

Como funciona nosso ensino a distância

A	qualquer	hora,	o	aluno	
pode	 acessar	 webaulas,	
videoaulas,	 fóruns	 de	
discussão	 e	 produções	
textuais	 no	 ambiente	
virtual	de	aprendizagem.

As	 tele	 aulas	 são	
transmitidas	 ao	 vivo	
por	meio	 de	 estúdios	 de	
transmissão	 equipados	
com	tecnologia	de	ponta,	
permitindo	 a	 interação	
entre	aluno	e	professor.

Todo	 o	 conteúdo	 é	
disponibilizado	 no	
ambiente	 virtual	 de	
aprendizagem	 e	 o	 aluno	
precisa	 ir	 ao	 Polo	 apenas	
para	realizar	a	prova.	

Nos	 cursos	 com	
aulas	 práticas	 nos	
laboratórios	 dos	 Polos,	
profissionais	 formados	
na	 área	 acompanham	e	
avaliam	 as	 práticas	 por	
meio	de	uma	central	de	
monitoramento.

Além	 do	 conteúdo	
disponibilizado	no	ambiente	
virtual	 de	 aprendizagem,	 o	
aluno	conta	com	tele	aulas	
transmitidas	 via	 satélite		
nos	Polos.	

As	 tele	 aulas	 são	
acompanhadas	por	um	tutor	
com	formação	na	área,	que	
tira	 as	 dúvidas	 dos	 alunos	
em	sala.	Os	alunos	também	
podem	 enviar	 questões	
para	 tutores	 conectados	
ao	 ambiente	 virtual	 de	
aprendizagem	 quando	
estiverem	 estudando	 fora	
dos	Polos.

Flexibilidade de estudo

Tele aulas

Cursos online

Central de monitoramento

Cursos semipresenciais

Tutoria
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Nos	 polos,	 além	 das	 aulas	 presenciais,	 também	
oferecemos	 suporte	 pedagógico	 e	 um	 ambiente	
acadêmico	adequado	para	os	estudos.

O	 cenário	 da	 Educação	 Superior	 a	 Distância	 no	
Brasil	mudou	consideravelmente	em	junho	de	2017,	
quando	o	MEC	anunciou	um	novo	marco	regulatório	
para	o	EAD.	A	medida	permitiu	o	credenciamento	
de	 Instituições	 do	 Ensino	 Superior	 para	 ofertar	
cursos	 somente	na	modalidade	a	 distância,	 o	 que	
antes	não	era	permitido,	e	autorizou	as	Instituições	
já	credenciadas	a	criar	novos	Polos	por	ato	próprio,	
mediante	 bônus	 regulatório,	 ou	 seja,	 conforme	 o	
seu	desempenho	nas	avaliações	do	MEC.
	
Tais	medidas	resultaram	em	uma	grande	alteração	
no	cenário	nacional:

3.133

2015 2017

6.933

+20%

3.768

2016

+84%

Polos oferecendo EAD

A	 tendência	 de	 crescimento	 do	 EAD	 no	 país	 continuará	 nos	 próximos	 anos,	 com	 real	
potencial	de	passar	dos	10.000	polos	já	em	2018.	Mesmo	com	esse	novo	cenário	competitivo,	
conseguimos	 manter	 nossos	 níveis	 de	 alunos	 ingressantes	 no	 EAD	 e	 a	 nossa	 previsão	 é	
continuar	expandindo	nossas	atividades	nos	próximos	anos,	sempre	de	forma	sustentável.

Crescimento da oferta de EAD no Brasil
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Isso	se	 reflete	na	qualidade	da	nossa	oferta	de	ensino	a	distância,	em	
todas	 as	 esferas:	 acadêmica,	 atendimento	 e	 infraestrutura.	 Como	
resultado,	o	índice	de	satisfação	dos	nossos	gestores	de	polo	(NPS	–	Net	
Promoter	Score)	cresce	ano	a	ano	e	é	hoje	o	melhor	de	nossa	história.

Satisfação com os polos EAD

1 Ingresso do Aluno

2 Ensino

3 Portfólio e Grade Satelitária

4 Captação e Conversão

5 Gestão Administrativa do Aluno

6 Cobrança

7 Gestão Administrativa do Polo

8 Comunicação com os Polos

9 Tecnologia e Informática

10 Pós Graduação

11 Missão, Visão e Valores

Fraco Neutro Forte

100%-100% 50%25%-25%-50% 0%

2014 2015 2016 2017

Satisfação com os polos EAD

Perfil do Aluno do Ensino a Distância

• 92% dos alunos do EAD cursaram a maior parte do 
Ensino Médio em escola pública;

• Apenas 19% não trabalham e 71% são os principais 
responsáveis pelo pagamento da mensalidade;

• A renda pessoal de 62% dos alunos é de até dois salários 
mínimos e a renda familiar de 82% deles é de até quatro 
salários.

*Através da metodologia NPS avaliamos o quanto o gestor  do polo 
indicaria os nossos serviços educacionais a um amigo ou parente, 
segundo diferentes critérios.

Isso	se	deve	à	nossa	capacidade	de	entregar	aos	alunos	uma	educação	
de	 qualidade,	 com	 a	 melhor	 experiência	 possível.	 Há	 anos,	 nossa	
operação	 concentra	 esforços	 através	 de	 diferentes	 ferramentas	 que	
proporcionam	uma	gestão	de	alta	excelência.	O	Fórum	Falha	Zero,	por	
exemplo,	foi	responsável	por	resolver	127	problemas	desde	seu	início	em	
2015,	solucionando	milhares	de	incidentes	que	impactariam	os	alunos.	
Também	realizamos	auditorias	periódicas	para	garantir	a	 regularidade	
de	 cada	 um	 dos	 polos	 em	 relação	 à	 estrutura	 física,	 conservação	 e	
acessibilidade.	 Em	 caso	 de	 irregularidades,	 iniciamos	 um	 fluxo	 de	
sanções,	que	podem,	inclusive,	levar	ao	desligamento	do	polo.
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EAD Premium

O	EAD	Premium	é	uma	inovação	da	Kroton,	voltado	para	oferecer	
aulas	a	distância	de	cursos	que	exigem	uma	grande	carga	horária	
de	 disciplinas	 práticas.	 Esses	 cursos	 incluem	 alguns	 dos	 mais	
procurados	 pelos	 alunos	 brasileiros	 e	 valorizados	 pelo	 mercado	
de	 trabalho,	mas	 que	 não	 costumam	 ser	 encontrados	 longe	 dos	
grandes	centros	urbanos	por	conta	da	necessidade	de	infraestrutura	
para	as	aulas	práticas.	

Não	 por	 acaso,	 as	 regiões	 brasileiras	 com	 menor	 oferta	 desses	
cursos	 são	 as	 mais	 carentes	 de	 profissionais	 formados	 nessas	
áreas.	 Ou	 seja,	 levamos	 aos	 alunos	 de	 regiões	 distantes	 a	
possibilidade	de	estudar	em	cursos	valorizados	ao	mesmo	tempo	
em	 que	 contribuímos	 para	 resolver	 uma	 necessidade	 latente	 de	
profissionais	nesses	setores,	colaborando	para	o	desenvolvimento	
regional	 de	 diferentes	 cidades	 pelo	 país.	 Antes,	 algumas	 delas	
precisavam	trazer	profissionais	de	outras	regiões,	por	carência	do	
perfil	 localmente.	 Agora,	 podem	 ter	 estas	 posições	 preenchidas	
contratando	pessoas	da	mesma	região.

Para	 ilustrar	 a	 importância	 desse	 trabalho,	vale	 destacar	 que	 em	
53	cidades	somos	a	única	 instituição	de	ensino	a	ofertar	o	curso	
de	Enfermagem,	em	34	somos	a	única	a	ofertar	Nutrição	e	em	18	
somos	a	única	com	cursos	de	Engenharia	Civil.	

Nessa	 modalidade,	 parte	 do	 conteúdo	 é	 oferecido	 em	 nossa	
plataforma	 de	 EAD	 e	 as	 atividades	 práticas	 são	 realizadas	 em	
laboratórios	 do	 Polo	 ou	 em	 locais	 conveniados	 na	 região.	 Os	
alunos	 desenvolvem	 as	 mesmas	 atividades	 práticas	 oferecidas	
na	modalidade	 presencial	 e	 são	 acompanhados	 por	 profissionais	
formados	na	área,	além	de	serem	monitorados	em	tempo	real	por	
meio	da	central	de	monitoramento	sediada	em	Londrina	(PR).
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Ao	 final	 do	 ano,	 116	 polos	 estavam	 oferecendo	 o	 EAD	
Premium.	Passamos	de	70	mil	alunos	em	2016	para	120	mil	
alunos	 em	 2017,	 valor	 equivalente	 a	 328	 alunos	 inscritos	
por	 dia.	 Nosso	 objetivo,	 entendendo	 a	 importância	 desta	
modalidade	 de	 curso,	 é	 nos	 próximos	 anos	 continuar	
expandindo	 a	 quantidade	 de	 polos	 e	 o	 número	 de	 cursos	
ofertados	nesse	modelo.	

Benefícios do EAD Premium para os alunos

• Estudantes que residem em regiões afastadas dos 
grandes centros têm a oportunidade de escolher cursos 
inéditos em sua região; 

• Profissionais com ensino técnico e que já atuam na área 
encontram a flexibilidade necessária para conciliar 
ambas as atividades; e 

• cursos com a mesma carga horária prática dos cursos na 
modalidade presencial.

Benefícios do EAD Premium para os polos 
parceiros

• Plantas dos laboratórios otimizadas para capturas de 
sinergias; 

• Cursos com alta demanda reprimida nas localidades  
onde estão os polos; 

• Sequência de lançamento de cursos pensada para  
máximo aproveitamento das sinergias de laboratórios; 

• Expansão do portfólio de 5 para 16 cursos Premium  
entre 2016 e 2018; 

• Forte diferenciação frente à concorrência; e
• Posicionamento das marcas Kroton como as mais 

completas do setor.

EAD Premium

Alunos inscritos no EAD Premium (milhares)

70

2016 2017

120
+71%

Engenharia	
Elétrica

Engenharia	de	
Computação

CST	Design	de	
Interiores

Engenharia		
Civil

Arquitetura	e	
Urbanismo

Engenharia	
Mecânica

CST	Estética	e	
Cosmética

Engenharia	de	
Produção

Nutrição

Enfermagem

Educação	Física	
-	Bacharelado

Cursos disponíveis em 2016

Cursos disponíveis em 2017
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Educação: acesso e permanência

Na	Kroton,	conhecemos	o	potencial	que	o	Ensino	Superior	tem	para	combater	
as	desigualdades	sociais	e	acelerar	o	desenvolvimento	do	país.	Acreditamos	
que	a	formação	superior	permite	ampliar	as	oportunidades	para	que	cada	
um	consiga	conquistar	sonhos	e	concretizar	seus	projetos	de	vida.	

Prouni	(Programa	Universidade	para	Todos)	do	Ministério	da	Educação	(MEC),	criado	em	2004	e	que	oferece	bolsas	de	estudos	a	alunos	
carentes	em	instituições	privadas.	Em	2017	eram	163.099	alunos	nesta	modalidade.

FIES	 (Fundo	 de	 Financiamento	 Estudantil),	 oferecido	 pelo	 MEC	 ao	 aluno	 de	
instituições	de	Ensino	Superior	privado.	A	partir	de	2015,	no	entanto,	o	governo	
brasileiro	 alterou	 as	 regras	 de	 acesso	 ao	 FIES,	 dificultando	 a	 obtenção	 do	
financiamento	e	diminuindo	drasticamente	a	quantidade	de	alunos	que	se	utilizam	
do	programa	ao	longo	dos	anos.	Em	2017,	houve	novas	mudanças	no	FIES.	Com	a	
diminuição	do	 ingresso	de	alunos	pelo	FIES	e	a	formatura	de	parte	daqueles	que	
utilizaram	o	financiamento	em	anos	anteriores,	o	número	de	estudantes	com	acesso	
ao	Fundo	chegou	a	144.878,	representando	uma	queda	de	39%	desde	2015.	Em	
2017,	a	Kroton	tinha	323.093	alunos	com	matrículas	ativas	pertencentes	ao	FIES.

PEP	 (Parcelamento	Especial	Privado),	criado	pela	Kroton	para	oferecer	uma	nova	
opção	 para	 os	 alunos	 que	 necessitam	 de	 financiamento,	 como	 alternativa	 à	
restrição	 do	 programa	governamental.	 Passamos	 a	 oferecer	 esta	 alternativa	 em	
2015,	 oferecendo	 parcelamento	 pré-aprovado	 e	 sem	 juros,	 com	 pagamento	 só	
depois	da	formatura.	O	programa	possui	as	modalidades	PEP	30	e	PEP	50,	por	meio	
das	quais	o	aluno	pode	financiar,	respectivamente,	70%	ou	50%	de	seu	curso.

+154%
17,1

2015 2017

49
43,5

2016

+13%

-20%

238,2

2015 2017

144,9

191,4

2016

-24%

Alunos com acesso ao FIES (milhares)

Alunos com acesso ao PEP (milhares)

Por	 isso,	 buscamos	 continuamente	 desenvolver	 e	 oferecer	
instrumentos	 que	 ajudem	 o	 aluno	 a	 superar	 as	 dificuldades	
existentes	para	o	acesso	ao	ensino	superior.	

Abaixo	destacamos	alguns	dos	principais	instrumentos:
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Em	2017,	 também	 passamos	 a	 oferecer	 o	 Parcelamento	 de	Matrícula	
Tardia	(PMT),	também	conhecido	como	PEP	Temporário,	que	permite	aos	
alunos	que	ingressaram	nos	cursos	após	as	aulas	terem	início	parcelarem	
as	mensalidades	referentes	aos	meses	anteriores	à	sua	matrícula.

Além	 disso,	 por	 meio	 de	 uma	 parceria	 com	 o	 Programa	 Santander	
Universidades	 do	 Banco	 Santander,	 oferecemos	 diferentes	 programas	
de	 bolsas	 de	 mobilidade	 internacional	 e	 um	 programa	 de	 apoio	 no	
pagamento	das	mensalidades	universitárias.

“O processo seletivo e todo acompanhamento que a Kroton realiza 
em nossas iniciativas possibilita que alunos de excelência acadêmica e 
condições socioeconômicas desfavoráveis tenham acesso às oportunidades 
de internacionalização e ao mercado de trabalho.” Ronaldo	 Rondinelli,	
Diretor	do	Santander	Universidades

Em	 2017,	 as	 bolsas	 oferecidas	 pelo	 programa	 contemplaram	 118	
alunos.	No	Programa	Top	Espanha,	três	alunos	e	dois	professores	foram	
contemplados	 com	 uma	 bolsa	 de	 estudos	 para	 aprimorarem	 seus	
conhecimentos	no	idioma	e	cultura	espanhola,	por	meio	de	um	curso	de	
três	semanas	nas	férias	de	julho	de	2017,	em	uma	das	instituições	mais	
tradicionais	da	Europa	-	a	Universidad	de	Salamanca.	

“O intercâmbio certamente foi uma das coisas mais ricas que eu pude 
vivenciar em questão de expansão de expectativas e visão de mundo. 
Salamanca é o que podemos chamar de pedacinho do mundo dentro da 
Espanha, conheci brasileiros, espanhóis, mexicanos, russos, chineses, 
japoneses, estadunidenses, ingleses, alemães, franceses, israelenses, 
árabes, entre muitos outros. Conheci lugares e pessoas que me mostraram 

o mundo sob uma nova perspectiva. Definitivamente, não fui à Espanha 
apenas aprender espanhol, aprendi a falar com o mundo. Já estou com 
aquela sensação de quero mais, é muito bom ser reconhecido pelos nossos 
esforços. Dessa forma, sou motivado cada vez mais a me esforçar e ser um 
bom aluno.”	Eric	Koiti	Gunji	da	Silva.	Aluno	de	Administração	de	Empresas	
da	Unopar	Boulevard	(PR).

Confira	 o	 vídeo	 da	 premiação	 do	 Programa	 Top	 Espanha:	 https://bit.
ly/2ypGCH2

“Viver a experiência deste intercâmbio proporcionado pelo Santander 
em parceria com a Kroton foi incrível. O curso de espanhol oferecido 
foi excelente, com professores muito atenciosos que se esforçavam 
ao máximo para possibilitar a compreensão da gramatica da língua 
espanhola. Ademais, o intercâmbio proporcionou a interação entre 
alunos e professores provenientes não só das mais diversas regiões 
do Brasil, como também do mundo, sendo de extrema importância 
para meu desenvolvimento pessoal e a quebra de preconceitos e 
paradigmas.”	 Bianca	Neves	 Tavanielli.	 Aluna	 de	 Direito	 da	 Anhanguera		
Leme	(SP).

“O intercâmbio para Salamanca na Espanha foi uma experiência incrível 
que vou levar para o resto de minha vida. Foi uma oportunidade ímpar de 
aprimorar meus conhecimentos na língua e aprender um pouco sobre 
a cultura espanhola. Foram três semanas intensas de curso de muito 
aprendizado e estudo. Sem palavras para descrever como foi enriquecedor 
tanto pra minha vida profissional, como pessoal. Realmente foi uma 
experiência de vida que ficará na memória.” Victor	Paula	Bartoli.	Aluno	de	
Engenharia	de	Minas	da	Faculdade	Pitágoras	Raja	Gabaglia	(MG).
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Já	 no	 Programa	 Bolsas	 Nacionais	 tivemos	 a	
oportunidade	 de	 selecionar	 criteriosamente	
alunos	 com	 excelente	 desempenho	 acadêmico	
e	 baixa	 condição	 socioeconômica	 a	 receberem	
apoio	 financeiro,	 no	 valor	 de	 R$	 300	 por	mês,	
durante	um	ano,	para	realizar	o	pagamento	das	
mensalidades	na	instituição	de	ensino.

“Ações como essas são louváveis, pois incentivam e 
despertam a coragem para continuar caminhando 
em busca dos nossos objetivos pessoais e coletivos. 
Sou grato por ser beneficiado com esta Bolsa, que 
me levará em direção ao sucesso profissional e 
pessoal.”  Rogério	Monteiro.	Aluno	de	Engenharia	
de	Produção	da	Unime	Salvador	(BA).

“Esta bolsa irá contribuir com minha formação 
acadêmica e principalmente com meu 
desenvolvimento profissional e pessoal. Há cerca 
de três meses, pensei em trancar a matricula, pois, 
sem trabalhar e contando somente com o salário 
de meu marido, não estava conseguindo manter o 
pagamento das mensalidades. Mas eu precisava 
concluir a faculdade para obter uma melhoria na 
vida pessoal e profissional. Graças a esta bolsa 
poderei continuar meus estudos e me formar para 
ser uma grande profissional.” Luciana	Batista	da	
Silva	Stacchini.	Aluna	de	Letras	do	Polo	Unopar	
Rio	de	Janeiro	VIII	–	Padre	Miguel	(RJ).

Todas	 essas	 ações	 são	 promovidas	 pela	
Companhia	no	intuito	de	nos	colocarmos	ao	lado	
do	aluno,	apoiando	a	sua	jornada	e	a	conquista	
dos	seus	objetivos.

Alunos de Engenharia das Faculdades Pitágoras, vencedores do Bolsa Fórmula Santander.
Da esquerda para a direita: Rodrigo Ferreira; Joyce Assis Silva; Grasielle Custódio Superbi .

Nos	programas	Fórmula	Santander	e	 Ibero-Americanas	 foram	ao	todo	33	alunos	beneficiados	
com	bolsas	nos	valores	de	R$	16,7	mil	e	R$	10	mil,	respectivamente,	possibilitando	que	nossos	
alunos	realizem	seus	intercâmbios	internacionais	em	renomadas	universidades.	Confira	o	vídeo	
da	premiação	do	Programa	Fórmula	Santander:	https://bit.ly/2MIxHUy

“Durante meu período de graduação, tive o privilégio de realizar um intercâmbio pela Faculdade 
Pitágoras em parceria com o Santander, em Buenos Aires, na Argentina. Sem dúvidas, são inúmeros 
os benefícios e vantagens que essa experiência pode nos proporcionar. Muito além da possibilidade 
de aprimorar a fala e a compreensão de um novo idioma, estudar no exterior é a garantia de receber 
inúmeros benefícios pessoais ao mesmo tempo em que turbina seu currículo. A principal lição que 
aprendi foi dar valor a tudo que alcancei e aos esforços que empregamos para realizar nossos sonhos. 
Com trabalho, dedicação, paciência e fé, aquilo que for bom para nossa formação acontecerá. Para 
aquelas pessoas que sonham em fazer intercâmbio, meu recado é: ‘Só vai! Você não vai se arrepender!”	
Jéssica	Lima.	Aluna	de	Administração	de	Empresas	da	Pitágoras	Betim	(MG).	
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Programa de Permanência

Sabemos	 que	 a	 trajetória	 acadêmica	 nem	
sempre	 é	 fácil,	 o	 aluno	 encontra	 diversos	
desafios	 a	 serem	 superados.	 E	 fazer	 esse	
caminho	sozinho	é	ainda	mais	difícil,	por	 isso	
nós	nos	colocamos	ao	seu	 lado,	caminhamos	
juntos	 para	 que	 o	 nosso	 aluno	 consiga	
completar	seus	estudos,	atingir	seus	objetivos	
e	tornar	seus	sonhos	realidade.	

Por	 isso,	 consideramos	 essencial	 manter	 os	
alunos	 engajados	 durante	 todo	 seu	 percurso	
acadêmico,	 e	 o	 Programa	 Permanência	
surgiu	 com	 este	 intuito.	 Ele	 tem	 entre	 suas	
prioridades	descobrir	e	combater	os	principais	
motivos	que	levam	ao	abandono	dos	estudos,	
proporcionando	 aos	 nossos	 alunos	 a	 melhor	
experiência	 possível	 durante	 seu	 curso.	 O	
primeiro	 ciclo	 do	 Programa	 aconteceu	 entre	
2016	 e	 2017,	 e	 contou	 com	 12	 projetos	
liderados	por	áreas	distintas	da	Companhia.

Entendemos	 que	 o	 perfil	 dos	 nossos	 alunos,	
que	 muitas	 vezes	 vêm	 do	 ensino	 público	 ou	
estão	há	muito	tempo	sem	estudar,	pode	trazer	
consigo	um	gap	de	aprendizagem,	o	que	muitas	
vezes	 é	 responsável	 pela	 sua	 desmotivação.	
Dessa	 forma,	 para	 apoiá-lo	 e	 minimizar	 as	
evasões	por	 razões	acadêmicas,	demos	 início	
em	 algumas	 disciplinas	 ao	 reconhecimento	
por	empenho,	que	aumenta	a	nota	dos	alunos	
de	acordo	com	sua	participação	em	atividades	
extracurriculares.	

Nossos	cursos	de	nivelamento	e	o	Projeto	de	
Vida,	 estudo	 independente	 implementado	
em	 2017	 para	 todos	 os	 alunos	 do	 primeiro	
semestre,	são	exemplos	de	contribuições	que	
oferecemos	para	que	nosso	aluno	supere	esse	
desafio.	

Com	 o	 final	 do	 primeiro	 ciclo,	 lançaremos	 o	
Programa	 Permanência	 2.0	 em	 2018,	 que	

Na Kroton, nós entendemos que a 
melhor forma de conhecermos as ideias, 
percepções, necessidades e desejos dos 
alunos é nos colocarmos em seu lugar. Por 
isso, desenvolvemos o Projeto Sintonia, que 
incentiva nossos líderes e gestores a viverem 
as experiências dos estudantes por meio de 
uma imersão em seu cotidiano.
 
Em 2016 e 2017, foram escolhidos 51 
executivos para participar do Projeto. 
Anonimamente, eles prestaram vestibular, 
se matricularam, assistiram às aulas e 
utilizaram as estruturas de secretaria e os 
espaços acadêmicos. Dessa forma, puderam 
ver como suas decisões afetam diretamente 
a vida dos alunos. O programa contribui para 
a melhoria da nossa gestão. Ao todo, foram 
coletadas 975 sugestões de melhoria.

Projeto de Vida

O Estudo Independente Projeto de Vida tem 
o objetivo de desenvolver as competências 
socioemocionais dos nossos alunos, 
conscientizando-os para a importância 
da gestão do próprio futuro, durante e 
após o ensino superior. Os conteúdos 
trabalham três competências — a pessoal, 
a social e a produtiva — desenvolvendo 
habilidades de autoconhecimento, empatia 
e relacionamento interpessoal.

De modo geral, o Projeto de Vida se baseia 
em um processo de autogestão, por meio 
do qual o aluno estabelece metas pessoais 
e profissionais, planeja o futuro e define as 
ações com vistas ao alcance dessas metas. 
Ao longo de todo o processo, ele reavalia o 
planejamento e as metas estabelecidas.

deve	expandir	as	iniciativas	atuais	e	ampliar	o	
escopo	de	suas	atividades.	

Para	2018,	já	possuímos	32	projetos	mapeados	
que	 auxiliarão	 nossos	 alunos	 em	 sua	
trajetória,	 trazendo	melhorias	 das	 condições	
de	 pagamento	 e	 no	 autoatendimento,	 que	
reforçarão	o	acompanhamento	e	acolhimento	
dos	 nossos	 alunos	 e	 fortalecerão	 cada	 vez	
mais	 os	 canais	 digitais	 e	 uso	 da	 tecnologia	
nesse	relacionamento.
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Atendimento Kroton
GRI G4-57 | G4-58 | G4-PR5

Nossas	 instituições	 de	 ensino	 possuem	 diferentes	 canais	 de	
atendimento	nos	quais	nossos	alunos	podem	entrar	em	contato,	tirar	
dúvidas,	dar	sugestões,	fazer	reclamações	ou	denúncias.

Em	 2017,	 registramos	 75,6%	 dos	 clientes	 satisfeitos	 com	 o	
atendimento	 prestado	 através	 do	 nosso	 chat online.	 Em	 nossa	
Ouvidoria,	 recebemos	 57,6	 mil	 contatos,	 dos	 quais	 92%	 eram	
reclamações	e	atendemos	65,7%	delas	dentro	do	prazo	de	sete	dias	
úteis.	

Já	através	do	Reclame	Aqui,	canal	externo,	dentre	todas	as	reclamações	
recebidas,	53,9%	foram	resolvidas	em	cinco	dias	úteis.	De	acordo	com	
a	avaliação	dos	alunos,	69,4%	ficaram	satisfeitos	com	a	resolução	dos	
casos.

Além	disso,	disponibilizamos	o	Canal Confidencial da Kroton (CCK),	
aberto	 aos	 colaboradores,	 alunos,	 fornecedores	 e	 comunidade	
externa.	 Nele,	 são	 apuradas	 100%	 das	 denúncias	 relativas	 a:	

•	 fraudes	de	qualquer	natureza;
•	 negociações	que	desfavoreçam	a	Kroton;
•	 alterações	indevidas	de	dados	financeiros	e	acadêmicos;
•	 assédio	moral	e	sexual;
•	 nepotismo;
•	 utilização	indevida	das	marcas	Kroton;	e
•	 violação	aos	Direitos	Humanos.

Em	2017,	foram	recebidas	369	denúncias	via	CCK.
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Acessibilidade
GRI HR2

Todos	têm	direito	a	uma	educação	de	qualidade.	Por	isso,	nos	esforçamos	para	expandir	nossa	
atuação,	para	estarmos	mais	próximos	e	construirmos	juntos	o	sonho	da	graduação.

Dentro	desse	contexto	possuímos	uma	área	dedicada	ao	atendimento	especializado	do	público	
alvo	da	Educação	Especial.	O	NUEEI	(Núcleo	de	Educação	Especial	Inclusiva)	é	o	setor	responsável	
por	orientar	as	ações	pedagógicas	de	inclusão	nas	nossas	unidades	e	polos.

Para	cada	aluno	público	alvo	da	educação	especial,	o	Núcleo	elabora	um	Plano	de	Atendimento	
Educacional	Especializado	(AEE).	Esse	plano	é	construído	de	forma	colaborativa	com	a	IES,	a	partir	
de	informações	fornecidas	pelo	próprio	aluno	e	seus	familiares	e	amigos.	O	plano	é	desenvolvido	
de	forma	individual,	considerando	as	características	particulares	do	aluno,	e	com	indicação	de	
serviços	e	recursos	pedagógicos	adequados	ao	seu	processo	de	aprendizagem.

Em	2017,	foram	elaborados	110	Planos	de	Atendimento	Educacional	Especializado.	Além	disso,	
cerca	de	990	alunos	de	EAD	demandaram	orientações	do	NUEEI	quanto	à	utilização	de	recursos	
especializados	como	adequação	de	materiais,	provas	com	fonte	ampliada,	disponibilização	de	
materiais	em	formato	acessível	para	leitores	de	telas	e	inserção	de	janela	da	Libras	nas	vídeo-
aulas	e	tele	aulas.

O	NUEEI	 também	presta	 apoio	 técnico	 às	 demais	 áreas	 da	Companhia,	 elaborando	materiais	
de	 suporte,	 assessorando	 na	 elaboração	 de	 instrumentos	 pedagógicos,	 recursos	 técnicos	 de	
acessibilidade	nos	portais	e	plataformas	acadêmicas.	Em	2017	foram	realizadas	45	interações	
nesse	 sentido.	 No	 mesmo	 período,	 foram	 realizados	 mais	 de	 2.200	 atendimentos	 diretos	 e	
indiretos	aos	campi	e	Polos	quanto	aos	serviços	voltados	ao	público-alvo	da	Educação	Especial.

Capacitando para a inclusão

Buscamos fortalecer a cultura inclusiva 
dentro da Companhia por meio de nove 
cursos voltados para a acessibilidade 
oferecidos a todos os colaboradores na 
Universidade Kroton: 

• Audiodescrição;
• Diversidade nas Organizações;
• Formação em Educação Inclusiva;
• Inclusão Profissional de Pessoas com 

Deficiência;
• Libras;
• Oficina de Audiodescrição;
• Programas de acessibilidade para 

pessoas com deficiência visual: NVDA e 
MEC DAISY; e,

• Transtorno do Espectro Autista.

Em 2017 foram fornecidas 39.226 horas 
de treinamento dentro desse tema, 
atingindo 50% de nossos colaboradores. 


