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1 Da Mantenedora e Da Mantida: Dados Gerais 

Mantenedora: UPPRIMORE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA 

CNPJ: 28.714.760/0001-80 – Código 17375 

Categoria Administrativa: Instituição de direito privado, sem fins lucrativos 

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4899, Jardim Paulista, São Paulo (SP) 

CEP: 01401-002 

Telefone fixo: (011) 2174-2300  

e-mail: boni@iemais.com.br 

Representante Legal: Nelson Boni 

CPF: 649.126.988-49, RG: 6.908.313 (SSP/SP)  

Telefone: (011) 2174-2300 | (011)94852-0015 

e-mail: boni@iemais.com.br 

 

Mantida: FACULDADE EDUCAMAIS 

Sigla: EDUCA+ Código INEP: 24356  

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4899 – Jardim Paulista- São Paulo (SP). 

CEP: 01401-002 

Telefones: (011) 2174-2300  

Diretor: Sr. Nelson Boni  

CPF: 649.126.988-49 - RG: 6.908.313 (SSP/SP)  

Telefone: (011) 2174-2300 

e-mail: boni@grupoeducamais.com.br 

 

PI — Procurador Institucional: Nelson Boni 

CPF: 649.126.988-49, RG: 6.908.313-7 (SSP/SP) 

Telefone: (011) 2174-2300 

e-mail: boni@grupoeducamais.com.br 

mailto:boni@iemais.com.br
mailto:boni@iemais.com.br
mailto:boni@grupoeducamais.com.br
mailto:boni@grupoeducamais.com.br
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1.1 Identificação e Quadro Histórico de Atos Legais da Mantida 

FACULDADE EDUCAMAIS 

Sigla: EDUCA+  

Código INEP: 24356  

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4899 – Jardim Paulista- São Paulo (SP), 

CEP – 01401-002 

Telefones: (011) 2174-2300  

Site: www.faculdadeeducamais.bom.br 

e-mail: contato@faculdadevirtualdobrasil.com.br 

1.2 Identificação da Mantida 

FACULDADE EDUCAMAIS 

Sigla: EDUCA+ 

Código INEP: 24356  

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4899 – Jardim Paulista- São Paulo (SP). 

CEP: 01401-002 

Telefones: (011) 2174-2300  

Site: www.faculdadeeducamais.bom.br 

e-mail: contato@faculdadevirtualdobrasil.com.br 

Quadro Histórico dos Atos Legais da Mantida: 

FACULDADE EDUCAMAIS 

Processo de Credenciamento EaD Nº 201906391 

2 Política de Ensino a Distância: Biblioteca EDUCA+ 

Para que haja progresso no desempenho individual e organizacional dentro da 

Instituição é mister refletir sobre a influência da tecnologia nos processos de 

aprendizagem. 

http://www.faculdadeeducamais.bom.br/
http://www.faculdadeeducamais.bom.br/
mailto:contato@faculdadevirtualdobrasil.com.br
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Neste sentido, a Biblioteca busca promover estudos e pesquisas através de seus 

serviços e produtos, a fim de subsidiar o Ensino a Distância (EAD). 

Válido destacar alguns dos subsídios que contribuem para auxiliar com eficácia na 

modalidade do serviço de EAD: 

* Acesso gratuito a bibliotecas virtuais; 

* Periódicos eletrônicos; 

* Endereços eletrônicos de e-books; 

* Links diversos listados na página da biblioteca, todos de acesso livre. 

A instituição dispõe de bibliotecas virtuais, objetivando o oferecimento de materiais 

em novos suportes para a pesquisa on-line, a biblioteca oferece o acesso a livros 

eletrônicos (e-books), proporcionando assim a comunidade acadêmica mais praticidade e 

conforto em suas pesquisas. 

A biblioteca virtual não é apenas uma nova tecnologia, ou uma modalidade de 

organização de objetos digitais, mas representa um novo conceito de como os usuários 

usam e criam produtos informacionais e conhecimento.  

A biblioteca virtual assegura o acesso e o compartilhamento no uso da informação 

com a aplicação de recursos eletrônicos para oferecer serviços além do espaço físico de 

uma Instituição de Ensino Superior.  

Por meio da Biblioteca Virtual Pearson é possível realizar consultas e pesquisas on-

line do livro completo em qualquer computador com acesso à internet. 

3 Biblioteca: plano de atualização do acervo 

A IES dispõe de dezenas de acervos virtuais, incluindo acervo próprio com mais 

mil obras publicadas por editora própria, a Editora Know How, proprietária dos direitos 

autorais; repositórios nacionais, incluindo a Biblioteca Virtual da CAPES e acervos de 

domínio público; repositórios internacionais, contando com acervos virtuais da 

Universidade de Londres e da Universidade Aberta de Portugal, entre outros. A IES conta 

também com Biblioteca Virtual Pearson com milhares de títulos, acessados sem restrição 

de quantidade, de dia e horário. A referência bibliográfica e complementar é considerada 

um ponto de partida ao estímulo de buscas bibliográficas, uma vez que o aluno tem à 

disposição inúmeros títulos e assuntos para explorar. Dado as características deste 

projeto, os docentes constantemente estarão desafiando os alunos à contribuição com 
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estudos, leituras e pesquisas (jornais acadêmicos indexados no Scielo) abertas à 

comunidade. 

A biblioteca tem como função atender à política educacional e dar apoio 

informacional às atividades acadêmicas dos usuários da instituição. 

4 Bibliografia 

4.1 Bibliografia Disponível aos Alunos 

Os conteúdos curriculares contam com um acervo de diversos títulos virtuais a 

serem consultados de modo online, sem qualquer tipo de restrição de dia e horário. Para 

cada componente curricular foram definidas com o apoio dos docentes e referendadas 

pelo Núcleo Docente Estruturante as obras utilizadas de apoio e estudo discente. 

A bibliografia é tratada como estudos extra sala permitindo ao discente não apenas 

dar foco as recomendações, mas buscar outros temas de interesse que possam auxiliar na 

compreensão do assunto estimulando a leitura, a inovação e atualização no processo de 

aprendizagem. 

Dado a oportunidade e facilidade da biblioteca virtual as referências servem como 

auxílio aos estudos, mas também o expandem de modo imensurável dado a forma 

irrestrita de acesso ao conhecimento sem qualquer tipo de limitação. 

A bibliografia básica conta com três indicações e a complementar com cinco 

referências. O Núcleo Docente Estruturante, composto por docentes do curso mantem 

pauta periódica voltada as bibliografias buscando a atualização e a inovação nas formas 

de aprendizagem. O grupo busca ir além dos livros complementando referências com 

artigos e fontes de informações atualizadas, contemporâneas características do mundo 

organizacional contribuindo para a discussão de aspectos inovadores e modernos da área 

da gestão. 

O AVA é o local de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo 

projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a 

aprendizagem. No AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica 

previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com atividades para 

serem realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta fórum no AVA 

e também a entrega de trabalhos ou exercícios. 
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5 Links e Interfaces de Acesso: 

5.1 Acesso a interface do AVA da EDUCA+ (Faculdade Educamais): 

http://faculdadeeducamais.com.br/

 



 

 

10 

5.2 Acesso a interface da Biblioteca Virtual da Pearson: 

https://plataforma.bvirtual.com.br/ 

 

5.3 A Biblioteca Virtual da Pearson, também disponibiliza um manual de uso 

para os usuários: 

https://staticbv.bvirtual.com.br/conteudos/84/Manual-de-uso_Usuario_v5.pdf 

https://plataforma.bvirtual.com.br/
https://staticbv.bvirtual.com.br/conteudos/84/Manual-de-uso_Usuario_v5.pdf
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