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Educação
Assim se Constroem
as Grandes Nações

A educação é vital para criar uma cultura baseada na excelência. A demanda por esta cultura e o desejo
de participar de um novo conhecimento econômico global têm contribuído para que governos, universidades
e empresas concorram em escala regional e global.
StoneHill Education é uma companhia de educação internacional. Nos especializamos na gestão e administração
de instituições internacionais de primeira linha. A empresa foi fundada por líderes visionários que acreditam
que a educação é o caminho para a prosperidade dos indivíduos e das nações.
Os nossos programas apoiam governos, empresas e instituições acadêmicas na criação de uma cultura de
excelência e de competitividade, assim como desenvolver a capacidade intelectual de seus estudantes. Com
um histórico de sucesso em diferentes projetos ao redor do mundo, temos a experiência e o desejo de ajudar
a realizar sua visão no campo educacional.

Ajudando a Criar Futuros
Líderes através da Educação
A NOSSA VISÃO
Sermos líderes globais em educação. Nosso objetivo é
proporcionar tanto a indivíduos como a organizações
a melhor solução educacional possível. Para isso,
utilizaremos nossas soluções integradas e toda a inovação
a nosso alcance.

NOSSA MISSÃO
- Desenvolver líderes globais que fomentem e inspirem o
sucesso em todo o mundo.

PAIXÃO
Nossa equipe de especialistas está
totalmente comprometida com o sucesso
das sociedades e dos indivíduos, através
de uma melhor educação. Acreditamos
firmemente no efeito multiplicador da
educação.

-
Reforçar a colaboração com sócios estratégicos
que facilitem a evolução e o desenvolvimento do
conhecimento.
- Inovar, com o fim de manter e promover a excelência e a
iniciativa empresarial.
- Melhorar a capacidade de indivíduos e de organizações
para fazer frente aos desafios locais e globais.

NOSSOS VALORES
Os nossos valores definem nossa cultura empresarial, e
proporcionam a referência para o que oferecemos aos
nossos clientes, aos sócios e ao público em geral:

EXCELÊNCIA
Somos regidos pelos mais altos padrões
éticos e vamos mais além da qualidade:
agregamos Valor.

AUTONOMIA - EMPOWERMENT
Acreditamos que cada um de nós, cada um de
nossos estudantes e clientes contribuímos, de uma
maneira ou de outra, para que a Educação seja
para todos, e para que nossas sociedades possam
evoluir até seu pleno potencial.

INOVAÇÃO
Desenvolvemos soluções integradas ou
específicas, e as combinamos com novas
tecnologias, para melhorar a aprendizagem
e o rendimento.

COLABORAÇÃO
Acreditamos no trabalho em equipe. Por isso
trabalhamos com sócios e colaboradores com
visões comuns, em busca de melhoria contínua.

Nossos Serviços
Em StoneHill Education, oferecemos soluções completas, desde a fase de desenho da solução até à implementação
e acompanhamento. Os nossos especialistas, em parceria com os nossos sócios estratégicos, contam com a experiência
e os recursos necessários para desenvolver projetos adaptados às necessidades específicas de nossos clientes.
Com a nossa rede estratégica de parcerias, tanto corporativas como acadêmicas, podemos ajudá-lo a desenvolver
instituições de formação profissional e acadêmica de primeiro nível.
Os nossos serviços integrados otimizam e reforçam a cadeia de valor das instituições de ensino.
Estes incluem:

Alguns exemplos de nossos serviços de abordagem
integrada incluem:
- Projeto e Planejamento.
- Desenvolvimento Curricular e de Programas Acadêmicos.
- Políticas, Processos e Procedimentos.
- Pesquisa de Mercado e Estudos de Viabilidade.
- Operação, Estratégia e Planejamento de Gestão.
- Branding, Marketing e Comunicação.
- Software para a Gestão do Ensino Superior.
- Seleção, Inscrição e Ciclo de Vida Estudantil.
- Seleção de Professores e de Funcionários, assim como
sua Capacitação e Desenvolvimento.
- Livros Texto e Ferramentas de E-Learning.
- Centro de Desenvolvimento e de Pesquisa.
- Busca de Parcerias Estratégicas.
- Garantia de Qualidade e Apoio à Obtenção
de Acreditação.
- Gestão de Bolsas de Estudo e de Apoio Financeiro.
- Vida no Campus e Transporte.
- Compras e Aprovisionamento.
- Gestão de Imóveis e Instalações, e Planejamento.

Nossas Especialidades
DESENHO DE PROGRAMAS
CURRICULARES
Desenvolvemos programas de ensino superior, secundário
e primário, cobrindo um amplo portfólio de especialidades
que estão alinhadas aos padrões internacionais, às
necessidades da indústria e da comunidade, assim como
às prioridades fixadas pelo Ministério da Educação ou por
qualquer outra autoridade educativa nacional.

ANO PREPARATÓRIO
O formato do ano preparatório está elaborado para
abranger idiomas, métodos de estudo, pensamento
crítico e habilidades empreendedoras. Este formato já tem
sido adotado por diversas instituições acadêmicas e por
programas de bolsas, e agregam conteúdos que asseguram
que os estudantes cheguem a dominar disciplinas como
álgebra, química e cálculo.

ESCOLAS PRIMÁRIAS
E SECUNDÁRIAS
Além de ensino superior, StoneHill tem experiência em
desenvolver e dirigir escolas primárias e secundárias,
envolvendo estudos de viabilidade de projetos, a
preparação para seu lançamento, bem como sua gestão
anual. StoneHill não só desenvolve programas acadêmicos,
mas também estabelece centros sociais, que proporcionam
aos estudantes a oportunidade de participarem de
atividades extracurriculares construtivas.

ACREDITAçãO E QUALIDADE
A validade do programa é assegurada com duas formas
de acreditação – a institucional e a de credenciamento do
programa. A implementação de um sistema de medição e
melhoria da qualidade é uma necessidade, para garantir o
cumprimento das normas internacionais de educação.

CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO
Os professores e o pessoal qualificado são um dos
elementos mais importantes para o sucesso de qualquer
projeto educativo. Stone Hill seleciona e recruta pessoal
com perfil altamente qualificado, graças à sua rede
de agências de Recursos Humanos especializadas em
educação.

GESTÃO DO CICLO EDUCATIVO
DOS ESTUDANTES
É uma tarefa muito complexa, pois envolve diferentes
departamentos (admissão, aprendizagem, habitação,
etc...). Em Stonehill Education, temos um modelo simples e
transparente, apoiado por uma solução de software de alta
tecnologia, para atender as expectativas dos alunos, pais e
instituições.

PESQUISA E CENTROS
DE PESQUISA APLICADA
Os projetos de pesquisa, tanto para estudantes como para
professores, terão como objetivo a formação, a criação e
o intercâmbio de conhecimentos e inovação com o setor
de negócios, assim como a criação de uma plataforma para
exposição internacional.

CURRÍCULOS DO ESTUDANTE:
INTERCÂMBIO, ESTÁGIOS,
E SERVIÇO COMUNITÁRIO
Os programas de estágio em empresas auxiliam tanto
as empresas quanto os estudantes. As empresas estão
interessadas em capacitar os jovens talentos com base em
suas necessidades, e os estudantes, em ganhar experiência.
StoneHill desenvolve programas que permitem aos
estudantes continuar estudando no exterior e fazer
estágios corporativos. Além disso, organiza iniciativas de
voluntariado e de serviços comunitários.

BOLSAS DE ESTUDO
E OPORTUNIDADES
DE FINANCIAMENTO
Existem inúmeras oportunidades para garantir patrocínios
corporativos. Essas oportunidades são benéficas para
todos, inclusive para as empresas. O patrocínio se enquadra
no âmbito da formação do trabalhador, e proporciona
benefícios fiscais. Ele se insere no sistema de ajuda
financeira do Governo, baseado no mérito, e alinhado com
os sistemas educativos vigentes.

PARCERIAS INTERNACIONAIS
ACADÊMICAS E EMPRESARIAIS
StoneHill Education desenvolve parcerias internacionais
com os centros educacionais mais importantes, e com
os responsáveis em diferentes ramos de negócio, com o
objetivo de garantir a exposição global para as instituições
educacionais. Estas parcerias posicionam a instituição para
serem reconhecidas em nível internacional.

GESTAO E ADMINISTRAÇAO
DE INSTALAÇÕES E DE PROVISÕES
StoneHill Education oferece uma solução orientada à
manutenção de uma infraestrutura e de um entorno
educativo seguro, funcional e atrativo. Em StoneHill
Education temos especialistas na identificação de
necessidades, e na aquisição de mobiliário, equipamento,
materiais pedagógicos e de laboratório.

E MUITO MAIS
StoneHill Education também gerencia os livros-texto,
e o desenvolvimento de ferramentas de e-learning, assim
como a organização de eventos acadêmicos, empresariais
e conferências.

Nossos Programas
StoneHill Education desenvolve programas de ensino superior, secundário e primário. Para o ensino superior, definimos
planos de curso para as diferentes licenciaturas, masters e doutorados, bem como para os estudos vocacionais e de
formação profissional.
StoneHill Education é conhecida por incorporar as seguintes vantagens dentro de seus diversos planos de carreira:
• Sob medida para atender às necessidades específicas do ramo de negócio, e melhorar o conhecimento e habilidades
dos alunos.
• Em linha com os padrões internacionais de qualidade.
• Focada no desenvolvimento humano e na criação de capacidades sociais.
• Baseada no sistema de ensino americano e / ou europeu.
• Promove as destrezas sociais, extracurriculares, e os idiomas, buscando o desenvolvimento de habilidades de liderança
e de iniciativa empresarial.

ARQUITETURA ENGENHARIA

ARTES E CIÊNCIAS SOCIAIS

• Desenho e Gestão da paisagem

• Línguas Modernas e Literatura

• Arquitetura e Desenho Urbano

• Jornalismo, Meios Interativos e Multimídia

• Engenharia de Petróleo

• Estudos de Gênero

• Engenharia Informática

• Arte

• Engenharia Química

• História

• Engenharia Elétrica

• Psicologia

• Engenharia Civil

• Sociologia

• Química

• Teatro

CIÊNCIAS DA SAÚDE

• Música

• Ciências Biomédicas
• Medicina
• Ciências da Saúde
• Gerontologia

CURSOS DE EDUCAÇÃO
• Pré-escola
• Escola Primária
• Escola Secundária

ECONOMIA E NEGÓCIOS
• Turismo e Gestão Hoteleira
• Gestão Desportiva e Marketing
• Marketing e Comunicação
• Comércio Exterior
• Sistemas de Informação Empresarial
• Economia
• Finanças

CERTIFICADOS/DIPLOMAS
VOCACIONAIS
• Educação Infantil
• Gestão de Construção
• Gestão Agrícola
• Informática – Nível usuário
• Reparação de autos
• Negócios e Empreendedorismo

AGRICULTURA E VETERINÁRIA

• Comunicação

• Ciência e Tecnologia dos Alimentos – Engenharia
de Alimentos

• Design Gráfico

• Teatro e Música

• Agronomia e Fitotecnia

• Mecânica de automóvel

• Gestão de Agronegócios

• Corte e costura

• Veterinária

• Carpintaria

CURSOS DE CIÊNCIAS FÍSICAS

• Eletricista
• Encanamentos

• Ciência dos Materiais

• Alvenaria

• Ciências Naturais

• Técnico em Solda

• Geofísica
• Geologia
• Física

CURSOS DE INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES
• Gestão de Telecomunicações
• Engenharia de Telecomunicações
• Sistemas de Comunicação
• Tecnologia da Informação
• Redes Informáticas
• Ciências da Computação

Nossa Abordagem

PERSONALIZADA
Trabalhamos com nossos clientes para desenvolver
soluções sob medida.

ABRANGENTE
Desde a primeira idéia, o conceito inicial, até
a sua implementação e acompanhamento, as
nossas soluções abrangem todos os aspectos
do seu projeto educacional.

COMPETITIVA
Contamos com uma rede estratégica de parcerias
empresariais e acadêmicas que facilitam o
desenvolvimento e melhoria de instituições de
formação profissional e acadêmica.

www.stonehilleducation.com

