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“Se hoje podemos celebrar mais esta conquista é porque jamais renunciamos ao norte de nossos princípios, guiados pelo compromisso de oferecer uma educação 

transformadora para todos que sabem que o dínamo da vida é o crescimento pessoal e profi ssional”. 

Professor Oswaldo Saenger, Presidente do Grupo Projeção.



sobre nós
Um pouco da história do Grupo Projeção.
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Educar é mais do que um trabalho. Vai além do ideal de uma profi ssão. É parecido com o sonho que invade a alma e ilumina 
o pensamento, dando forças para que a missão seja concretizada, independentemente dos limites e das difi culdades. Assim 
nasceu o Projeção. Emergindo do ideal de fazer da educação um caminho para construir uma sociedade capaz de acolher 
a todos os cidadãos, dando-lhes condições para viverem felizes. O Projeção tem uma história singular; ela é maior do que a 
própria idade da instituição e remonta ao início da década de 60 quando seu então “futuro fundador”, o professor Oswaldo Luiz  
Saenger, já atuava como alfabetizador de adultos nos idos de 1964. O sonho de criar uma instituição de ensino que pudesse 
mudar a vida das pessoas  transformou-se em realidade a partir dos anos 70.

No dia 22 de junho de 2016, portaria  do Ministério da Educação publicada no Diário Ofi cial da União, confi rmou a transformação 
da Faculdade Projeção em Centro Universitário; uma das maiores conquistas do Grupo Projeção. A partir deste dia, em um 
reconhecimento por décadas de trabalho, dedicação e seriedade, a Faculdade Projeção passou a ser UniPROJEÇÃO.

O Grupo Projeção chega aos 40 anos de fundação em 2017 com uma 
novidade em seu posicionamento de mercado. Com uma grade de mais 
de 50 cursos superiores oferecidos em seis unidades. Dentre as opções 
de cursos superiores a distância lançados pelo Grupo, em seu novo polo 
Asa Norte estão: Administração, Ciências Contábeis,  Recursos Humanos, 
Pedagogia e Gestão Pública.  

Uniprojeção EAD



5

LINHA DO TEMPO
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1964
A SEMENTE AINDA DESCONHECIDA
O acontecimento que inspirou no coração do 
fundador a missão de sua vida

O ainda jovem Oswaldo Saenger, aos 16 anos, estava 

engajado em projetos de cunho social juntamente 

com outros jovens colegas do curso colegial, onde 

se destacava a alfabetização de adultos. Durante 

visita a um barraco onde moravam famílias operárias 

que trabalhavam na construção civil, ao convidar o 

marido de uma moradora para ingressar no curso de 

alfabetização, Saenger ouviu dela: “ele não precisa, 

ele já sabe tudo”. Aquela passagem – um misto 

de ignorância e respeito pelo companheiro – ficou 

gravada para sempre na memória de Oswaldo.

1982-1985
AS PRIMEIRAS SEDES PRÓPRIAS

Centro Educacional Projeção no Guará e unidade Asa Norte 

No início, o Colégio Projeção tinha matriculados em suas 

oito séries do Ensino Fundamental apenas 84 alunos. 

Mesmo assim, com muito empenho e dedicação, as naturais 

dificuldades foram superadas e sua proposta educacional 

consolidada e reconhecida pela comunidade, permitindo, 

ainda nos primeiros anos, a concretização do sonho da sede 

própria e a fundação de novas unidades. A partir da criação 

da escola em Taguatinga, vieram outras: Guará, em 1982 

(a primeira sede própria); Asa Norte, em 1985, a partir da 

aquisição da escola “Caminho Feliz”.

1985-1995
OS ANOS DE TRABALHO PELA ORGANIZAÇÃO DO 
SETOR EDUCACIONAL

O final dos anos 80 e o início dos 90 foram 

marcados pela participação do professor Oswaldo 

Saenger na organização do setor educacional. Como 

membro e também como presidente do Sindicato 

dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do 

Distrito Federal (90 a 93) - e mais tarde como 

presidente da Federação Nacional das Escolas 

Particulares - Saenger, junto com outros colegas 

dirigentes e líderes de instituições privadas, dedicou 

uma década de tempo praticamente integral à 

construção de uma legislação que desse autonomia 

às escolas particulares; condição essencial para 

sobrevivência e desenvolvimento do setor. 

1994
OUSADIA E CONCRETUDE
A construção da sede própria em Taguatinga, 
cidade fundacional do Grupo

O Projeção sempre teve um caráter dinâmico e 

procurou oferecer o melhor para seus alunos. Para 

demonstrar essas habilidades de forma mais ousada 

e concreta, em 1994 foi construída a sede própria 

em Taguatinga, cidade fundacional do Projeção. As 

obras duraram pouco mais de um ano.

“EDUCAR É MAIS DO QUE UM TRABALHO. VAI ALÉM DO IDEAL DE UMA PROFISSÃO. É PARECIDO COM O SONHO QUE INVADE A ALMA E ILUMINA O PENSAMENTO, DANDO FORÇAS PARA QUE A MISSÃO SEJA 
CONCRETIZADA, INDEPENDENTEMENTE DOS LIMITES E DAS DIFICULDADES. ASSIM NASCEU O PROJEÇÃO. EMERGINDO DO IDEAL DE FAZER DA EDUCAÇÃO UM CAMINHO PARA CONSTRUIR UMA SOCIEDADE 
CAPAZ DE ACOLHER A TODOS OS CIDADÃOS, DANDO-LHES CONDIÇÕES PARA VIVEREM FELIZES.”
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2000-2014
O GRANDE SALTO
A criação da Faculdade Projeção e abertura de 
novas unidades

O próximo grande salto seria dado no ano 2000, 

quando foi fundada, como parte do Grupo, a 

Faculdade Projeção, com sede própria em Taguatinga. 

Em 2004, mais uma nova unidade de educação 

superior surgia; desta vez no Guará. Em 2006, o 

Ensino Superior Projeção chegava ao Plano Piloto, 

na Asa Norte, oferecendo cursos de Pós-Graduação. 

Em 2009, o Grupo alcança Ceilândia, ao incorporar 

a antiga Faculdade Cenecista de Brasília. No fi nal 

do mesmo ano, outra incorporação faria o Projeção 

chegar a Sobradinho: a então ESPAM (Escola 

Superior Professor Paulo Martins) foi adquirida. Em 

2014, mais uma unidade de educação superior foi 

incorporada ao Grupo: a FAJESU (antiga Faculdade 

Jesus Maria José), em Taguatinga Norte. A nova 

unidade tornou-se primeiramente FAJESU-Projeção 

e, consolidada, transformou-se então em Faculdade 

Projeção de Taguatinga Norte.

2015
A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A incorporação das unidades de Sobradinho e Taguatinga 
Norte

Na Educação Básica, duas novas unidades foram 

incorporadas em 2015: o colégio PROJEÇÃO Sete 

Estrelas, em Sobradinho; e o colégio PROJEÇÃO Santa 

Terezinha, em Taguatinga Norte. Naquele momento, já 

eram cinco unidades de Educação Superior (Taguatinga, 

Taguatinga Norte, Guará, Ceilândia e Sobradinho) e cinco 

de Educação Básica (Taguatinga, Taguatinga Norte, Guará 

I, Guará II e Sobradinho). Em seus 40 anos de história, 

o Projeção mostra que suas décadas de desenvolvimento 

são marcadas, sobretudo, pelo reinvestimento permanente 

das receitas geradas pela atividade educacional na própria 

instituição. Como dito com frequência por seu fundador, 

“o Projeção é para Sempre”.

2016
PROJEÇÃO TORNA-SE CENTRO UNIVERSITÁRIO
Campus I em Taguatinga e Campus II em 
Taguatinga Norte

No dia 22 de junho de 2016, portaria do Ministério 

da Educação publicada no Diário Ofi cial da 

União, confi rmou a transformação da Faculdade 

Projeção em Centro Universitário; uma das maiores 

conquistas do Grupo Projeção. A partir desse dia, 

em um reconhecimento por décadas de trabalho, 

dedicação e seriedade, a Faculdade Projeção 

passou a ser UniPROJEÇÃO. O Centro Universitário 

Projeção tem o Campus I em Taguatinga e o Campus 

II em Taguatinga Norte.

2017
11 UNIDADES
Entre Educação Básica e Superior

Com quatro décadas desde a fundação, em 1977, 

o Grupo Projeção tem hoje 11 unidades no Distrito 

Federal, que oferecem Educação Básica e Educação 

Superior: Colégio Projeção de Taguatinga, Colégio 

Projeção de Taguatinga Norte, Colégio Projeção do 

Guará I, Colégio Projeção do Guará II, Colégio Projeção 

de Sobradinho, Centro Universitário Projeção – Campus 

I (Taguatinga), Centro Universitário Projeção – Campus 

II (Taguatinga Norte), Faculdade Projeção de Ceilândia, 

Faculdade Projeção do Guará, Faculdade Projeção de 

Sobradinho e Polo EAD Asa Norte.

2017
CRIAÇÃO DO PROJEÇÃO EAD
Centro Universitário e Faculdades Projeção passam 
a oferecer cursos superiores a distância

O Grupo Projeção chega aos 40 anos de fundação 

em 2017 com uma novidade em seu posicionamento 

de mercado. Com uma grade de mais de 50 cursos 

superiores oferecidos em seis unidades, o Grupo 

lançou 5 opções de cursos superiores a distância 

em seu novo polo na Asa Norte: Administração, 

Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Pedagogia 

e Gestão Pública.
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O segredo
de um grande

sucesso
está no trabalho
de uma grande

equipe.

O segredo
de um grande

sucesso
está no trabalho
sucesso
está no trabalho
de uma grande

equipe.
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Estrutura administrativa
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A estrutura administrativa e acadêmica do Grupo Projeção é resultado de décadas de aprimoramento de gestão. Assim, ao longo dos últimos 40 anos, na medida em que a organização educacional ganhava 
corpo e demandas, seu modelo gerencial adquiria, ato contínuo, novas estruturas. Nos últimos anos tomou-se a decisão estratégica de se estabelecer uma estrutura que garanta a perpetuação do grupo. 
Assim a organização vive atualmente um novo momento em sua gestão, com a estruturação e implantação de um modelo de Governança Corporativa. A opção atende aos interesses societários da organização 
por meio de uma administração profissionalizada e focada no crescimento.

O professor José Sérgio de Jesus, um dos mais preparados executivos da educação do Distrito Federal, reitor do 
Centro Universitário Projeção, Diretor de Educação da organização (segmentos Básico e Superior).

“Um Projeção que transcende suas próprias fronteiras”. A afirmação, do reitor do Centro Universitário Projeção e 
Diretor de Educação do Grupo Projeção, professor José Sérgio de Jesus; é a síntese do momento histórico vivido 
pela organização educacional. Portaria assinada pelo Ministro da Educação Mendonça Filho e publicada em 19 
de janeiro de 2017, no Diário Oficial da União, autorizou o Centro Universitário Projeção a oferecer educação 
superior a distância. “Na esteira de uma educação cada vez mais fluida e que supera, pela tecnologia, todos os 
obstáculos geográficos, o Projeção abre as portas de um futuro sem limites”, declarou o reitor. 

com a palavra
magnífico reitor josé sérgio

“Um Projeção que transcende 
suas próprias fronteiras” 
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Gaúcha de São Sepé, pequena cidade do  centro ocidental do Rio Grande do Sul localizada na região de Santa Maria, a professora Catarina Costa  teve o primeiro contato com o 
Projeção  ainda nos anos 90. Naquela época, Costa atuava como consultora educacional  e foi contratada pelo Projeção para estabelecer diagnósticos  de gestão para a instituição.  
A ponte aérea Porto  Alegre-Brasília teve vida curta.  O trabalho da então consultora  impressionou tanto o presidente do Grupo, o empresário e também professor Oswaldo Saenger, 
que o contrato de Costa avançou  para uma exclusividade que iria transformar duas vidas: a da própria Catarina  e a do Projeção. A  gestora educacional transferiu-se para Brasília, 
onde fixou moradia e tornou-se rapidamente, a principal liderança executiva do Grupo. Hoje, mais de uma década depois e  sempre contando com amplo apoio da Presidência,  
Catarina exibe um “cartel” invejável. Sob sua gestão, o Grupo, que reúne colégios e faculdades que somam 14 mil alunos e  mil  funcionários, ostenta números superlativos.
A Diretora Executiva do Grupo, professora Catarina Costa, cunhou uma frase que responde ao próprio significado do nome da organização. “Como nunca antes, o ‘Projeção se Projeta’ 
agora sobre o infinito das possibilidades da Educação a Distância”. ela organização educacional. 

Professora Catarina costa

Professor Jonathan rosa

Professor Daniel santos

Professor Jonathan Rosa Moreira é Doutor em Ciência da Informação; Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação. Ele tem diversas especializações: 
Educação e Tecnologias para Educação a Distância;  Gestão de Processos Acadêmicos; Governança em TI;  Educação para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade; 
Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça;  Planejamento, Implementação e Gestão de Cursos a Distância; Educação Inclusiva .  Da mesma forma, tem  possui várias 
Graduações: Licenciatura em Pedagogia; Bacharelado em Sistemas de Informação; Licenciatura em Educação Profissional, Licenciando em História. Também  é  colaborador 
pesquisador no Instituto CTS, atuando em acessibilidade, mais especificamente, no projeto “Libras em Sala de Aula”, projeto de tecnologia assistiva em parceria com a FENEIS 
e apoiado pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos. Hoje Pró-reitor Acadêmico, Diretor Acadêmico e Diretor das Escolas de Formação de Professores e Ciências da 
Saúde e da Vida. 

Doutorado em Educação na área de pesquisa “Complexidade, Transdisciplinaridade, Educação a Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem”, o professor Daniel Barbosa 
dos Santos está diante de um dos maiores desafios de sua carreira. Mestre em Educação, Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior e Graduado em Processamento 
de Dados, Barbosa, como coordenador do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) do Centro Universitário e das Faculdades Projeção, é o responsável pela implantação dos 
primeiros cursos superiores a distância da instituição. “Esse novo patamar que chega o Grupo Projeção é repleto de significados. Primeiro, celebra uma conquista. Desde que 
se decidiu pela implantação da EAD no grupo, em 2010, foram muitos os desafios vencidos, até consolidarmos a educação a distância”, declara o coordenador do NEAD.
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Excelência para criar futuros.
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escolas
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• Geografia

• História

• Letras

• Licenciatura em Computação

• Matemática

• Pedagogia
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EscolaS 

• Arquitetura e Urbanismo

• Engenharia Civil

• Engenharia de Software

• Sistemas de Informação

• Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas

• Tecnologia em Construção de 
Edifícios

• Tecnologia em Design de Interiores

• Tecnologia em Gestão da 
Tecnologia da Informação

• Tecnologia em Redes de 
Computadores

• Tecnologia em Segurança do 
Trabalho

• Tecnologia em Sistemas para 
Internet 
(Ênfase em Dispositivos Móveis)

• Direito

• Serviço social
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• Agronomia

• Educação Física - Bacharelado

• Educação Física - Licenciatura

• Enfermagem

• Engenharia Ambiental e Sanitária

• Farmácia

• Fisioterapia

• Nutrição

• Tecnologia em Estética
e Cosmética

• Tecnologia em Gastronomia

cursos cursos

ne
gó

ci
os

EscolaS 

• Administração

• Ciências Contábeis

• Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda

• Secretariado Executivo Bilíngue

• Tecnologia em Design em Moda

• Tecnologia em Gestão Ambiental

• Tecnologia em Gestão Comercial

• Tecnologia em Gestão da Qualidade

• Tecnologia em Gestão de Agronegócios

• Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos

• Tecnologia em Gestão Financeira

• Tecnologia em Gestão Hospitalar

• Tecnologia em Gestão Pública

• Tecnologia em Logística

• Tecnologia em Marketing

15
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Evento promovido pela coordenação do curso de Ciências Contábeis do Campus I, Taguatinga.

O objetivo do evento é desenvolver a consciência crítica dos alunos para a formação de uma sociedade capaz de exercer o controle social a partir da consciência sobre a 

elevada carga tributária brasileira.
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nosso melhor
O Projeção tem uma história singular; ela é maior do que a própria idade 
da instituição e remonta ao início da década de 60 quando seu então “futuro 
fundador”, o professor Oswaldo Saenger, já atuava como alfabetizador de adultos 
nos idos de 1964. O sonho de criar uma instituição de ensino que pudesse mudar 
a vida das pessoas transformou-se em realidade a partir dos anos 70.
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O Projeção sempre teve um caráter dinâmico e procurou oferecer o melhor para seus alunos. Para demonstrar essas habilidades de forma mais ousada e concreta, em 

1994, foi construída a sede própria em Taguatinga, cidade fundacional do Projeção. As obras duraram pouco mais de um ano e hoje o Grupo Projeção dispõe de excelente 

infraestrutura, arquitetura moderna, com instalações perfeitas para o desenvolvimento do processo educacional.
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MISSÃO
A Missão do GRUPO PROJEÇÃO, para os empreendimentos educacionais, consiste em oferecer condições favoráveis à construção do conhecimento, promovendo o desenvolvimento das potencialidades 
dos profi ssionais da educação e dos estudantes, através da utilização de métodos de ensino e aprendizagem, do uso de tecnologias atualizadas, visando como resultado fi nal, cidadãos empreendedores, 
autônomos, inovadores, críticos e capazes de planejar, organizar, liderar e participar ativamente da sociedade atual e da futura, atingindo o sucesso acadêmico, profi ssional e pessoal.

VISÃO
O Grupo Projeção visa ter excelência na gestão educacional, merecer o reconhecimento da sociedade, pelo compromisso com a qualidade do ensino e da aprendizagem em todos os níveis de sua atuação, 
tornando-se objeto de desejo para os estudantes, de parceria na educação para as famílias e de excelência na prestação de serviço pela competência dos profi ssionais egressos de suas instituições.

VALORES
O Grupo Projeção entende que todos os valores que dignifi cam o homem e favorecem a convivência, a realização pessoal e profi ssional, merecem atenção e empenho para que sejam compreendidos e 
assimilados. Portanto, destacamos os valores, que se tornaram os prioritários na cultura das Unidades Educacionais do Grupo, que são:

RELAÇÕES ÉTICAS E SOLIDÁRIAS
APRENDIZADO COOPERATIVO E QUALIFICADO
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E CONSCIÊNCIA DE CIDADANIA
VISÃO INTEGRAL DO SER HUMANO
INOVAÇÃO
CRITICIDADE
ÉTICA

MODALIDADES DE ENSINO

Educação infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Graduação
Graduação a distância
Pós-Graduação
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unidades
Com 4 dédacas desde a fundanção em 1977, o Grupo Projeção tem hoje 11 unidades no Distrito Federal, que oferecem Educação Básica e Educação Superior, são elas: 

Colégio

Taguatinga Taguatinga NorteSobradinhoGuará I e II

Faculdade 

Sobradinho (Prédio 11 e 12) Ceilândia Guará
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Centro universitário

UniProjeção - Campus I (Taguatinga) UniProjeção - Campus II (Taguatinga Norte)



22 | PORTFÓLIO DE EXPANSÃO

polo ead

UniProjeção EAD - Asa Norte
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guia de parceiria
Benefícios, papeis e responsabilidades
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Benefícios

Vantagens

Quais os benefícios em ser parceiro do UniProjeção EAD?

Iniciar um negócio contando com 
a credibilidade de uma marca já 

conhecida no mercado educacional

Contar com know how de mais de
40 anos do Grupo Projeção

Maiores rendimentos, proporcionados 
por ganhos em escala

Garantia de mercado e Baixos custos
de implementação;

Facilidade e rapidez na implantação
Procedimentos manualizados

Facilidade e rapidez na implantação
Procedimentos manualizados

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

6

6

Modelo pedagógico EAD Projeção
já consolidado

Biblioteca virtualBaixa estrutura de pessoal por poloCustos com infraestrutura local (polo) 
tendendo a zero

Infraestrutura de TI
já adequada

Modelo de negócio EAD Projeção
admite escalabilidade
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Exclusividade 
Grupo Projeção1 O parceiro deve ofertar somente os cursos 

e somente a marca do Grupo Projeção

experiência
na área de educação2

Parceiro que possua experiência na área de 
educação, visto que, o principal objetivo do Grupo 
Projeção é com a formação, aperfeiçoamento e 
a qualificação do acadêmico.

EXPANSÃO4
Ter disponibilidade em aumentar os 
rendimentos mediante diversificação na oferta 
de produtos de educação.

PADRONIZAÇÃO 
DE FACHADA3

O parceiro deverá implementar toda a 
identidade visual conforme orientação e 
material disponibilizado pelo Grupo Projeção.

Perfil do parceiro
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projeção Parceiro (polo)

Estratégia de marketing, publicidade, captação e � delização.
Disponibilização da estrutura física: 1 sala para o coordenador do polo, 
1 laboratório (podendo ser de uso compartilhado),1 biblioteca e salas de aula.

Disponibilização dos serviços educacionais desde a captação até entrega dos 
diplomas

Disponibilização da infraestrutura tecnológica (atendimento e laboratórios) com 
acesso à internet.

Treinamento e capacitação dos colaboradores do polo. Despesa de pessoal (mediante dedução no repasse da receita).

Acompanhamento sistematizado das funções e atribuições dos colaboradores do 
polo.

Adequação ao modelo proposto no manual de operação do polo.

Acompanhamento sistematizado dos processos de ensino-aprendizagem. Identidade visual do polo, de acordo com as diretrizes do Projeção.

Acompanhamento sistematizado da extensão dos serviços das centrais no polo 
(CAF, CAA e biblioteca).

Permitir auditoria ou intervenção nas atividades inerentes ao polo, caso 
necessário.

Repasse fi nanceiro (30% receita bruta).

Encaminhamento de relatórios de gestão administrativa e � nanceira ao parceiro.

responsabilidades

Computadores
Requisítos mínimos:

Adequação ao modelo proposto no manual de operação do polo.

Identidade visual do polo, de acordo com as diretrizes do Projeção.

Permitir auditoria ou intervenção nas atividades inerentes ao polo, caso 
necessário.

1. Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Linux ou similar.

2. Monitor: LCD ou LED de no mínimo 17 polegadas ou similar.

3. Processador: Intel de no mínimo Core TM  i3-3220 (3.3Ghz, 3Mb cache) ou similar.

4. Mémoria: 4GB, Dual Channel DDR3, 1600 MHz (1x4Gb) ou similar.

5. Disco rígido: 250GB, 3.5b/s (8MB Cache).

6. Teclado padrão ABNT II com entrada USB, em português, placa de vídeo, placa gráfi ca integrada Intel Graphics ou similar.

7.  Placa de rede integrada 10/100, placa de som que permita uso de fones de ouvido, mouse óptico padrão três botões – USB, 
unidade de mídia e leitor de CD/DVD.
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IDENTIFICAÇÃO POLO EAD

MODELO 01 | PLACA EM ACRÍLICO

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA



MODELO 02 | PLACA ADESIVAÇÃO EM EM AÇO

APLICAÇÃO



MODELO 03 | PLACA SANDUÍCHE DE VIDRO

A | COM BORDA ADESIVADA



MODELO 03 | PLACA SANDUÍCHE DE VIDRO

B | SEM BORDA



MODELO 04 | TOTEN EXTERNO



MODELO 05 | TOTEN MOVEL



MODELO 06 | TETEN LUMINOSO

REFERÊNCIA



APLICAÇÕES



APLICAÇÕES



WWW.PROJECAO.BR Grupo Projeção@GrupoProjecaoGrupo Projeção


