
QUALIDADE NO CURSO DE DIREITO: UM ESTUDO DE CASO DA 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 
Marcus Vinicius de Sales 

Especialista 
Universidade Estácio de Sá  

marcus.sales@estacio.br 
 
Simpósio: 20 - DIREITOS HUMANOS E ENSINO JURÍDICO; AS FACULDADES DE 
DIREITO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
RESUMO: O presente trabalho é resultado de investigação inicial que venho realizando na 
Universidade Estácio de Sá no Grupo de Pesquisa “Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Universitária” UNESA/CNPq., e está inserido na temática do ensino de qualidade em escala 
nos grandes grupos educacionais brasileiros. Para este seminário, objetivo mapear como se 
relacionam os indicadores de qualidade adotados pela regulação brasileira nos cursos de Direito 
no case Estácio, visto que esta instituição de ensino reúne o maior número de alunos de Direito 
no Brasil. Em outras palavras, apresento os dados públicos provenientes do órgão regulador 
brasileiro Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
referentes ao desempenho, gestão e qualidade do ensino e os analiso no universo da 
performance quantitativa e qualitativa do curso de Direito da Estácio. A Estácio foi fundada 
em 1970 por João Uchôa Cavalcanti Netto, com a implantação do curso de bacharelado 
em Direito e se tornou universidade em 1988. Seu nome é uma homenagem ao militar português 
fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, primeiro-governador geral da capitania do 
Rio de Janeiro. A instituição está presente em todos os estados brasileiros, com 90 campi, e 
possui mais de 558 mil alunos, sendo 352 mil presencias e 206 mil a distância (EAD). Tais 
números a tornam o segundo maior grupo educacional do Brasil. Entretanto, no que se refere 
ao curso de Direito, a Estácio possui 78 mil alunos, divididos em 65 campi de todo o país. Para 
além destes dados quantitativos que demonstram a educação em larga escala ofertada pela 
Estácio, bem como por seu curso de Direito, seus resultados de qualidade também são dignos 
de nota: ela é a oitava melhor universidade privada do Brasil (índice geral de cursos 2016 – 
IGC Conceito esse que vai de 1 a 5) e, quanto aos seus cursos de Direito (dados de 2015), todos 
os cursos obtiveram no mínimo avaliação satisfatória, ou seja, conceito 3 (escala de 1 a 5), 
sendo que 19 destes alcançaram conceito 4. Vale ressaltar que apenas 238 cursos, dos mais de 
1000 existentes em todo o Brasil, foram avaliados nessa faixa de excelência. Sendo assim, tal 
contexto, ensino em escala com qualidade acadêmica, me colocou diante de duas questões 
norteadoras: a primeira, quais são as estratégias educacionais adotadas pela Estácio em seu 
curso de Direito para atender a regulação educacional brasileira? A segunda, até que ponto é 
possível realizar educação jurídica de reconhecida qualidade acadêmica para uma diversidade 
de alunos e professores, com perfis socioeconômicos e culturais distintos? 
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