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As atividades educacionais da Mantenedora da Faculdade Flamingo tiveram início em 1969, no centro 
da cidade de São Paulo, com curso preparatório aos exames de “Madureza”. O sucesso deste curso fez-
se sentir em pouco tempo, obrigando a empresa a ampliar seu espaço físico,incorporando à sede 
localizada inicialmente a Av. General Olímpio da Silveira, 3 (três) novas  unidades respectivamente, à 
Rua das Perdizes, à Av. Francisco Matarazzo e à Rua Catão (Shopping Center Lapa), todas no município 
de São Paulo.

Em 1973, com o nome fantasia de Colégio Flamingo, passou a funcionar como instituição regular de 
ensino, mantendo suplência de 1º e 2º graus e educação profissional (níveis básico e técnico). O Colégio 
Flamingo foi a primeira instituição de ensino do Estado de São Paulo a promover cursos supletivos 
regulares devidamente autorizados pela Secretaria Estadual de Educação.

Em 1989, obteve autorização para funcionamento dos ensinos fundamental e médio.

Em 1994, a unidade da Avenida Francisco Matarazzo passou a denominar-se Colégio das Américas 
mantendo os cursos regulares dos ensinos fundamental e médio e cursos de educação profissional. A 
unidade da Rua Catão manteve o nome de Colégio Flamingo, ministrando curso supletivo regular de 
níveis fundamental e médio e cursos técnicos.

A experiência da Mantenedora, acumulada por mais de 20 anos desde 1973, em cursos 
profissionalizantes, nas áreas de administração, informática, eletrônica e outras constituiu a base de 
conhecimentos para iniciar a oferta de cursos superiores nas diversas áreas do saber. 

Em 2000, atendendo à crescente expectativa de seu alunado e à vocação de seus sócios, a Mantenedora 
obteve do Ministério da Educação, com parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, o 
credenciamento da Faculdade Flamingo, com o curso de Administração de Empresas, que já no 1º ano 
de seu funcionamento teve todas as suas vagas preenchidas.

Em 2001, obteve do Ministério da Educação, por meio da então SEMTEC – Secretaria do Ensino Médio e 
Tecnológico, com parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, os credenciamentos do Centro 
de Educação Tecnológica das Américas, com sede à Av. Francisco Matarazzo, e Centro de Educação 
Tecnológica Flamingo, com sede à Rua Catão, que, por circunstância do Decreto nº 5.225, de 1º de 
outubro de 2004, passaram a ser denominadas Faculdade de Tecnologia das Américas e Faculdade de 
Tecnologia Flamingo, respectivamente, oferecendo cursos de tecnologia, nas áreas de comércio, gestão 
e informática.

Em 2004, os cursos de tecnologia mantidos pelas Faculdades de Tecnologia das Américas e Flamingo 
foram reconhecidos. Ainda em 2004 tiveram início os cursos de pós-graduação da Faculdade Flamingo, 
com as turmas de Gerenciamento Estratégico da Cadeia de Suprimentos e Gestão de Pessoas e Talentos 
e, em 2005, as turmas de Gestão em Tecnologia da Informação e Marketing Estratégico. Neste mesmo 
ano foi autorizado pelo Ministério da Educação o curso de Ciências Contábeis para a Faculdade 
Flamingo.
No ano de 2006, em parceria com a Universidade Norte do Paraná, iniciaram-se os cursos superiores a 
distância, que foram ofertados até agosto de 2011 com a conclusão da última turma de Pedagogia. O 
contrato foi rescindido em março de 2009 devido a incompatibilidades operacionais.

No ano de 2007, a Faculdade de Tecnologia Flamingo obteve a autorização para o curso de Automação 
Industrial, na área de Indústria, obteve o reconhecimento do curso de Gestão da Qualidade e recebeu 
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duas visitas in loco de especialistas do Ministério da Educação, com vistas à autorização do curso de 
Educação Física – licenciatura plena, autorizado em abril de 2008.

Ainda no ano de 2007, com a finalidade de integrar a sua organização acadêmica, a Flamingo 2001 
–Curso Fundamental solicitou ao Ministério da Educação a unificação de suas mantidas (Faculdade de 
Tecnologia das Américas, Faculdade de Tecnologia Flamingo e Faculdade Flamingo). A unificação foi 
aprovada por meio da Portaria SESU nº 114, de 08 de fevereiro de 2008 e publicada no DOU de 11 de 
fevereiro de 2008.

Foram então declaradas extintas a Faculdade de Tecnologia das Américas e a Faculdade de Tecnologia 
Flamingo. Ainda nesse ano, receberam a visita in loco da comissão do MEC para autorização do curso de 
Pedagogia, que recomendou o curso, gerando a portaria de autorização nº 1068 de 15/12/2008 e 
reconhecimento do curso de Ciências Contábeis, sob portaria de reconhecimento nº 941 de 15/07/2009, 
e pleiteou-se o credenciamento de mais uma unidade acadêmica localizada no bairro da Lapa, bem 
como a autorização do curso de Engenharia.

Em decorrência das diferentes denominações para a Instituição conforme o tipo de ensino oferecido: 
Faculdade Flamingo – cursos bacharelados e pós-graduação; Faculdades de Tecnologia das Américas e 
Flamingo – cursos de tecnologia; Colégio das Américas – ensinos fundamental e médio regulares; 
Colégio Flamingo – ensino técnico integrado ao médio, a mantenedora passou a reunir todas as 
denominações e a divulgar o nome fantasia: Grupo Educacional Flamingo.
Neste ano, inaugurou-se a nova sede para a Unidade Lapa, localizada à Rua George Smith, 122, bairro da 
Lapa, São Paulo, S.P. .

Em 2010, a IES teve a sua qualidade confirmada obtendo o recredenciamento sob a Portaria nº 638 
de18/05/2012 publicada no DOU de 21/05/2012, com conceito 4.

Nesse período também a Instituição teve o reconhecimento de todos os seus cursos renovados, com 
exceção de Pedagogia, Educação Física e Gestão Comercial que obtiveram a Portaria de 
Reconhecimento. Em todos esses processos avaliativos os conceitos obtidos foram entre 3 e 4. Nesse 
mesmo ano iniciou-se a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu sob Resolução Interna nº 
03/2013,passaram, então a ser ofertados os cursos de MBA em Controladoria e Auditoria, MBA em 
Gestão de Projetos com Práticas PMI, MBA em Liderança e Talentos, MBA em Logística e Supply Chain, 
MBA em Tecnologias da Informação. 

No ano seguinte, dando continuidade à expansão de 2014 do portfólio de cursos de lato sensu, são 
autorizados, sob a Resolução Interna nº 07/2014 os cursos de MBA em Gestão Empresarial, MBA em 
Marketing Estratégico, MBA em Psicopedagogia e MBA em Pedagogia Empresarial.

A Faculdade Flamingo assumiu responsabilidade integral pelos cursos em funcionamento e 
regularmente autorizados nas instituições unificadas, garantindo a manutenção e melhoria da qualidade 
dos mesmos, a continuidade de sua oferta e a manutenção de todos os registros acadêmicos, sem 
prejuízo para os alunos regularmente matriculados. 

A Faculdade Flamingo, mantida pela Flamingo 2001- Curso Fundamental, constitui-se Pessoa Jurídica de 
direito privado com fins lucrativos – sociedade simples.
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A Faculdade Flamingo tem como missão proporcionar aos alunos, por meio de uma educação 
responsável e significativa, a possibilidade de ascensão na pirâmide social a partir do desenvolvimento 
de competências técnicas e sócio emocionais.

Esta missão alicerça-se, portanto, no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho, com foco especial nas necessidades regionais. 

A atividade educacional é promovida visando à produção e difusão do conhecimento dos diversos 
campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados, 
gerando recursos importantes para o desenvolvimento econômico e social da sua região de inserção, 
bem como o desenvolvimento pessoal dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

A Faculdade Flamingo tem por finalidade:

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo;

II. formar recursos humanos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em 
múltiplos segmentos econômicos, a participarem do desenvolvimento da sociedade 
brasileira e a investirem na sua formação continuada;

III. incentivar a investigação científica, por meio da iniciação de estudantes, visando ao 
desenvolvimento do potencial criativo e inovador nos campos da ciência, da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive;

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, da publicação ou de 
outras formas de comunicação;

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento pessoal, cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos de cada geração 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora;

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade;

VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da investigação científica e tecnológica geradas 
na Instituição.

A Missão, Visão e Valores definidos para a Faculdade Flamingo delineiam os compromissos institucionais 
com a qualidade, com as perspectivas de desenvolvimento e com os princípios e objetivos estabelecidos 
pela legislação vigente para o Ensino Superior e suas extensões.

Reconhecidos como direcionadores de todos os planos e práticas da Faculdade, foram e são discutidos e 
incorporados por todos os departamentos da Instituição.

A Faculdade Flamingo tem como Visão aumentar nossos negócios ao mesmo tempo em que 
transformamos a vida das pessoas da base da pirâmide social por meio da educação.
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Os valores da Faculdade Flamingo são expressos por seus membros em ações do dia-a-dia, seja para 
realização das atividades administrativas, seja na preparação das atividades pedagógicas. Os valores são 
a Sustentabilidade Empresarial Social; o Compromisso com a Qualidade; Clareza nas Responsabilidades; 
Transparência; Aprendizado Continuado; Trabalho em Equipe; e o Olhar Humano.

Em 2013, a Faculdade Flamingo consorciou-se a Sthem Brasil, uma rede colaborativa entre instituições 
de ensino superior com o objetivo de investir na formação de professores, fortalecer o engajamento e 
melhorar o aprendizado dos estudantes, através das metodologias ativas. Para fortalecer esta iniciativa, 
constituiu um grupo, denominado Addere, voltado aos estudos e pesquisas neste tema, culminando 
numa proposta de formação continuada de professores e na estruturação e oferta de cursos de Pós-
graduação em metodologias ativas.

No ano de 2014 iniciou-se o processo de implantação do sistema para Gestão Acadêmica sendo que no 
ano de 2015 o sistema passa a ser utilizado como único sistema para gestão. Com a implantação desta 
ferramenta os dados relativos a vida acadêmica da Flamingo passaram a ser geridos de modo 
automatizado em único sistema, de modo a obter melhor qualidade dos dados e agilidade na pesquisa 
de informações. 

Também nesta fase, o sistema de avaliação da aprendizagem foi revisado e discutido com o corpo de 
coordenadores pedagógicos. Dentre os objetivos do novo sistema de aprendizagem destaca-se a 
autonomia atribuída ao docente para preparação das avaliações continuadas de acordo com o perfil da 
turma, a implementação da avaliação integrada, a qual visa o fortalecimento da integração dos 
conteúdos, a formação da visão holística e a competência analítica do aluno, além do estímulo para o 
protagonismo tão necessário nos dias de hoje. O novo sistema de avaliação também propiciou a 
preparação do aluno para educação continuada e para realização de exames que utilizam o conceito de 
avaliação contextualizada e formativa. Também proporcionou o melhor aproveitamento do período 
letivo para realização de atividades focadas na aprendizagem significativa.

A Faculdade Flamingo filiou-se ao Google for Education, por meio da qual, proporcionou a formação de 
20 colaboradores para utilização e disseminação do conhecimento e deu origem ao time de 
“embaixadores Google”. Os membros deste time em conjunto com a diretoria e coordenadores de curso 
planejou e realizou a capacitação de aproximadamente 70% do quadro docente da instituição. Então, as 
tecnologias disponibilizadas pela Google passaram a integrar o rol de ferramentas de apoio ao ensino 
presencial. Ainda como benefícios desta parceria, a instituição disponibilizou para toda a sua 
comunidade uma conta de e-mail, isso favoreceu a melhoria da comunicação com seus alunos e 
professores. 

Foi implantado o sistema de autoatendimento, por meio do qual os alunos podem realizar diversas 
solicitações de serviços acadêmicos por meio da web por meio de equipamentos disponíveis na área de 
atendimento ao aluno ou de qualquer outro dispositivo conectado à internet.

Ainda no ano de 2016 foi publicada a portaria no. 374 de 08/08/2016 publicada no D.O.U. em 
09/08/2016 de Credenciamento da IES para oferta de cursos na modalidade a distância e autorização 
para oferta do curso de Pedagogia.

Em janeiro de 2017 os cursos de graduação têm sua matriz curricular revisada a fim de serem 
adequados à oferta de disciplinas na modalidade a distância e para atualização curricular. O curso de 
Pedagogia na modalidade a distância passa a ser ofertado.

Numa primeira onda de transformações, iniciada em 2017, buscou-se uma organização dos cursos que 
criasse maior sinergia entre os alunos. Assim, diferentemente da organização encontrada em muitas 
instituições de ensino superior - onde o currículo se assemelha à organização escolar seriada do ensino 



pg. 6

Unidade Sede: Rua George Smith, 122 – SP – CEP 05074-010 – Tel/fax: 3833-3000
www.faculdadeflamingo.com.br

fundamental e médio - o Modelo Acadêmico buscou trabalhar com a inserção de novas práticas 
educacionais que respeitem e estimulem maior autonomia dos alunos durante o processo de 
construção do conhecimento.

Considerando o movimento denominado de "Nova Flamingo", impulsionado por nova equipe de 
gestores, os cursos de graduação foram repensados e reconstruídos sob esse novo modelo acadêmico.  
A concepção da matriz curricular tomou como base o que a maior empresa internacional de inovação, a 
IDEO, chama de Desenvolvimento Profissional em T onde o aluno constrói seus conhecimentos técnicos, 
conceituais e sócio emocionais. Utilizando-se das potencialidades das metodologias ativas, o que inclui o 
ensino híbrido, que recorre ao desenvolvimento de atividades presenciais e outras a distância. 

Com a participação ativa dos colegiados, os cursos foram remodelados em módulos com viés de 
formação de competências. Cada módulo apresenta-se com até quatro disciplinas de formação 
aderentes aos objetivos do módulo, disciplina de Humanidades associada diretamente à formação 
delineada no Fórum Econômico Mundial, disciplina de apoio pedagógico em Língua Portuguesa e 
Matemática e o projeto integrador, que tem como finalidade desenvolver atividade que integre e 
contextualize os conteúdos-chaves das disciplinas de formação do módulo. 

As novas matrizes curriculares para todos os cursos de graduação, entrando em vigor aos ingressantes a 
partir do 1o semestre de 2018, foram elaboradas em sinergia com os demais cursos de graduação, 
possibilitando ao aluno prosseguir em sua formação profissional aproveitando quase ou integralmente 
as competências já adquiridas e conquistando em curto tempo uma segunda graduação.

No 1o semestre de 2018 implantou-se o Qmágico, como plataforma de LMS, inteligência artificial, 
cadernos digitais, possibilidade de provas online e dados em tempo real,  vasto banco de questões, 
relatório com perfil de aprendizagem. 

Para os próximos cinco anos, de 2018 a 2022, projetam-se a adoção de estratégias para o 
desenvolvimento da modalidade de ensino híbrido, unindo as possibilidades de estudo autônomo e 
flexível da modalidade a distância, às potencialidades do desenvolvimento de competências 
colaborativas mediadas por professores presencialmente; intensificar as ações para o acompanhamento 
dos indicadores de empregabilidade dos discentes e egressos a fim de que seus dados direcionem as 
práticas andragógicas e a expansão de oferta de cursos de graduação e pós-graduação presencial e a 
distância, estreitando a relação com as empresas; fundar o Instituto Chico valorizando e intensificando o 
trabalho de desenvolvimento profissional à comunidade, incluindo projeto de mentoria, e aprimorando 
o programa social de auxílio ao acesso e permanência no Ensino Superior e ingresso no mercado de 
trabalho.


