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Pela primeira vez, a América do Sul e o Rio de Janeiro sediam os Jogos Olímpicos e a Estácio

não poderia ficar de fora. Apoiadora Oficial dos Jogos Rio 2016, a instituição promove a união

do Ensino e do Esporte, que comungam dos mesmos valores, a serviço da transformação

social. Graças ao seu envolvimento genuíno com o esporte e capilaridade nacional, a Estácio

foi escolhida para treinar os voluntários do maior evento esportivo do mundo: 50 mil

voluntários e mais de seis mil colaboradores da Rio 2016 serão capacitados presencialmente,

além de outros 85 mil contratados, treinados à distância. Neste enorme desafio, de construir

350 conteúdos online, presenciais e impressos, estão envolvidos diretamente 120 professores

da Estácio das mais diversas áreas de conhecimento. Essa tarefa envolve muita organização,

profissionalismo e alto padrão de qualidade. Esta foi a receita para montar, ainda em 2015,

os 15 Centros de Seleção de Voluntários, dentro de unidades da Estácio em vários estados do

país, bem como, agora em 2016, os seis Centros de Treinamento de Voluntários. O projeto

dos Jogos Rio 2016 tem sido um grande desafio para os mais diversos setores da Estácio que

vêm se dedicando para colocar em prática cada necessidade proposta pelo Rio 2016. A

Estácio tem muito orgulho de contar com uma equipe que trabalha firme para fortalecer a

imagem de instituição de ensino inovadora, com alto nível de gestão e pioneira em diversas

iniciativas. O projeto Rio 2016 acontece agora, mas seus benefícios e legados permanecerão

para o futuro do Brasil, da Estácio e, em especial, dos seus mais de 500 mil alunos, 9 mil

professores e cinco mil colaboradores. A parceria com o Comitê Organizador confirma,

portanto, a missão da Estácio: Educar para Transformar!
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