
A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.
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INTRODUÇÃO

Sejam bem-vindos!

A criação deste manual expressa a preocupação da 

Faculdade de Gestão Woli – FGW em definir todas as ações 

ligadas direta ou indiretamente com a Instituição, e que 

devem ser embasadas no respeito ao ser humano, 

refletindo o seu compromisso com a Missão, Visão e Valores, 

estipulados por ela.

Este manual tem como objetivo apresentar e disseminar 

nossa História, as políticas de Recursos Humanos propostas 

pela Faculdade de Gestão Woli – FGW, a estrutura 

organizacional, a Ética em nossa Instituição, bem como 

nosso Código de Conduta.

As informações aqui contidas o auxiliarão no desempenho 

de suas atividades. 

Aproveite, ao máximo, todo o conteúdo. Ele foi desenvolvido 

pensando em você.
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IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

Missão

Visão

Valores

A Faculdade de Gestão Woli - FGW tem como 

missão “Contribuir para o crescimento 

sustentável das pessoas e organizações, 

através de um ensino sem fronteiras, de 

excelência, por meio de soluções inovadoras”.

Ser uma Faculdade de gestão reconhecida 

por sua excelência na oferta de ensino a 

distância.

Ética e Respeito às pessoas.

Transparência e Compromisso.

Proatividade e Cooperação.

Criatividade e Inovação.
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Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.



OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS

Disponibilizar serviços educacionais, alicerçados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à comunidade, 

visando a melhoria da qualidade de vida e respeitando a 

unidade física, intelectual e moral dos estudantes, 

professores, tutores, preceptores e colaboradores.

A Faculdade de Gestão Woli - FGW, em obediência ao seu 

Regimento, tem por objetivos:

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo.

Formar cidadãos e profissionais, nas áreas de 

conhecimento em que atuar, aptos para a inserção nas 

respectivas carreiras e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo 

ações para sua formação continuada.

Incentivar a investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação 

Objetivo Geral:

Objetivos Específicos:

I.

II.

III.
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e difusão da cultura e o entendimento do homem e 

do meio em que vive.

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação.

Suscitar o desejo, permanente, de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos 

adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração.

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

globalizado e, simultaneamente, prestar serviços 

especializados, à comunidade, estabelecendo, com 

esta, uma relação de reciprocidade.

Promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios da criação cultural e da iniciação científica 

e tecnológica geradas na instituição.

Contribuir para a redução das desigualdades sociais e 

regionais e desenvolver ações afirmativas para a 

promoção de igualdade de condições com vistas à 

inclusão social.

Buscar bons níveis de excelência no ensino, 

acompanhando os parâmetros nacionais.

A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.



Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo.

Formar cidadãos e profissionais, nas áreas de 

conhecimento em que atuar, aptos para a inserção nas 

respectivas carreiras e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo 

ações para sua formação continuada.

Incentivar a investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação 

e difusão da cultura e o entendimento do homem e 

do meio em que vive.

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação.

Suscitar o desejo, permanente, de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos 

adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração.

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

globalizado e, simultaneamente, prestar serviços 

especializados, à comunidade, estabelecendo, com 

esta, uma relação de reciprocidade.

Promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios da criação cultural e da iniciação científica 

e tecnológica geradas na instituição.

Contribuir para a redução das desigualdades sociais e 

regionais e desenvolver ações afirmativas para a 

promoção de igualdade de condições com vistas à 

inclusão social.

Buscar bons níveis de excelência no ensino, 

acompanhando os parâmetros nacionais.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.



NOSSA
HISTÓRIA
A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

IEW
INSTITUTO EDUCACIONAL WOLI

07

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

A Woli  Tecnologia em Gestão de RH, 

nasceu em 2002, na cidade de Araxá, 

para atender a um crescente e 

exigente mercado varejista, buscando 

oferecer qualidade em treinamento, 

facilidade de acesso e gestão de 

pessoas e do conhecimento.
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Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.
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outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 
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coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 
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em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.
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Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 
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pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 
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A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 
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Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 
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entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 
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Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 
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Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 
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de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 
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Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 
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de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 
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Químico Industrial, pós-graduado em 
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Outro membro fundador do 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 
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Administração pelo Centro 
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Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 
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como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 
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coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 
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Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.
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IEW
INSTITUTO EDUCACIONAL WOLI



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

NOSSO CÓDIGO DE
ÉTICA E DE CONDUTA
O presente Código de Ética destina-se a 

nortear as relações humanas, no âmbito da 

Faculdade de Gestão Woli - FGW, tendo 

como princípios norteadores os valores 

utilizados em sua cultura organizacional: a 

Ética e Respeito às pessoas; a Transparência e 

Compromisso; a Proatividade e Cooperação; 

e a Criatividade e Inovação.

É dever comum a todos os professores, funcionários e 

administração da FGW:

Observar as normas deste Código e os princípios éticos 

e de conduta da Instituição.

Manter o respeito, os bons costumes e preceitos de 

moral dentro da Instituição.

Agir de forma compatível com suas funções 

acadêmicas em relação à moralidade e a integridade.

Prevenir, corrigir e denunciar atos e procedimentos 

incompatíveis com as normas deste código e em 

relação aos demais princípios éticos propostos pela 

FGW.

I.

II.

III.

IV.
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Corrigir e informar erros, omissões e desvios éticos e/ou 

morais dentro da Instituição.

Não utilizar-se de sua posição funcional ou acadêmica 

para obter vantagens pessoais e/ou profissionais.

Não divulgar informações internas, sigilosas ou 

inverídicas a respeito da FGW.

Abster-se de comentários ou fatos cuja veracidade e 

procedência não tenham sido confirmadas ou 

identificadas.

Respeitar alunos, parceiros, colegas de trabalho e/ou 

subordinados.

Não utilizar ou permitir o uso de instalações e 

equipamentos da FGW para fins particulares.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

Observar as normas deste Código e os princípios éticos 

e de conduta da Instituição.

Manter o respeito, os bons costumes e preceitos de 

moral dentro da Instituição.

Agir de forma compatível com suas funções 

acadêmicas em relação à moralidade e a integridade.

Prevenir, corrigir e denunciar atos e procedimentos 

incompatíveis com as normas deste código e em 

relação aos demais princípios éticos propostos pela 

FGW.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Corrigir e informar erros, omissões e desvios éticos e/ou 

morais dentro da Instituição.

Não utilizar-se de sua posição funcional ou acadêmica 

para obter vantagens pessoais e/ou profissionais.

Não divulgar informações internas, sigilosas ou 

inverídicas a respeito da FGW.

Abster-se de comentários ou fatos cuja veracidade e 

procedência não tenham sido confirmadas ou 

identificadas.

Respeitar alunos, parceiros, colegas de trabalho e/ou 

subordinados.

Não utilizar ou permitir o uso de instalações e 

equipamentos da FGW para fins particulares.

São direitos 
e deveres 
do  Corpo Docente
 e tutorial:

Participar da elaboração do projeto pedagógico e 

institucional da Faculdade.

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou 

I.

II.

V.
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unidade curricular ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da 

coordenadoria respectiva.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina 

ou unidade curricular, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e a carga horária.

Registrar a matéria lecionada.

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do 

aproveitamento e julgar os resultados apresentados 

pelos alunos.

Publicar no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames dentro dos prazos fixados pela diretoria.

Observar o regime disciplinar da Faculdade.

Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos 

colegiados a que pertencer e de comissões para as 

quais for designado.

Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou 

executivos.

Comparecer às reuniões e solenidades programadas 

pela Direção da Faculdade e seus órgãos colegiados.

Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades 

extracurriculares relacionadas com a disciplina ou 

unidade curricular.

Planejar e orientar iniciação científica, estudos e 

publicações.

Não defender ideias ou princípios que conduzam a 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito ou que 

contrariem este Regimento e as leis.

Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso 

letivo, sempre que necessário, por convocação da 

coordenadoria do curso ou da direção da Faculdade.

Elaborar, quando convocado, questões para os 

processos seletivos, aplicar as provas e fiscalizar a sua 

realização. 

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas 

em lei e neste Regimento.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

Participar da elaboração do projeto pedagógico e 

institucional da Faculdade.

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou 

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

unidade curricular ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da 

coordenadoria respectiva.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina 

ou unidade curricular, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e a carga horária.

Registrar a matéria lecionada.

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do 

aproveitamento e julgar os resultados apresentados 

pelos alunos.

Publicar no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames dentro dos prazos fixados pela diretoria.

Observar o regime disciplinar da Faculdade.

Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos 

colegiados a que pertencer e de comissões para as 

quais for designado.

Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou 

executivos.

Comparecer às reuniões e solenidades programadas 

pela Direção da Faculdade e seus órgãos colegiados.

Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades 

extracurriculares relacionadas com a disciplina ou 

unidade curricular.

V.

IV.

III.
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Planejar e orientar iniciação científica, estudos e 

publicações.

Não defender ideias ou princípios que conduzam a 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito ou que 

contrariem este Regimento e as leis.

Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso 

letivo, sempre que necessário, por convocação da 

coordenadoria do curso ou da direção da Faculdade.

Elaborar, quando convocado, questões para os 

processos seletivos, aplicar as provas e fiscalizar a sua 

realização. 

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas 

em lei e neste Regimento.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

Participar da elaboração do projeto pedagógico e 

institucional da Faculdade.

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou 

unidade curricular ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Colegiado de Curso, por intermédio da 

coordenadoria respectiva.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina 

ou unidade curricular, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e a carga horária.

Registrar a matéria lecionada.

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do 

aproveitamento e julgar os resultados apresentados 

pelos alunos.

Publicar no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames dentro dos prazos fixados pela diretoria.

Observar o regime disciplinar da Faculdade.

Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos 

colegiados a que pertencer e de comissões para as 

quais for designado.

Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou 

executivos.

Comparecer às reuniões e solenidades programadas 

pela Direção da Faculdade e seus órgãos colegiados.

Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades 

extracurriculares relacionadas com a disciplina ou 

unidade curricular.

XV.

XVI.

Planejar e orientar iniciação científica, estudos e 

publicações.

Não defender ideias ou princípios que conduzam a 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito ou que 

contrariem este Regimento e as leis.

Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso 

letivo, sempre que necessário, por convocação da 

coordenadoria do curso ou da direção da Faculdade.

Elaborar, quando convocado, questões para os 

processos seletivos, aplicar as provas e fiscalizar a sua 

realização. 

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas 

em lei e neste Regimento.

XIV.

XIII.

Conforme instituído e definido pelo Regimento da 

Faculdade de Gestão Woli, os membros do corpo docente 

estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:

I.

II.

III.

Advertência, oral e sigilosa, por negligência no 

exercício da função docente.

Repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos 

deveres docentes.

Suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de 

XII.
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cumprimento dos deveres, bem como na reincidência 

em falta punida com repreensão.

Dispensa por:

Incompetência didático-científica.

Descumprimento do programa da disciplina ou 

unidade curricular a seu cargo.

Negligência no desempenho das respectivas 

atribuições.

Prática de ato incompatível com a ética, a moral e os 

bons costumes.

Reincidência nas faltas previstas no item iii deste 

artigo.

Faltas previstas na legislação pertinente.

São competentes para aplicação das penalidades:

De advertência, o coordenador do curso.

De repreensão e suspensão, o diretor acadêmico.

De dispensa de professor ou pessoal não-docente, a 

mantenedora, por proposta do diretor geral.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.
Advertência, oral e sigilosa, por negligência no 

exercício da função docente.

Repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos 

deveres docentes.

Suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de 

IV.

cumprimento dos deveres, bem como na reincidência 

em falta punida com repreensão.

Dispensa por:

Incompetência didático-científica.

Descumprimento do programa da disciplina ou 

unidade curricular a seu cargo.

Negligência no desempenho das respectivas 

atribuições.

Prática de ato incompatível com a ética, a moral e os 

bons costumes.

Reincidência nas faltas previstas no item iii deste 

artigo.

Faltas previstas na legislação pertinente.

São competentes para aplicação das penalidades:

De advertência, o coordenador do curso.

De repreensão e suspensão, o diretor acadêmico.

De dispensa de professor ou pessoal não-docente, a 

mantenedora, por proposta do diretor geral.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

São direitos 
e deveres 
do  corpo 
técnico-administrativo:

Exercer, com zelo e dedicação, as atribuições de seu 

cargo.

Conhecer, observar e respeitas as normas legais e 

regulamentares, propostas e definidas pela FGW.

Cumprir as ordens e procedimentos delegados por 

seus superiores.

Atender, com respeito e atenção, o público em geral.

Levar ao conhecimento das diretorias as 

irregularidades das quais tiver ciência.

Comprometer-se com a economia e conservação de 

materiais, mobiliários e equipamentos.

Guardar sigilo sobre assuntos de natureza confidencial.

Manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa.

Ser assíduo e pontual.

I.

II.

VI.

VII.

VIII.

IX.

V.

IV.

III.
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Não retirar, sem prévia autorização, qualquer 

documento ou objeto da FGW.

Abster-se de manifestação interna de apoio político 

partidário.

Não referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso 

a qualquer pessoa.



A Faculdade de Gestão Woli - FGW 

foi criada no ano de 2017 e é mantida 

pelo Instituto Educacional Woli 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Araxá/MG, constituída e registrada na forma da lei, localizada 

na Avenida João Moreira Sales, n. 690, Bairro Arasol, 

Araxá/MG, CEP: 38.182.264. 

A Faculdade de Gestão Woli – FGW oferece na modalidade 

graduação, cinco cursos: Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e 

Marketing, onde o bacharelado pertencente à área de 

Ciências Sociais Aplicadas e os cursos superiores de 

tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como 

escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas 

a serem desenvolvidos tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e extensão.

A mantenedora da Faculdade de Gestão Woli - FGW, é o 

Instituto Educacional Woli Ltda., que surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, 

que se propuseram à prestação de serviços, como a 

manutenção de instituição de educação superior, com oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

universitária, assim delimitado em seu contrato social, dentre 

outras obrigações regimentais e estatutárias. Esse grupo 

constitui-se professores e gestores, com formação nas áreas 

de educação e finanças, que acreditam que a educação é um 

dos principais instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer que o Instituto Educacional Woli Ltda. tem 

como um dos fundadores o Presidente de uma empresa 

consolidada na oferta de consultoria e treinamento a 

distância – O Sr. Wagner  Oliveira, 
Químico Industrial, pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em 

Marketing e Gestão Empresarial pela FGV. 

MBA em Gestão Estratégica em Marketing 

pela ESPM.

Nesse sentido, a empresa tem 15 anos de atuação no 

mercado, consolidada por sua atuação profissional, onde a 

qualidade gera confiança e resultado e, por isso, está 

presente em todos os estados brasileiros  e vários países da 

América do Sul, como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de 

profissionais, conta com mais de 2.000 (dois mil) cursos 

desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e trinta mil) 

usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do 

Instituto, que tem vasta 

experiência na Educação, é o 

Prof. Válter  Gomes, Doutor 

em Gestão pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - 

Brasil (2005); Especialista em Gestão Empresarial pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); 

Graduado em Administração (1986) e em Ciências 

Econômicas (1985). Professor nas áreas de Estratégia, 

Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi 

reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá - 

UNIARAXÁ de fevereiro de 2009 a janeiro de 2017. Foi 

coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de 

planejamento, administração e finanças. Possui experiência 

em áreas de gestão de empresas de grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor por quase 08 

anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas 

para credenciamento junto ao MEC; reorganização do 

Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); Projetou e implantou Convênio com 

entidade não governamental, para a cessão de bolsas de 

estudos, para alunos carentes, com o apoio financeiro de 

empresários e pessoas físicas, além de idealizar e coordenar 

a formatação e implementação de um Projeto de Centro 

Cultural.

Outro fundador com grande 

experiência da área de Educação é 

o Sr. Rafael  Rosa Pereira 
Diniz, que possui Graduação em 

Administração pelo Centro 

Universitário do Planalto de Araxá 

- UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e 

Gestão de RH, pela ESAMC - Uberlândia, e em Docência no 

Ensino Superior, pelo Centro Universitário do Planalto de 

Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de 

Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Atualmente é 

sócio Diretor de Operações da Woli Consultoria e 

Treinamento. 

Outro fundador da Mantenedora, com 

atuação na educação é o Prof. 
Winícius  Pereira, Mestre em 

Ciências da Computação pela 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Banco de Dados e 

em Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Graduado em Ciências da 

Computação pelo Centro Universitário do Triângulo - 

UNITRI. Foi coordenador e professor dos cursos de Sistemas 

de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim 

como do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 

Internet, do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Foi 

coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador 

do processo de implantação de Educação a Distância do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com 

fundadores conscientes e comprometidos com o 

oferecimento de educação de qualidade e buscará apoiar a 

Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma 

história pautada em objetivos sólidos, os quais serão mais 

detalhados posteriormente.

Exercer, com zelo e dedicação, as atribuições de seu 

cargo.

Conhecer, observar e respeitas as normas legais e 

regulamentares, propostas e definidas pela FGW.

Cumprir as ordens e procedimentos delegados por 

seus superiores.

Atender, com respeito e atenção, o público em geral.

Levar ao conhecimento das diretorias as 

irregularidades das quais tiver ciência.

Comprometer-se com a economia e conservação de 

materiais, mobiliários e equipamentos.

Guardar sigilo sobre assuntos de natureza confidencial.

Manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa.

Ser assíduo e pontual.

XI.

XII.

X. Não retirar, sem prévia autorização, qualquer 

documento ou objeto da FGW.

Abster-se de manifestação interna de apoio político 

partidário.

Não referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso 

a qualquer pessoa.

Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se 

as penalidades previstas na legislação trabalhista e, no que 

couber deste Título.

A aplicação das penalidades é de competência do Diretor 

Administrativo-Financeiro, ressalvada a de dispensa ou 

rescisão contratual, de competência da Mantenedora, por 

proposta do Diretor Geral.

É vedado ao membro do corpo técnico-administrativo fazer 

qualquer pronunciamento envolvendo a responsabilidade 

da Faculdade, sem autorização do Diretor Acadêmico.
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