
Hoje, com oito anos no mercado da educação, o Grupo Alpha conta com mais de 15 polos. 

HISTÓRIA DA ALPHA: "A ideia é criar uma instituição de Ensino de Qualidade, onde todos tivessem o 

prazer de adquirir conhecimento, além de conquistar uma vaga no mercado de trabalho através do 

sonho de realizar uma faculdade. Entretanto, como criar algo sem dinheiro e principalmente sem 

uma faculdade parceira" Luciana Vitor. 

Esse pensamento impulsionou em maio de 2012, as CEOs, Luciana, juntamente com sua irmã, 

Suelandre Gonsalves a abrir uma instituição de ensino. Luciana pesquisou sobre uma Faculdade em 

Carapicuíba-SP, comprou passagens em 10 vezes no cartão de Suelandre, e, apenas com dinheiro 

para comprar água, viajou para conhecer e tentar parceria com a instituição. Após enfrentar algumas 

dificuldades, como passar quase 12h à espera de um voo e não ter como custear um hotel, avaliou os 

riscos de ter um parceiro tão longe e retornou à capital pernambucana, sem desistir do sonho de abrir 

uma faculdade. 

Então, bateu à porta de uma determinada Faculdade e a mesma aceitou a proposta de fechar 

parceria, mas o segundo passo foi abrir uma Empresa. Uma amiga das CEOs emprestou R$500,00 

para essa abertura. Além disso, precisariam de um espaço onde as aulas seriam ministradas. Foi 

quando outra faculdade se juntou ao projeto e aceitou alugar as salas para as empreendedoras, e, 

para surpresa delas, foram convidadas para formar parceria com eles. O primeiro escritório da 

Faculdade Alpha foi projetado dentro da casa de Suelandre e, nas horas vagas, as duas irmãs 

massificaram as divulgações junto com a amiga Ana Maria, usando estratégias de comunicação 

para alavancar o negócio, oferecendo bolsas para os estudantes e tornando-os agentes de 

prospecções. Passavam e-mails para as pessoas até que um desses correios eletrônicos chegou a 

um aluno de uma determinada instituição e esse ligou e solicitou que as irmãs fossem no polo para 

uma reunião, em um colégio, também no Recife. 

Após uma longa conversa com o ex- aluno dessa faculdade, ele falou que "a ousadia" era o nome das 

meninas e que ia convencer os colegas a fazerem pós-graduação na Alpha. Com toda garra, juntas, 

as duas mulheres empoderadas criaram um estilo e educação diferenciados, humanizados e, acima 

de tudo, visando à qualidade em primeiro lugar. 

CONHEÇA A FACULDADE QUE ABRIU AS PORTAS COM 500 REAIS 

E SE TORNOU UM GRUPO EDUCACIONAL. 
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Em agosto de 2012, iniciaram-se as primeiras turmas da Alpha: Gestão Escolar, Psicopedagogia e 

Educação Inclusiva, com um total de 132 alunos. ''E assim fomos mostrando ao mundo educacional 

como trabalhar com qualidade e preço justo. "Naquela época, encerramos o ano letivo conquistando 

degrau a degrau o nosso espaço e planejando aumentar o quantitativo de turmas" Suelandre. 

Em 2013, a Alpha dá seus primeiros passos na expansão dentro da região metropolitana do Recife e 

no interior do Estado, quando surge o primeiro polo da Alpha em Serra Talhada, com a representante 

Michele Meneses. Já no primeiro semestre, atingiram mais de 600 alunos entre Recife e Serra 

Telhada. Em 2014, foi criado mais um polo na cidade de Camaragibe com a representante Rosinete 

Andrade. Neste período, a reforma do prédio em Camaragibe e o processo de entrada no MEC 

caminharam juntos. No início de 2015, a Alpha Educação mudou para o prédio sede, levando também 

o escritório que antes era em Abreu e Lima, e a essa altura já tinha tomado conta de toda a casa de 

Suelandre. Os estudantes já passavam de 1000 alunos e, junto com outra faculdade parceira, foi 

Criada a Sofeppe, onde tinham 12 colaboradores. Ainda em 2015, a Alpha recebeu a primeira 

comissão de avaliação do MEC e foram 4 dias bem intensos. Neste mesmo ano, mais um polo foi 

inaugurado, na cidade de Igarassu. E, com isso, contabilizavam agora mais de 1500 alunos e 20 

colaboradores. Neste mesmo ano, Suelandre passou a ser oficialmente sócia da Alpha. 

Em 2016, A Alpha, junto com uma ex- aluna do grupo, criou uma empresa inédita: Libras Eventos 

(voltada para surdos no Estado do RN), o que a torna uma instituição referência em Libras no Estado 

de RN. No final de 2016, as irmãs alugaram um segundo prédio na Gervásio Pires, bairro da Boa Vista, 

no Recife e fecham parceria com outra faculdade, tornando-se mais um polo da Faculdade Fael / EAD. 

Em 2017, começou a criação dos cursos Técnicos, e o número de colaboradores chegava a mais de 

40. E a tão esperada portaria como Faculdade credenciada pelo MEC, finalmente saiu em 29 de 

setembro de 2017. De acordo com as diretoras do Grupo Alpha, foi um mês de comemoração com os 

estudantes e todos que faziam parte da instituição. 

Em 2018, o Grupo Alpha teve um grande ano de crescimento e ascensão no mercado da educação. As 

salas ficaram poucas para tantos discentes de pós-graduação. Tornara-se referência em Ensino de 

Qualidade e atendimento. Uma nova unidade foi inaugurada no Janga, além da aquisição do "Colégio 

Alpha". E mais uma parceria foi selada, a unidade de Ensino a distância - EAD/UNAR. O avanço não 

parou, desta vez, concretizaram uma parceria Internacional. A cada ano, o sucesso é expressivo, 

pelos números que só aumentam. Em 2018, o total de Colaboradores direto e indireto passava dos 90, 

e mais de 10 polos espalhados em PE e Capitais do Nordeste. "Ainda temos muito para aprender e 

crescer. O sonho ainda não acabou". Luciana, CEO do Grupo Alpha. 

Grupo Alpha: Há quase uma década, O Grupo Alpha, fundado 2012, vem crescendo de forma linear 

com os parâmetros de ensino acadêmico e na prestação de serviços educacionais, tornando-se 

referência em Educação Superior de Qualidade. A Alpha possui credenciamento junto ao Ministério 

02



da Educação (MEC), com Portaria de nº 1.248 de 29 de setembro de 2017. Sendo assim, a Instituição 

estabelece o cumprimento da oferta de cursos de Graduação e Pós- Graduação Lato Sensu com 

base na Resolução CNE/CES nº. 01 de 06 de abril de 2018. 

Em 2020, o Ministério de Educação (MEC) autorizou a portaria para mais dois cursos de graduação: 

psicologia e enfermagem, contabilizando assim, 06 graduações: (Administração, Pedagogia, Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas e Recursos Humanos). A instituição também disponibiliza mais de 

80 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Além dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, Cursos Técnicos e Cursos de Aperfeiçoamento, o 

grupo oferece o Colégio Alpha, um projeto de Educação Básica, que oferta os níveis de educação 

infantil e fundamental. A rede de ensino básico segue as diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil / Ensino Fundamental e Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O Colégio Alpha é destaque na Cidade do Paulista, situado no bairro do Janga dentro de um terço do 

Shopping Norte Janga. A sua estrutura é confortável, arrojada e moderna, estrategicamente pensada 

para o estímulo do desenvolvimento através de vivências práticas e de interação, respeitando a 

individualidade de cada estudante e trabalhando as suas limitações. 

Atualmente, o Grupo Alpha possui mais de 15 polos, entre eles, a sede, situada na Rua Gevársio Pires, 

n° 826, no bairro da Boa Vista. As outras unidades estão espalhadas na Região Metropolitana do 

Recife: (Janga, Camaragibe, Igarassu, Olinda, Cabo de Santo Agostinho), cidades do interior de 

Pernambuco (Palmares, Caruaru, Carpina, Goiana, Vitória de Santo Antão, Petrolina, Serra Talhada) e 

presente em algumas cidades do Brasil, (Natal, e em duas cidades do Rio Grande do Norte). São mais 

de 90 profissionais e corpo docente de alta performance, treinado também, para realizar um 

atendimento humanizado para mais de 8.000 mil discentes. 

Este ano, o Grupo Alpha avançou em mais uma estratégia de crescimento. A novidade é a parceria 

com a Christian Business School, uma Universidade Norte-americana. Com essa junção serão 

oferecidos cursos 100% EAD de Graduação, MBA, Mestrado e Doutorado na área de educação, 

direito, saúde, negócios e teologia. 

Em comunhão com a sua missão, a Faculdade ALPHA, a cada dia, agrega mais valores profissionais e 

de infraestrutura, buscando, cada vez mais, o seu objetivo maior que é o de formar profissionais 

qualificados e cidadãos bem- sucedidos em seus projetos de vida, comprometidos com uma 

sociedade ética e coerente. Dessa forma, em 2020, a instituição é detentora do selo de 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, pela 16° campanha, e renovado até 2021, pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). 
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Expansão: Desde o início de sua fundação, o Grupo Alpha, sempre buscou crescimento e se expandir. 

Caminhou lado a lado com o objetivo de crescer e ir mais longe. Entre 2012 a 2019, vários polos foram 

inaugurados no interior de Pernambuco: Serra Talhada, Camaragibe, Olinda e Paulista. Essa 

expansão segue os parâmetros internacionais de qualidade, pois o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) é voltado para o mercado nacional e internacional. De 2020 a 2022, o grupo pretende inaugurar 

mais de 10 polos em: Petrolina, Feira de Santana, Salvador, Recife, Gravatá, Pesqueira, Garanhuns, 

Piracicaba e em outras cidades que ainda estão em negociação. Segundo o Diretor de Expansão e 

Mercado do grupo, Leonardo Lins, a expectativa de expansão para Alpha é investir um montante de 

aproximadamente R$ 5 milhões e fechar grandes negócios num prazo de 24 meses. "Pretendemos 

em 02 anos estarmos presentes em todas as regiões do Brasil." Disse Leonardo 

Por isso, a principal meta do Grupo é oportunizar o crescimento pessoal e profissional de seus 

estudantes. Sempre prezando pela excelência na educação, a Alpha busca os melhores profissionais 

para formar sua equipe, adequando os seus serviços ao perfil de seu público, atendendo as 

necessidades do mercado de trabalho e fomentando a máxima qualidade exigida pela instituição. 

Matriz: Rua Gervásio Pires, 826 

Santo Amaro - Recife

(81) 3071-7249 / 9 9560-4266

alpha.rec.br      

   /alphaeducacao       

   /faculdade.alphaoficial    

/alphacolegiooficial



Anotações:


