
A Universidade Candido Mendes (UCAM) deu entrada nesta segunda-feira, 11 de 
maio, no pedido de Recuperação Judicial no Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Uma das mais tradicionais universidades do País, a instituição busca 
uma reestruturação para assegurar sua sustentabilidade no longo prazo e 
preservar sua qualidade acadêmica. 

PPor meio da Recuperação Judicial, a UCAM – que é representada pelo escritório 
PCPC Advogados e pela consultoria Deloitte como assessora financeira – 
garante sua capacidade de operação, oferecendo proteção judicial a todos os 
seus públicos, incluindo professores, alunos, funcionários e credores.

ComCom o pedido de recuperação judicial, a UCAM adotará um plano de 
reestruturação que associa a tradição de ensino superior com qualidade a uma 
nova gestão capaz de enfrentar os atuais desafios impostos não só ao setor de 
educação, mas também à economia do País.

ComCom 13 campi no estado do Rio de Janeiro, a Candido Mendes oferece 19 cursos 
de graduação, mestrado e doutorado a mais de 10 mil alunos. Na última 
avaliação institucional realizada pelo Ministério da Educação (MEC), a UCAM 
recebeu nota 4 (em uma escala de 1 a 5), o que comprova o compromisso da 
instituição com a qualidade acadêmica. 

AA universidade, no entanto, passou a enfrentar dificuldades financeiras desde a 
ampliação da oferta de cursos entre 2012 e 2014, quando abriu diversas 
unidades e chegou a atender 24 mil alunos. A deterioração da situação 
econômica da UCAM agravou-se com a crise econômica enfrentada pelo Brasil 
nos últimos anos e atingiu seu ápice com a pandemia de COVID-19. 

DDiante da pandemia do coronavírus e do cenário econômico de recessão dos 
últimos anos, foram adotadas todas as medidas legais possíveis para reduzir as 
perdas da instituição. No entanto, a UCAM atingiu o limite de sua capacidade de 
operação em condições adversas. Nesse momento, a prioridade é manter as 
atividades acadêmicas da universidade.
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Sobre a UCAM

A Universidade Candido Mendes é umas das mais tradicionais escolas de ensino 
superior do País. Fundada em 1902, foi pioneira na América Latina ao lançar o 
primeiro curso de Economia do Brasil. Administrada pela Mantenedora 
Sociedade Brasileira de Instrução - a mais antiga instituição de ensino privado 
do país -  a UCAM tem como missão oferecer excelência acadêmica a preços 
acessíveis. Sua excelência acadêmica vem sendo comprovada através dos anos. 
Na última avaliação institucional realizada pelo Ministério da Educação (MEC), a 
UCAMUCAM recebeu nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A UCAM conta com 13 campi e 
oferece 19 cursos de graduação, mestrado e doutorado a mais de 10 mil alunos.

Informações para a Imprensa
GBR Comunicação

Carla Falcão – carla.falcao@gbr.com.br 
Carolina Castro – carolina.castro@gbr.com.br


