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A revista ENSINO 
SUPERIOR tem como 
objetivo contribuir para 
a difusão das melhores 
práticas da área. 
Desde 1998, a revista 
traz mensalmente 
informação crítica e 
analítica em linguagem 
jornalística acessível 
sobre a política da área 
educacional, metodologias de ensino, tecnologias, 
inovação e regulamentação, cursos de graduação, 
pós-graduação, EAD, mestrado, doutorado, cursos 
tecnológicos, formas de avaliação dos alunos, perfil 
e características de alunos universitários, gestão de 
docentes, análise de mercado educacional no Brasil 
e no mundo, gestão de pessoas, finanças do setor e 
clima organizacional. 

TIRAGEM: 20.000 exemplares, Circulação nacional. 65.000leitores por edição

Mídia impressa



Estudo mais importante que há no Brasil mostrando o panorama completo 
e detalhado da educação superior do país, abrangendo todos os estados 
brasileiros e suas respectivas mesorregiões, por meio de um conjunto de 
análises comparativas que oferecem profunda e objetiva compreensão do 
setor ao longo dos anos. Dados como: Números de IES da rede pública e 
privada e seu crescimento desde o ano 2000. Número de matrículas divididas 
por regiões, por cursos presenciais, cursos à distância, cursos presenciais 
mais procurados, matrículas em cursos de ensino a distância e tecnológicos, 
taxa de graduação nas redes privada e pública, evasão, Enem, Fies, Pós-
Graduação, remuneração média dos trabalhadores com ensino superior 
completo, etc.

CIRCULAÇÃO: Nacional – Abrange cerca de 18.000 leitores. 
ANÚNCIO: 1 PÁGINA SIMPLES INDETERMINADA NO FORMATO 23 CM X 27CM.

Mapa do Ensino Superior



Diante de tanta informação, como fazer 
para que a mensagem chegue ao público-
alvo? Essa é a pergunta que diversos 
anunciantes vêm fazendo. Trata-se de um 
desafio complexo, que exige uma solução 
igualmente elaborada.

A  ENSINO Brand Studio  chega ao mercado 
justamente para prover soluções nessa 
área. A unidade produz projetos especiais 
de publicidade com o objetivo de conectar 
de forma efetiva os anunciantes ao público-
leitor.

A essência da plataforma é contar 
histórias de forma diferente, o que envolve 
a produção de conteúdos atraentes 
e memoráveis na forma de textos, 
infográficos e vídeos, além de eventos 
e outras ações customizadas no meio 
impresso e digital.

Não se trata apenas de vender um produto 
ou serviço, mas sim de engajar os leitores 
e estabelecer uma relação de respeito e 
confiança com as marcas do mercado. Por 
esse motivo, os projetos receberão um 
tratamento especial tanto do ponto de vista 
gráfico como editorial.

Quem é o público?
A Ensino Superior é a única publicação 
do mercado com foco exclusivo nessa 
etapa de ensino. Seus leitores são 
formados principalmente por gestores de 
instituições de ensino superior, professores 
e profissionais com atuação no setor 
educacional.  Sua audiência é formada por 65 
mil leitores na revista Ensino Superior e mais 
de 25 mil leitores no website Ensino Superior 
+ Semesp; mais de 11 mil seguidores nas 
redes sociais (Facebook, Twitter e Linkedin 
Ensino Superior e Semesp).



Projeto especial desenvolvido para levar conteúdo ao leitor 
e ao mesmo tempo mostrar benefícios da empresa ou 
aliar o conteúdo à imagem da empresa. Envolve as mídias: 
revista + website (Ensino Superior e Semesp) + mídias 
sociais.

Impresso
Conteúdo será desenvolvido por um jornalista de acordo com o briefing do cliente e desenvolvido 
pela Editora Segmento.  O projeto gráfico será desenvolvido pela Editora Segmento e será veiculado 
em edição a ser definida de comum acordo

Website
O mesmo texto publicado na revista será veiculado no Website revista Ensino Superior e Semesp. 

Redes sociais 
Será feito um post em cada uma das redes.
Facebook Ensino Superior; Facebook Semesp; Twitter Ensino Superior; Linkedin Semesp; Linkedin 
Ensino Superior 



CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Website Semesp + Website Ensino Superior

Mídia online

65.321 PAGEVIEWS

26.301 USUÁRIOS ÚNICOS

TEMPO VISITA: 01’55”

MEDIDAS: 300 X 120 px + 300 X 250 px
PERÍODO DE INSERÇÃO: 30 dias



Ficará na home na seção 
PATROCINADOS pelos período 
de 30 dias. Na seção 
PATROCINADOS, interna, a 
notícia estará por ordem de 
data.

Mídia online
p a t r o c i n a d o



Redes sociais
14.309 SEGUIDORES

Mídia online
r e d e s  s o c i a i s

INSERÇÃO: 1 post

8.725

328

5.584

443

2.669

ENSINO SUPERIOR SEMESP



Investimento
Revista Ensino Superior

REVISTA ENSINO SUPERIOR    FORMATO    VALOR 

01 PÁGINA    20,5 X 27,5 cm   R$             15.000,00 

1/2 pág    20,5 X 14 cm    R$               9.000,00 

1/3 pág     7 X 27,5 cm    R$               6.700,00 

rodapé    20,5  X 7    R$               5.300,00 

4a capa     20,5 X 27,5 cm   R$             20.000,00 

3 capa     20,5 X 27,5 cm  R$             17.000,00 

3a capa com orelha    27,5 X 27,5 cm R$             22.300,00 

2a capa    20,5 X 27,5 cm   R$             18.600,00 

Página dupla     41 X 27,5 cm    R$             23.800,00 

Dupla de abertura    41 X 27,5 cm    R$             29.000,00 

Folder de dupla na capa    40 X 27,5 cm    R$             33.500,00 

Cinta vertical/ horizontal    8 X 27,5 cm  R$             37.000,00 

Projeto Branded Content    20,5 X 27,5 cm   R$             21.600,00 

1 pg DUPLA Branded Content   PRODUÇÃO SEGMENTO   R$             31.200,00 



Investimento
Anuário SEMESP & Mídia Online

ANUÁRIO MAPA DO ENSINO SUPERIOR   FORMATO    VALOR 

01 PÁGINA    23 X 27 cm  R$             15.000,00 

MÍDIA ON LINE   FORMATO      VALOR 

BANNER (Ensino Superior + Semesp)   30 dias (300 X  250 px) + (300 X 120) px   R$               8.200,00 

BANNER (Ensino Superior + Semesp) topo 30 dias (728 X  90 px) + (300 X 120) px   R$               8.200,00 

BANNER (Ensino Superior + Semesp) topo 30 dias (728 X  90 px) + (300 X 120) px   R$               8.200,00 

Projeto Branded Content (1800 a 2000 toques) online + redes sociais    R$             10.000,00 

Projeto Branded Content (3600 a 4000 toques) online + redes sociais    R$             15.000,00 




