
PORTFÓLIO

NOSSA INSTITUIÇÃO
Criado em 2011, o Instituto UNICERRADO desenvolve ações 
educativas, construtivas, preventivas e de sensibilização 
para a conscientização da sociedade, organizações públicas 
e privadas, oferecendo ainda suporte técnico especializado 
voltado ao desenvolvimento ambiental, educacional e social 
em todos os graus e níveis.

UNICERRADO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

Ser reconhecido nacional e internacionalmente por nossas 
práticas e técnicas aplicadas para a preservação ambiental 
e o bem-estar social, com estratégias socioambientais 
inovadoras.
Promover e realizar ações com vistas à preservação e 
conservação ambiental, bem como o desenvolvimento 
humano sustentável e a equidade social.
• Atuar com sabedoria, respeito e ética.
• Garantir a igualdade e a liberdade de oportunidades.
• Promover o altruísmo e a cultura de paz.
• Valorizar as práticas responsáveis para o equilíbrio da
biodiversidade.



NOSSOS
SERVIÇOS

PROJETOS EDUCACIONAIS

CONSULTORIA AMBIENTAL

 Elaboramos e executamos serviços voltados ao 
desenvolvimento intelectual e profissional em diferentes níveis como 
ensino infant i l ,  fundamental , médio, técnico, superior, 
profissionalizante e educação especial, envolvendo ações 
presenciais e a distância (EaD).

Contamos com uma estrutura grande e moderna para a 
produção dos cursos de capacitação à distância no modelo EaD, os 
quais são elaborados através de parcerias com profissionais 
gabaritados e dispostos a oferecer o que há de melhor no Ensino à 
Distância. 

Somos especial izados em projetos pedagógicos 
audiovisuais para empresas e instituições de ensino e temos como 
principal meta atingir o sucesso absoluto dos projetos, alcançar 
grandes resultados e atender as exigências dos clientes.

Os serviços prestados pelo instituto recebem total dedicação 
desde o orçamento até a entrega final do material, passando por 
processos de planejamento, desenvolvimento e revisão textual. Todo 
o trabalho é conduzido por profissionais especializados que
acompanham as novas tendências do mercado audiovisual e
trabalham com as melhores técnicas de filmagem, edição e
finalização de vídeos.

Possuímos um amplo estúdio de filmagens, com ilhas de 
edição, chroma key, modernos equipamentos de áudio, vídeo, 
iluminação e toda estrutura necessária para produção audiovisual em 
full HD.

Além do planejamento e elaboração dos projetos 
pedagógicos audiovisuais, o Instituto também disponibiliza a locação 
..do estúdio e todos os equipamentos para diversas produções 
...........audiovisuais.

Oferecemos também serv iços como planejamento, 
desenvolvimento e gestão de projetos relativos ao meio 
ambiente, educação, cultura, esporte, lazer, assistência social e 
saúde em conjunto com a sociedade civil e os poderes públicos, 
visando minimizar os principais problemas que afetam a 
sociedade gerando ações transformadoras.

Nós acreditamos que uma nação se constrói com uma 
educação de qualidade para todos – crianças, jovens e adultos. 
O saber é instrumento fundamental para o desenvolvimento do 
indivíduo como ser autônomo, colaborativo e competente, e para 
transformação e crescimento do país.

02

01

Desenvolvemos e executamos programas e ações 
educacionais voltadas para inserção do jovem no mercado de 
trabalho, promovendo capacitação profissional, cidadania, 
transformação social, desenvolvimento econômico, o combate a 
violência e a evasão escolar, gerando emprego e renda.

QUALIFICAÇÃO SOCIAL E 
PROFISSIONAL

Formamos e aperfeiçoamos profissionais, especialistas, 
técnicos, professores e pesquisadores, por meio de cursos 
alinhados às necessidades setoriais, contribuindo para a 
empregabilidade e manutenção dos indivíduos no mercado de 
trabalho.

Visando atingir um maior número de brasileiros, 
utilizamos metodologias e ferramentas de tecnologia da 
informação voltadas para a implantação da Qualificação à 
Distância (QaD), assim, os profissionais passam a assumir a 
função de protagonistas no seu próprio processo de formação.
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Promovemos e executamos programas e ações de 
desenvolvimento ambiental, gerando resultados e transformando 
o meio ambiente.

 

03 SERVIÇO DE ENSINO E APRENDIZAGEM



NOSSOS
SERVIÇOS

PROJETO TÉCNICO-SOCIAL

GESTÃO DE PESSOAS

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

GESTÃO DE ESPAÇOS 
EDUCATIVOS, ESPORTIVOS 
E CULTURAIS

PROCESSAMENTO DE DADOS

 Elaboramos, desenvolvemos e acompanhamos os projetos 
técnicos sociais - Projeto Trabalho Social Preliminar (PTS-P), Projeto 
Trabalho Social (PTS), Plano de Desenvolvimento Socioterritorial 
(PDST) - direcionados ao Programa Minha Casa Minha Vida para 
municípios, seguindo as diretrizes oficiais, desde a concepção do 
projeto, o cadastramento e seleção dos beneficiários, até a etapa 
posterior à conclusão das obras e serviços.

 Oferecemos as mais variadas soluções em Gestão de 
Pessoas, desde recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento, além de outros produtos e serviços formatados 
às necessidades específicas de cada cliente, tanto para o Setor 
Público quanto para o Privado.

 Oferecemos mão-de-obra, prestação de serviços 
compartilhados de assistência técnica, gestão de espaços de 
atendimento ao público, nas atividades técnicas, administrativas 
e operacionais, centros de atendimentos telefônicos e 
eletrônicos, serviços de recepção e gerenciamento de pessoas.

Nossos colaboradores são frequentemente treinados 
para realizar atividades com competência, autonomia e espírito 
de inovação, colaborando com o desenvolvimento das 
organizações e das pessoas, e contribuindo com um 
atendimento ao público eficiente e de qualidade. 

Elaboramos e executamos projetos e adotamos práticas 
inovadoras de gerenciamento de espaços educativos, esportivos 
e culturais, criando oportunidades de trocas de conhecimento 
por meio de projetos que valorizam o protagonismo de pessoas.

 Oferecemos também, serviços de digitação e 
digitalização, transcrição e processamento de dados e 
informações através de recursos informatizados.
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PESQUISAS
 Elaboramos e executamos estudos e pesquisas sociais e 
econômicas no segmento de meio ambiente, esporte, cultura, lazer, 
assistência social e saúde, visando a coleta e atualização de dados 
para subsidiar os programas e projetos a serem executados que 
objetivem no desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades e 
serviços envolvidos no processo.

Articulamos e promovemos intercâmbio nacional e 
internacional de trabalho e pesquisa com outras instituições que 
possam contribuir qualitativamente para a melhoria dos serviços 
prestados.
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www.unicerrado.org



UNICERRADO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

O Instituto trabalha com total transparência observando a legislação vigente 
quanto à prestação de contas, a aplicabilidade dos recursos, bem como, aos 
padrões internacionais de contabilidade.

62 3626-0015

contato@unicerrado.org@

www.unicerrado.org

@unicerradoMAIO/2017
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