
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Grupo Ser Educacional 
O embrião do grupo Ser Educacional começou em 1994, quando foi criado o Bureau 

Jurídico com o objetivo de preparar candidatos para os concorridos concursos 

públicos. Desde 2003 o grupo vem sendo construído de forma gradual e sustentável. 

O grupo Ser Educacional mantém respeitadas instituições de ensino, alinhadas a sua 

visão, missão, valores e nosso jeito de ser e fazer. O Grupo e suas instituições têm, 

acima de tudo, compromisso com o ser humano e sua realização pessoal e 

profissional. Seu compromisso com a empregabilidade e o empreendedorismo é 

resultado do entendimento de seu papel na formação do indivíduo, focada no 

crescimento pessoal em termos mais amplos. Com projeto e planejamento de 

expansão, através de crescimento orgânico e de aquisições em âmbito nacional, 

atualmente o grupo Ser Educacional está presente nas regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste do Brasil, em uma base consolidada de mais de 200 mil alunos. Anualmente 

são formados milhares de alunos que ingressam no mercado de trabalho, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Para chegar a esse 

resultado e cumprir seus objetivos institucionais o grupo Ser Educacional conta com 

um time de primeira linha, que adotou os princípios e a proposta de valor da 

instituição. Atualmente, o grupo Ser Educacional conta com 10 instituições 

(UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIVERISTAS, UNINORTE, UNINABUCO DIGITAL, 

UNIJUAZEIRO, UNIFACIMED, UNESC E UNIFASB) que ofertam cursos de graduação e 

pós-graduação nas modalidades digital, online, híbrido e presencial. (Fonte: 

www.sereducacional.com)  

 

2- Ensino híbrido e digital 
A pandemia do coronavírus (COVID19) acelerou o processo de transformação e 

oferta da modalidade de ensino presencial para um formato remoto ou híbrido. Mais 

de um ano se passou desde o início, em março de 2020, do isolamento social 

provocado pelo coronavírus e, desde então, vivemos uma intensa mudança de 

comportamentos. Antes da pandemia, o ensino digital já era uma realidade no grupo 

Ser Educacional que sempre priorizou um ensino disruptivo com inclusão e ao alcance 

de todos. Seguindo o projeto de desenvolvimento institucional (PDI), o grupo Ser 

Educacional pretende expandir sua oferta de cursos de pós-graduação nas 
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modalidades presencial, híbrido e digital. Os programas de educação continuada já 

ofertados pelo grupo Ser Educacional são elaborados por equipes constituídas de 

professores, pesquisadores e profissionais da indústria e do comércio, de modo a 

garantir que os cursos ofertados aliem a atualização contínua do conhecimento com 

as melhores práticas de mercado. Dessa forma, os cursos atendem as demandas de 

profissionais que buscam ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho. 

 

3- Plataforma Gokursos 
O grupo Ser Educacional tem hoje uma parceria com Leia Já e a plataforma de cursos 

online Gokursos (https://www.gokursos.com). Acredita-se que o acesso ao 

conhecimento é fundamental para transformar sonhos em oportunidades. 

Oferecemos centenas de cursos em diversas áreas de ensino e simplificamos o 

aprendizado através de capacitações online e certificações reconhecidas no mercado 

de trabalho.  

         

4- Áreas de conhecimento 
O presente edital é direcionado para profissionais que desejam criar e ofertar 

conteúdo na área da saúde, especificamente para os cursos de Medicina e 

Odontologia. O autor da proposta terá a oportunidade de produzir e submeter para 

apreciação as seguintes modalidades de cursos: 

• Cursos 100% digitais 

 

5- Remuneração 
Os autores das propostas avaliadas e aprovadas receberão uma porcentagem de 70% 

sobre o valor de venda no modelo FAÇA VOCÊ MESMO. Após o curso ser vendido, 

entraremos em contato para solicitar emissão da nota fiscal para pagamento. 

 

6- Submissão e contato  
Para submeter uma proposta ou em caso de dúvidas, os autores devem acessar o link 

https://forms.office.com/r/HaYBvESdNz e preencher as informações. 
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