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Prezados colaboradores e estudantes,
Sejam bem-vindos ao Grupo Ser Educacional!
A partir de agora, vocês fazem parte de um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, com presença em todas as regiões
do país por meio das marcas UNINASSAU – Centro Universitário e Faculdades Maurício de Nassau, UNINABUCO – Centro
Universitário Joaquim Nabuco, UNG – Universidade Guarulhos, UNIVERITAS – Centro Universitário e Faculdades Universus
Veritas, UniNorte - Centro Universitário do Norte e UNAMA – Universidade, Centro Universitário e Faculdades da Amazônia. E
para reforçar ainda mais a sua conquista como Centro Universitário, a FACIMED passa a ter a chancela da marca UNIFACIMED.
Há mais de 15 anos no mercado, o Ser Educacional atende aproximadamente 185 mil alunos nas modalidades presencial e a
distância, com um portfólio com mais de 52 instituições de ensino, sendo duas universidades e dez centros universitários, todos
reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação. O grupo também é listado entre as empresas mais inovadoras do
país e tem o seu ensino a distância considerado como o melhor do Brasil, tendo sido personagem de cases internacionais.
Trabalhamos, diariamente, para atingir um único propósito: produzir e transmitir o conhecimento e formação do cidadão,
elementos indispensáveis para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. Para isso, nossas Instituições colocam à
disposição dos estudantes não somente uma estrutura adequada para a sua formação, mas também um corpo de
colaboradores com sentimento de perseverança, dedicação, entrosamento, responsabilidade e compromisso com os ideais
universitários.
A inspiração do Grupo Ser Educacional é congregar e manter as melhores Instituições de Ensino do País. Por isso, buscamos
crescer investindo na inovação do nosso modelo de ensino de qualidade, com um corpo docente altamente capacitado e
comprometido com os princípios, as crenças e os valores do grupo. O Ser Educacional, atento às transformações do mundo
contemporâneo e aos avanços tecnológicos, investe expressivos recursos para oferecer aos alunos, professores e colaboradores
a melhor e mais estimulante vivência universitária, em instalações que são referência nacional.
Além de nossas Instituições de Ensino Superior, as práticas de Responsabilidade Socioambiental fazem parte dos valores e do
cotidiano do Grupo Ser Educacional. O Instituto Ser Educacional acumula milhares de atendimentos sociais, desenvolve ações
socioambientais, culturais, esportivas e de cidadania, voltadas à inclusão social e ao enfrentamento da violência, as quais são
executadas por alunos e professores que contribuem para a formação de indivíduos atentos à realidade e dispostos a agirem
para melhorá-la, expandindo essas ações para além do ambiente universitário.
Assim como o Ser Educacional, a UniFacimed foi construída e é mantida por sonhos, tanto de quem a imaginou tornando-se um
dos principais centros universitários da região, quanto dos acadêmicos que contribuem para o crescimento e reconhecimento da
Instituição. Reconhecida por sua tradição e rigor acadêmico, qualidade dos cursos, além de corpo docente e administrativo
altamente capacitados, atualmente, a Instituição é a pioneira na área da Saúde no interior do estado de Rondônia, sendo
referência e destacando-se com o curso de Medicina.
Ao longo de sua trajetória, tanto o Ser Educacional quanto a UniFacimed construíram uma imagem sólida e de reconhecimento
social, que nos faz acreditar que essa incorporação será um sucesso. Possuímos missões similares: oferecer Ensino Superior de
qualidade, focado no exercício da cidadania e com as melhores condições de trabalhabilidade. Por isso, acreditamos que juntos
temos, e muito, a contribuir com o nosso maior propósito: colaborar para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
Esperamos contar com todos vocês nessa nova etapa, com a certeza de que unidos seremos mais fortes. Vamos trazer muito
mais inovação, valorização e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Queremos continuar a fazer de você um profissional sem
comparação. Aproveitamos para esclarecer que as atividades da UniFacimed seguem normalmente, sem alteração na dinâmica
ou na rotina, com o mesmo profissionalismo que você já conhece.
Esperamos contar com você nessa nova etapa, com a certeza de que unidos seremos mais fortes. Caso você tenha alguma
dúvida, toda nossa equipe está disponível para auxiliá-lo(a) por meio do e-mail: comunicacao@sereducacional.com.
Um abraço e até breve!

JÂNYO JANGUIÊ BEZERRA DINIZ
CEO Grupo Ser Educacional

MISSÃO
Produzir, disseminar e socializar o conhecimento nos diversos campos do saber, formando profissionais e seres humanos
empreendedores e inovadores, preparados para o mundo global do trabalho presente e futuro.

VISÃO
Ser um dos melhores grupos educacionais do País, com crescimento constante e sustentável como agente de desenvolvimento
regional onde atuam nossas Instituições de Ensino. Ter o reconhecimento e satisfação dos alunos, colaboradores, acionistas e da
sociedade.

VALORES
Qualidade

Criatividade

Respeito

Honestidade

Diversidade

Austeridade

Respeito Socioambiental

PESSOAS
Tudo o que fazemos e pretendemos fazer, conta com uma equipe de primeira linha que incorporou nossos objetivos educacionais
e nossa proposta de valor. Nada é mais valioso que as pessoas que formam o Grupo Ser Educacional. Acreditamos que gente
capacitada, trabalhando junto por um propósito único, é capaz de mudar o mundo.

CRENÇAS
Acreditamos na socialização do conhecimento, na qualificação e humanização das atividades e na integração com a comunidade.
Cremos que a consolidação da extensão universitária e da educação continuada é essencial para o sucesso.
Confiamos em processos de cooperação e parceria com o mundo global do trabalho.

PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS
Nosso principal foco é a satisfação do aluno. O valor pago pelo aluno deve proporcionar o máximo em serviços e retorno cultural,
social e econômico. Valorizamos nossos colaboradores e incentivamos seu desenvolvimento profissional e pessoal.
O lucro é fundamental para o crescimento e perenidade do grupo.
Buscamos continuamente a inovação e competitividade.
Qualidade e responsabilidade socioambiental orientam nossas ações.

