
PROPOSTA DE PARCERIA  
Afeesmig & Uniprof



PROPOSTA DE PARCERIA 

 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019. 

 

A empresa UNIPROF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, com sede 

comercial na Av. Cristóvão Colombo, 627 – Savassi, BELO HORIZONTE, 

inscrita no CNPJ/MF sob o número 23.567.430/0001-95, envia o 

presente orçamento, com validade de até 10 dias, para a realização 

dos projetos doravante apresentados. 

APRESENTAÇÃO 

A UniPROF é uma empresa que atua no desenvolvimento de projetos 

e estratégias de ensino a distância, incorporando práticas pedagógicas 

que envolvem desde a captação de estudantes à projetos de retenção 

e desenvolvimentos daqueles que já estão matriculados em sua IES. 

CAPTAÇÃO DE ALUNOS – “PROGRAMA CAPACITA +”

Por meio de parcerias estabelecidas com as instituições de ensino 

médio, tanto no público quanto no privado, a UniPROF consegue 

alcançar estudantes que estão concluindo os estudos e gerar leads 

qualificados para isto. 



O programa ‘Capacita +’ envolve estratégias diversificadas e uma plataforma 

exclusiva, criadas pela UniPROF, no qual é oferecido um preparatório para o 

ENEM, com cursos profissionalizantes com certificações. Os alunos acessam o 

conteúdo na nossa plataforma, e terão acesso a materiais e vídeos exclusivos 

da sua IES. 

Crie um vínculo com o estudante do Ensino Médio desde o início 
do ano letivo com a plataforma e estratégia da UniPROF

Pré-Enem

60 vídeo-aulas;

500 exercícios para 
simulados

400 páginas de mate-
rial de apoio

Capacitações de cursos que 
preparam o estudante para 
o mercado de trabalho

Aplicativo para atuar contra 
os fatores geradores do 
estresse, da ansiedade e 
da depressão

CAPACITAÇÃO THE MINDSET



A sua IES irá beneficiar milhares de estudantes com este programa. Por meio 

deste sistema, será possível identificar, relacionar e criar vínculos com os 

estudantes do ensino médio ao longo de um ano letivo. Dessa forma, sua IES 

cria um laço afetivo com os estudantes e fortalece seu processo de captação 

e matrícula.

O estudante do ensino médio ganha, com o programa ‘CAPACITA +’:

1. Cursos de capacitação profissional;

2. Cursos de preparatório para o ENEM;

3. Aplicativo contra os fatores geradores do estresse, da ansiedade e da 

depressão;

4. Vídeos com dicas de carreiras profissionais e para a escolha da área de 

estudos;

O que a IES adquire ao contratar o ‘CAPACITA +’:

1. Uma ‘landing page’ com a marca e as informações da IES, que irá 

divulgar o programa de formação para o público previamente indicado;

2. Assessoria na estratégia de escolha das escolas e formas de divulgação 

aos espaços selecionados;

3. Assessoria na divulgação do projeto nas escolas previamente 

selecionadas;

4. Comunicação com os estudantes: encaminhe vídeos e informativos da 

sua IES, e crie um vínculo com eles. 



INVESTIMENTOS

Nesse projeto, os valores serão investidos de forma semestral. Caso a 

IES queira acompanhar o estudante durante todo o letivo, os valores de 

investimento serão: 

NÚMERO DE ALUNOS VALOR POR ALUNO CONVENIADO AFEESMIG

ATÉ 1.000 R$ 99,90 R$ 79,90

ATÉ 5.000 R$ 69,90 R$ 49,90

ATÉ 10.000 R$ 59,90 R$ 39,90

A contratação mínima será de 300 estudantes.  
O valor poderá ser negociado em entrada mais cinco parcelas.


