PARCERIA

QUEM SOMOS
24 anos de atuação em assessoria e consultoria
de gestão em recursos humanos, gestão
organizacional e gestão de negócios.
Nossos Valores
Conduta ética
Inovação e qualidade
Satisfação total do cliente
Clareza e objetividade
Valorização do conhecimento
Crescimento e rentabilidade

 Uma das maiores organizações privadas de
ensino superior do Brasil em número de
alunos matriculados.
 4.564 colaboradores administrativos
 7.719 professores.
 86 diferentes cursos presenciais e a distância
de Graduação e Graduação Tecnológica nas
áreas de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e
Ciências Humanas.
 110 cursos de Pós-Graduação latu senso,
cinco cursos de Mestrado e três cursos de
Doutorado, avaliados pelo MEC/CAPES com
elevados conceitos de qualidade.
 Mais de 100 unidades no Brasil e mais de 200
polos de ensino a distância (EAD)

VANTAGENS:

Elevar o alcance das
oportunidades de
formação acadêmica
e técnica, alcançando
os clubes distantes da
capital, bem como
ofertando maior gama
de cursos

Permitir aos
treinandos realizar as
formações nos dias e
horários mais
adequados para eles e
para os clubes

Possibilitar aos clubes
o acompanhamento
da evolução de seus
treinandos e o
retorno sobre o
investimento em
treinamento

Reduzir os custos dos
clubes com viagens e
estadias e outras
despesas de
deslocamento (como
ausência ao trabalho)

Reduzir os custos da
Universidade
SINDICLUBE

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS:

Oferta de mais de 86 cursos
de GRADUAÇÃO E 110
cursos de PÓS-GRADUAÇÃO
presenciais e EAD.

35% de desconto nas
mensalidades dos cursos de
GRADUAÇÃO presenciais e
EAD.
20% de desconto nas
mensalidades dos cursos de
PÓS GRADUAÇÃO
presenciais e EAD

Disponibilização de
Plataforma EAD com
aumento da qualidade e da
oferta de cursos presenciais
e EAD, além de manutenção
dos cursos e funcionalidades
da Universidade SINDICLUBE

20% de desconto no valor
dos cursos de formação
técnica

QUEM SE BENEFICIA ?
a. Todos os clubes associados ao SINDICLUBE, seus
associados e dependentes e seus funcionários e
dependentes para o cursos de GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO.
b. Todos os clubes associados ao SINDICLUBE, seus
associados e seus funcionários para o cursos de
FORMAÇÃO TÉCNICA.

