FRANQUIA UnicEAD
para cursos presenciais
Qual minha proposta de parceria?
Parceria de prestação de serviços educacionais, onde eu lhe concedo o direito de uso
sobre meus materiais dos cursos à distância, a um preço acessível, e você os utiliza
durante um ano para ministrar aulas presenciais, na condição de FRANQUIADO ou
FRANQUIADA.

O que eu chamo de Franquia?
A franquia é uma licença anual para você utilizar os materiais (apostilas, slides, modelos
de folders, modelos de cartazes) e metodologia, adaptados para você realizar
presencialmente meus cursos na sua cidade.

Quais as modalidades de Franquia?
Franquia standard – licença para apenas um dos cursos de minha autoria;
Franquia full – licença para todos os cursos de minha autoria (confira lista no site);
obs: Há cursos no meu site (www.unicead.com.br) que não são de minha autoria e estes
cursos não estão disponíveis para franquia.

A franquia é para cursos à distância?
NÃO! As duas modalidades de franquia que ofereço são apenas para o franquido
ministrar PRESENCIALMENTE os cursos que eu ministro à distância. No entanto, todo
franquiado tem uma comissão de 5% sobre os cursos online que indicar diretamente
devendo informar nome da pessoa e o curso que indicou. Tão logo a pessoa faça o
pagamento da inscrição do curso online indicado o franquiado tem creditada sua
comissão.

Quais os cursos disponíveis para franquia?
Os cursos livres que ministro à distância e você poderá ministrar presencialmente são:
1) Leitura do desenho infantil em abordagem psicopedagógica
2) Genograma familiar em psicopedagogia
3) Arquitetura da mente: id, ego e superego
4) Psicogênese do Estresse Laboral
5) Importância do lúdico para o processo ensino-aprendizagem
6) Liderança persuasiva
7) Gestão documental
8) Importância da família
9) Psicopedagogia Clínica e Institucional (curso básico)
10) Síndrome de Burnout em Professores
11) Violência Escolar
12) Avaliação Escolar

Estes cursos são reconhecidos pelo MEC?
Não! Os cursos estão classificados como cursos livres de atualização profissional, todos
com menos de 200h/a e por isto estão isentos de qualquer reconhecimento pelo MEC
ou Secretarias de Educação.
Base legal: Lei de Cursos Livres, nº 9394/96 art. 67 e 87, inciso III e Parecer nº 64/2004 CEDF.

Estes cursos são profissionalizantes ou técnicos?
Também NÃO! Estes cursos são Cursos Livres de Atualização Profissional. São
aprendizados importantes para quem almeja se atualizar ou se aprimorar pessoal e
profissionalmente.

Qual a exigência legal?
A exigência da legislação de cursos livres é que estes sejam ministrados por profissionais
capacitados e os certificados emitidos por instituições devidamente estabelecidas, ou
seja, devidamente registradas com CNPJ e, portanto, constitucionalmente válidos em
todo Território Nacional.

O que a franquia dá direito?
A franquia concede o direito para utilizar os materiais de minha autoria ou organizados
por mim para ministrar PRESENCIALMENTE um ou alguns de meus cursos que ministro à
distância, ou seja, eu ministro à distância e você ministra presencialmente.

Tem algum vínculo empregatício?
NÃO! O franquiado é um parceiro que adquiriu uma licença para utilizar a apostila ou
apostilas de um ou mais cursos e irá montar suas próprias turmas presenciais na cidade
que escolher.

O franquiado pode ministrar o curso da franquia à
distância?
NÃO! O franquiado só poderá oferecer o curso, para o qual adquiriu a franquia, na
modalidade PRESENCIAL. A proposta é sermos parceiros e não concorrentes!

Quantas turmas o franquiado poderá montar com a licença
anual?
Quantas turmas quiser e puder, durante o período de vigência da franquia. Na primeira
turma, com apenas 8 alunos, já dá para recuperar o capital investido.

Em quantas cidades o franquiado poderá montar turmas?
Em apenas uma cidade por cada licença adquirida. Só haverá uma franquia de cada
curso por cidade, não sendo vendidas duas licenças de um mesmo curso para uma
mesma cidade.

E os certificados, quem emite?
Há pelo menos três opções para você certificar seus alunos presenciais:
1) Pela sua própria instituição, caso tenha firma (escola, instituto, associação etc) com
CNPJ;
2) Fazer uma parceria com alguma escola ou instituição em sua cidade, compartilhando
a organização do curso e pagando um valor por cada certificado emitido;
3) Certificar pela UnicEAD que é a mesma instituição que eu certifico meus alunos da
modalidade à distância;
A vantagem de certificar diretamente por sua instituição ou instituição parceira em sua
cidade é a redução dos custos, agilidade e autonomia na emissão dos certificados.

E os certificados da UnicEAD?
Para emitir pela UnicEAD o franquiado terá de enviar cópia da ficha de matrícula e
relatório de atividades com a nota de cada aluno e pagar antecipadamente uma taxa
extra de R$30,00 por certificado solicitado, além de aguardar aproximadamente 30 a 40
dias para recebê-lo via Correios.

Quais as vantagens em ser meu franquiado?
1. - Você só paga a taxa anual de franquia;
2. - Não tem que pagar royalty;
3. - Não tem que pagar comissões extras sobre turmas montadas;
4. - Não precisa prestar contas a mim;
5. - Você faz seu tempo de trabalho;
6. - Você será seu próprio patrão;
7. - Terá uma renda extra com a venda dos cursos na modalidade presencial;
8. - Receberá os materiais via e-mail sempre que forem atualizados;
9. - Ganhará ainda mais projeção profissional;
10.- Apostilas PDF prontas para imprimir;
11.- Slides PPT prontos para utilização;
12.- Divulgação do seu nome em meu site, como franquiado autorizado;
13.- Como franquiado, você contará com meu suporte pessoal via e-mail;
14.- O franquiado poderá adaptar a apostila conforme sua necessidade e interesse,
desde que preservada a essência e a autoria do curso ou da compilação;
15.- O franquiado poderá ainda contar com nossa parceria de certificação UnicEAD
para seus cursos ou palestras, mediante pequena taxa por cada certificado
emitido.

Como é o envio do material?
Ao adquirir a franquia eu envio um Mega CD com a apostila do curso, slides em PPT para
você ministrar a aula, além de uma biblioteca virtual de arquivos em Word e PDF com
aproximadamente 1.500 títulos em Educação, Filosofia, Direito, etc, para você escolher
materiais de apoio e complementares, conforme a necessidade de seus alunos.

Quais os custos da franquia?
Franquia standart: R$550,00 referente a taxa anual por cada curso de minha autoria; ou
Franquia full: De R$6.600,00 por R$3.300,00 (desconto de 50%) referente a taxa anual
para todos os cursos de minha autoria.

Quais as formas de pagamento?
À vista no boleto ou depósito identifcado, cartão de crédito em até 10X sem juros pelo
sistema PagSeguro ou PayPal.

O franquiado pode ter sócios?
SIM! A licença para utilização dos materiais sairá em seu nome, mas você poderá
convidar um ou mais amigos para ratear os custos da franquia e os ganhos com as
turmas que montar.

É vantagem ter sócio?
SIM! A vantagem de adquirir a franquia com um ou mais colegas de profissão é dividir
as tarefas de organização, divulgação e ministração das aulas.

Quais os ganhos com a franquia?
Suponha que você consiga montar uma primeira turma com apenas oito alunos para o
curso Leitura do desenho infantil. E o valor médio que você cobrará por aluno seja de
R$140,00...

Simulação de ganhos:
R$140,00 X 8 alunos = R$1.120,00
Deduza deste valor:
Aluguel da sala (dois dias): R$180,00
Impressão 8 apostilas: R$56,00
Coffe Break 8 alunos: R$25,00
Certificados 8 alunos: R$240,00

Veja o resultado da simulação:
Total da receita exemplo (8 alunos) = R$1.120,00
Total das despesas exemplo = R$501,00
Lucro aproximado da primeira turma presencial com apenas oito alunos: R$ 619,00
Imagine seus ganhos montando uma turma por mês, com 25 alunos!
Reduza seus gastos requisitando espaços gratuitos em escolas e faculdades de sua
cidade!

Onde conseguir alunos para os cursos presenciais?
Visite faculdades de pedagogia e turmas de pós-graduação em psicopedagogia.
Cole cartazes em escolas, centros universitários ou divulgue durante suas aulas,
palestras ou atendimento clínico.
Todo franquiado pode contar com um espaço em meu site divulgando gratuitamente o
seu evento presencial. O site Unicead.com.br é visitado diariamente por centenas de
profissionais educadores de todo o Brasil...
Cerca de 32% de meus visitantes, embora tenham computador em casa, ainda preferem
fazer o curso presencialmente, caso haja esta possibilidade na cidade que reside.

É ou não é uma boa oportunidade?
- Você vai fazer o que gosta (dar aulas)
- Você terá uma renda extra
- Você irá oportunizar aos estudantes e profissionais educadores um ótimo curso de
atualização profissional.

Pré-requisitos para se tornar um franquiado:
Para adquirir a franquia basta ser maior de idade e pagar a taxa anual da licença, pois
mesmo quem não tem formação ou experiência em cursos presenciais poderá contratar
um professor para ministrar os cursos da franquia.

Pré-requisitos para ministrar os cursos presenciais:
Para ministrar os cursos presenciais o franquiado ou o professor contratado pelo
franquiado deverá ter licenciatura ou graduação nas áreas de Educação, Psicologia ou
Pós-graduação em Psicopedagogia e áreas afins, pois o material não é auto-didático e
exige conhecimento do tema por quem irá ministrá-lo.

Escreva agora mesmo para comercial@unicead.com.br e verifique
a disponibilidade da franquia para a sua cidade!

Confira nossa lista de cidades franquiadas na sessão “Franquia” do site
www.unicead.com.br
Agora que já sabe como ganhar dinheiro e projeção profissional ministrando meus
cursos, adquira já sua franquia!

Entre em contato e inicie sua franquia!
Atendimento por Chat online seg a sex. das 8h às 18h
direto no site www.unicead.com.br
e-mail: comercial@unicead.com.br
Suporte e formação continuada para educadores
(38)3221-5909 | (38)9184-0439 | comercial@unicead.com.br

www.unicead.com.br

www.UNICEAD.com.br

