
ROTEIRO DE DE VT MULTIPLATAFORMA, 30”

Fundos com textura e mosaico das peças digitais.
Imagens de vestibulandos de diferentes perfis, com globo na 
mão.

Tipologias/fontes de letterings também padronizados.
Takes dinâmicos: vista aérea e estrutura interna da instituição.

Ao mencionar inscrições gratuitas, insere o website:
unicerrado.edu.br/vestibular. Box com data: Até 10/6,
Provas On-line. Mensalidades com desconto.

Take com grade de cursos listados: 
Administração/Agrononomia/Ciências Contábeis/Direito/Edu-
cação Física/Enfermagem/Engenharia Civil/Fisioterapia/Ges-
tão Ambiental/Gestão da Tecnologia da Informação/Letras/
Odontologia/Medicina Veterinária/Pedagogia. 

Pictograma “perto de você”, indicando Goiatuba, tipo Google 
Maps. 

Corte para cartela de assinatura final.

Logos Unicerrado e FESG(bem menor), no canto do vídeo.

O mundo mudou. O mercado também.

Prepare-se com quem sabe, e faz a diferença!

Vestibular Tradicional Unicerrado.

Centro Universitário referência no Centro-Oeste.
Cursos em todas as áreas. Corpo docente especializado.

Laboratórios de alto padrão.
Ensino humanizado, moderno e inovador.

Perto de você: em Goiatuba!

Inscrições gratuitas pelo site. Até 10 de Junho. Provas On-line!
Unicerrado.

O mercado valoriza mais quem se prepara melhor.

Vídeo
Áudio: (Trilha com ritmo atual, batida agitada).
Locução com perfil jovem, interpretada.



ROTEIRO DE DE VT/WEB 15”

Moldura com textura e mosaico das peças digitais.

Imagens de vestibulandos de diferentes perfis. 

Tipologias/fontes de letterings também padronizados.

Takes dinâmicos: vista aérea e estrutura interna da instituição.

Ao mencionar inscrições gratuitas, insere o website:
unicerrado.edu.br/vestibular. Selo com data: Até 10/6,

Provas On-line. Pictograma “perto de você”, tipo Google Maps.                      

Corte para cartela de assinatura final, com logo Unicerrado e 
logo FESG no canto.

O mundo mudou. O mercado também.

Prepare-se com quem faz a diferença!

Vestibular Tradicional Unicerrado.
Centro Universitário de excelência.  

Perto de você!

Inscrições gratuitas pelo site. 
Unicerrado.

O mercado valoriza mais quem se prepara melhor.

Vídeo
Áudio: (Trilha com ritmo atual, batida agitada).
Locução com perfil jovem, interpretada.



ROTEIRO VT 6”/ YOU TUBE

Fundo com textura e mosaico das peças digitais.

Takes dinâmicos da instituição, cortando para o
template do evento, com cartela indicando as
informações básicas: unicerrado.edu.br/vestibular;
box: Até 10/6. Provas On line. Pictogramas das
redes sociais. Logos Unicerrado e FESG.

Vestibular Tradicional Unicerrado.

Inscrições gratuitas pelo site.

Até 10 de Junho. Unicerrado.

Audio: (Trilha com ritmo atual, batida agitada)
Locução com perfil jovem, interpretada.

Vídeo



ROTEIRO DE SPOT/RÁDIO, 30”

O mundo mudou. O mercado também.

Prepare-se com quem sabe, e faz a diferença!

Vestibular Tradicional Unicerrado.

Centro Universitário referência em graduação; com cursos em todas as áreas do conhecimento.

E um ensino moderno e inovador, perto de você: em Goiatuba!
Inscrições gratuitas pelo site: unicerrado.edu.br/vestibular.
Até 10/6. Provas on-line.

Vestibular Tradicional Unicerrado.
O mercado valoriza mais quem se prepara melhor.

Áudio: (Trilha com ritmo atual, batida agitada). Locutor com perfil jovem, interpretada.
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