
IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL



NOSSA MISSÃO

Tornar possíveis
iniciativas socias que
façam a inclusão
acontecer.



NOSSA Visão

Construir uma
sociedade para
todos de forma

ampla e
incondicional.



NOSSOS VALORES

Para alcançarmos nossos propósitos sociais,
percebemos que é necessario praticar estas
habilidades institucionais de forma mais
consistente.
Por isso, os comportamentos e atitudes de todas
as pessoas envolvidas foram traduzidos em 10
valores essenciais que representam nosso jeito
de trabalhar.
Conheça os valores que ajudam a nos manter
resilientes e focados em nossa missão e visão e
que nos norteiam para fazer a inclusão acontecer.



As nossas ações são pautadas pela paixão
pelo que fazemos e as nossas relações

são imbuídas do espírito de solidariedade,
simpatia, gentileza e cuidado pelo outro.

O AMOR SUSTENTA NOSSO JEITO
DE SER E SE RELACIONAR



Cultivamos o otimismo e a
confiança no futuro,

acreditando no potencial
das pessoas que

atendemos, na força das
nossas parcerias e na
nossa capacidade de

mobilização e
transformação social.

O QUE NOS MOVE É A
FÉ



Protegemos a dignidade das pessoas e não somos
coniventes com nenhuma forma de preconceito e
discriminação pelas suas características ou
escolhas pessoais.

RESPEITO PELAS
DIFERENÇAS É ESSENCIAL



Assumimos a responsabilidade de agir com
integridade, transparência e honestidade, gerando a
confiança de nossa equipe, parceiros, usuários,
fornecedores e autoridades governamentais.

A ÉTICA É O
ALICERCE
DE NOSSA GESTÃO



Buscamos propagar os nossos
ideais de inclusão com

conhecimento, possibilidades e
entusiasmo, a ponto de

convencer e inspirar pessoas a
construir uma sociedade cada

vez mais inclusiva.

A INSPIRAÇÃO COMO
AGENTE DE MUDANÇA



Os nossos propósitos sociais  só podem ser
alcançados com o apoio e a sinergia da sociedade,
o que nos faz somar esforços com parceiros que
comungam do mesmo ideal de inclusão e justiça
social que queremos realizar.

A UNIÃO COMO
AGENTE DE MUDANÇA



Atuamos com dedicação,
competência e dinamismo, buscando

fazer um trabalho bem feito que
supere as expectativas dos resultados

técnicos e sociais esperados e que
valorize os recursos utilizados.

O PROFISSIONALISMO 
MARCA O NOSSO TRABALHO



Acreditamos que os desafios só podem ser superados
quando adotamos uma postura firme, decidida e

estratégica para enfrentá-los, sem desistir diante dos
obstáculos e difculdades.

A SUPERAÇÃO PELA
PERSISTÊNCIA ESTRATÉGICA



Buscamos
continuamente criar
novas soluções e
tecnologias sociais que
influenciem na
complexidade da
inclusão, exercitando a
criatividade e a abertura
para novas ideias que
nos levam a fazer cada
vez mais e melhor.

INOVAÇÃO PARA
FAZER A DIFERENÇA



Temos consciência que o que fazemos tem um
impacto na vida de muitas pessoas, o que nos
motiva a ser uma referência de trabalho cooperativo
e colaborativo em prol da inclusão.

RESULTADOS COM
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO



VIVENDO
NOSSOS VALORES

Para que a nossa  identidade organizacional tome conta de todos os
espaços da Unilehu, é necessário vivenciar profundamente e
verdadeiramente nossos valores.

Por isso, a nossa intenção é consolidar os valores pela prática. E com o
compromisso de que este exercício seja feito todos os dias, em todas as
nossas ações e com todas as pessoas.

Devemos ter em em mente que nossa responsabilidade se dá em
diversas dimensões de atuação:

FAZENDO: Na condução das atividades de sua função

DECIDINDO: Na busca das soluções necessárias

PLANEJANDO: Na proposta de novas ações

REPRESENTANDO:  Na participação social pela causa da inclusão

Colocamos em nossa equipe a expectativa de que a essência da Unilehu
seja transmitida para a sociedade. Isso porque acreditamos na sua
capacidade de realizar nossos objetivos sociais, pois é pela mão de
nossos funcionários que as portas abrem todos os dias para fazer a
inclusão acontecer.


