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um pouco do que somos

somos líderes
Holding fundada em 2007, líder no segmento de publicações
e conteúdos científico, técnico e profissional do Brasil
Educação Continuada
Conteúdos para formação acadêmica e aperfeiçoamento profissional
nossos editoriais
Publicações nas áreas da Saúde, Jurídica, Concursos, Ciências Exatas,
Humanas e Sociais Aplicadas
nossos produtos

4 mil livros impressos
3 mil títulos em versão digital
Nossos Parceiros

16 mil autores
200 mil docentes e consumidores cadastrados

soluções editoriais
O GEN construiu uma sólida plataforma editorial, com mais de 16 mil autores brasileiros
e com os melhores conteúdos internacionais.

Saúde

CONCURSOS

CIÊNCIAS EXATAS

ciências sociais aplicadas

jurídica

ciências humanas

www.grupogen.com.br

soluções em serviços, educação
e capacitação profissional
Edições customizadas para
instituições de ensino

Soluções e iniciativas digitais

Conteúdos personalizados, integrais ou fracionados
na medida certa para cada instituição de ensino

Educação continuada e serviços

Pasta do Professor
Opção conveniente oferecida pelas editoras de livros
universitários para a distribuição d
 e conteúdos em
capítulos. Além da versão impressa, a Pasta do Professor

AC Farmacêutica
Com mais de 20 anos de experiência em serviços e

disponibiliza versões digitais para download.
www.pastadoprofessor.com.br

publicações para profissionais da área da saúde, a AC
Farmacêutica provê educação continuada de qualidade
por meio de livros, revistas médicas, e-books, cursos
presenciais e a distância, com interface entre sociedades
médicas, profissionais da saúde e indústria farmacêutica.

Minha Biblioteca
Consórcio formado pelo GEN e mais outras três editoras,
conta, atualmente, com mais de 5.800 obras on-line no
modelo de assinatura por área de interesse.

Curso Forum

www.minhabiblioteca.com.br

Reconhecido nacionalmente pela qualidade do corpo
docente e pelo alto índice de aprovação no Exame
de Ordem e em concursos públicos, o Forum oferece
o melhor conteúdo de ensino preparatório, com a
conveniência de o aluno estudar de maneira presencial
ou pela internet.
www.cursoforum.com.br

E-books
Mais de 3 mil títulos disponíveis para download na
plataforma VitalSource. O aplicativo de leitura Bookshelf
pode ser instalado em computadores Windows ou Mac,
além de tablets e smartphones com sistema operacional
iOS e Android.

Soluções educacionais
GEN | Educação
O GEN | Educação produz e distribui conhecimento e material didático interativo em formatos digitais disponibilizados em
ambiente virtual de aprendizagem. O conteúdo, criado com base em metodologias ativas, pode ser customizado para adequarse integralmente às necessidades das instituições de ensino.
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* valores em R$ mil

Rio de Janeiro
Travessa do Ouvidor, 11 
Centro | Rio de Janeiro | RJ
20040-040

Curso Forum
Avenida Rio Branco, 108/3º e 4º andares
Centro | Rio de Janeiro | RJ
20040-001

São Paulo
Rua Conselheiro Nébias, 1.384
Campos Elíseos | São Paulo | SP
01203-904

Portugal
Distribuidora Nova Guanabara
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, 7A
1700-183 | Lisboa

+55 21 3543-0770

+55 21 2169-8856

+55 11 5080-0770

+ 351 21 840 56 66/7

Saúde
www.genmedicina.com.br
GEN.Saude
grupogensaude
Ciências Sociais Aplicadas
GEN.CienciasSociaisAplicadas

Exatas
GEN.Exatas
grupogen_exatas

Jurídica
www.genjuridico.com.br
GEN.Juridico
editora.metodo

Humanas
GEN.Humanas

faleconosco@grupogen.com.br | +55 11 5080-0751
www.grupogen.com.br

GEN | Educação
GENEducacao
geneducacao
geneducacao

