
Nome da IES

Percentual 

de 

desconto

Cursos sobre os quais 

incidem os descontos
Beneficiários Vigência Contato/ atualizado Documentos Exigidos

20% sobre o 

valor das 

mensalidades do 

curso livre de 

Inglês 

Curso Livre de Inglês

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos 

(18/07/22)

Beatriz S. de Carvalho

Diretora

(31)3226-9216/98619-9495. 

Av. Bernardo Monteiro, 1404, 

Bairro Funcionários, BH/MG

bia@brasas.com-brasas.com

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

20% de 

desconto sobre 

as mensalidades 

dos cursos de 

Inglês e 

Espanhol

Inglês e Espanhol

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos 

(03/10/22)

Raquel Avelin

Coordenadora Pedagógica - inFlux 

Palmares

(031) 3426-7210

Rua Manoel Venâncio Martins, 76 – 

Palmares; CEP: 31155-700;

Belo Horizonte; Minas Gerais; Brasil

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



15%

Inglês - Nas unidades: Belvedere, 

Buritis, Castelo, Cidade Jardim, 

Cidade Jardim II (Pitágoras), Cidade 

Nova, Funcionários, Mangabeiras, 

Padre Eustáquio, Pampulha, Santo 

Agostinho, Savassi e Sion

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos (até 

15/01/23)

Contato: Paulo Henrique Vaz Lopes; 

Telefone: (31) 3264 -2500;            

Email:paulo.lopes@culturabh.com.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

20%
Inglês - Nas unidades: Betim e 

Contagem 

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos (até 

22/01/2023)

Contato: Josias Gonçalves Junior; 

Telefone: 2571-3307; 

Email:junior@hcschool.com.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

 15% Idiomas e 

Informática 

Empresarial II e 

Empresarial 

Pleno. 

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, 

Italiano, Ale  Empresarial II , 

Empresarial Pleno,  Office 

Avançado, Excel VBA, MS Project, 

Dashboard com excel, Computação 

Gráfica, Web Design , programação 

Web, Coreal Draw completo, 

photoshop completo, Auto Cad 

completo, Revit e Sketchup.

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos

(até 18/10/2021)

 Geraldo Magela (Gerente de 

Marketing)

Telefone: (31) 3219-2901/2930

site: www.thebestweb.com.br 

 geraldo@thebestweb.com.br

Unidades: BAHIA, BARREIRO, 

CONTAGEM, FUNCIONÁRIOS, 

VENDA NOVA.  

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.



38,5% a 50% 

curso de Idiomas
Idioma: Inglês

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

5 anos (até  

23/07/2024)

Contato: Michele Silva                 

Telefone: (31)3283-4113 E-mail: 

corporativo@luzianalanna.com.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

40% Cursos: Inglês e Profissionalizantes

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados nos 

termos do art. 10 e os detentores de 

cargos correspondentes à função 

pública nos termos do art. 4º a que se 

refere a Lei nº 10.254, de 1990;  

empregados dos órgãos ou entidades 

descritos no item 1.2 e especificados 

no anexo 1,  do convênio. 

Aposentados e pensionistas, 

empregados dos mesmos órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo e 

seus respectivos dependentes.

05 anos ( até 

02/08/2023)

Contato: Arnaldo; Telefone: 3776-

6600 / 9 9939-0050; e-mail: 

parceiros.sos@gmail.com

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando 

empregado público), contracheque 

atual, carteira de identidade e 

comprovante de matrícula do semestre 

letivo vigente, e outros documentos 

que por ventura venham a ser 

solicitados pela CONVENIADA.

Nome da IES

Percentual 

de 

desconto

Cursos sobre os quais 

incidem os descontos
Beneficiários Vigência Contato/ atualizado Documentos Exigidos

EDUCAÇÃO SUPERIOR



10% na 

Graduação e Pós-

Graduação

Servidores efetivos; função pública; 

recrutamento amplo; contratos 

administrativos de que trata a lei 

18.185, de 2009; os designados pela lei 

10.254, de 1990; os  efetivados pela Lei 

10.254, de 1990; os  efetivados pela 

Emenda Constitucional nº49, de 2001;  

os empregados da COHAB, EMATER, 

EPAMIG, MGS; PRODEMGE e 

CODEMIG; aposentados e pensionistas 

da Administração Pública Direta, 

Autárquica ou Fundacional e seus 

respectivos dependentes.

5 anos (até 

27/03/2020)

Contato: José Ronaldo de Oliveira 

Telefone: 2125-8858                          

E-mail: 

ronaldo@domhelder.edu.br 

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.

15%(Curso de 

Pós-Graduação) 

e 20% (Curso de 

Graduação

Graduação (bacharelado): 

Engenharia de Agrimensura, 

Engenharia de Produção e 

Engenharia Civil e Pós-Graduação 

(lato sensu ou MBA): Engenharia de 

Segurança do Trabalho, Gestão 

Ambiental, Gestão da Qualidade 

com ênfase em Black Belts, 

Engenharia de Estradas com ênfase 

em Drenagem de Rodovias e 

Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

5 anos 

(26/12/2023)

Contato: Raquel Ferreira de 

Souza Telefone: (31)3273-3703 E-

mail: raquel.ferreira@feamig.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.

15% e 25%

25% de desconto sobre o valor das 

mensalidades nos cursos de 

graduação de Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia e Odontologia 

e 15%  de desconto para o Curso de 

Pós-Graduação: Fisioterapia 

Pneumofuncional, Fisioterapia 

Dermatofuncional, Fisioterapia 

Uroginecologia e Coloproctologia, 

Fisiologia do Exercício, Fisioterapia 

Traumato Ortopedia, Geriatria e 

Gerontologia, PSF e Saúde da 

Família, MBA em Gestão da Saúde, 

Enfermagem em UTI Adulto e 

Noenatal, Enfermagem do Trabalho, 

Gestão em Enfermagem, Medicina 

Intensiva, Análises Clínicas e 

Microbiologia

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

5 anos 

(11/12/2022)

Contato: Cristina Oliveira; 

Telefone: (32) 2101 -5054; Email: 

comunicacao@suprema.edu.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.



15% Pós-Graduação (lato sensu ou MBA

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

05 anos ( até 

14/03/2024)

Contato: Sarah Mello;  Telefone: 

(31) 3646-4197; Email: 

sarah.mello@unyleya.edu.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.

15% nos cursos 

de Graduação e 

Pós-Graduação

Pós-Graduação (lato sensu e Stricto 

sensu e MBA) e Graduação 

(bacharelado, tecnológo e 

licenciatura) nos cursos disposotos 

no anexo II do convênio

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

5 anos (até  

23/07/2024)

Contato: Leila Regina P. Melo 

Telefone: (31) 3349-2912 I (31) 

98526-1938  E-mail: 

leila.melo@unihorizontes.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.

20% nos cursos 

de Graduação e 

Pós-Graduação

Graduação (bacharelado e 

licenciatura): Filosofia e Teologia e 

Pós-Graduação (stricto senso): 

Filosofia e Teologia

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

5 anos (até  

23/07/2024)

Contato: Edna Lúcia Andrade C. 

Pinto Telefone: (31) 3115-7000 e 

(31) 3115-7014 E-mail: 

administrador@faculdadejesuita.e

du.br

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.



20% cursos de 

graduação e Pós-

Graduação

Cursos dispostos no anexo II do 

Convênio

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

5 anos (até  

23/07/2024)

Contato: Fausto Morais Campos 

Telefone: (31)2126-0889 e 

(31)98675-0396 e-mail: 

fausto.campos@kroton.com.br 

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.

15% no Curso 

Técnico

Curso Técnico em Mineração, 

Segurança do Trabalho e Controle 

Ambiental

Servidores estatais em exercício na 

Administração Pública Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional do 

Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais, os empregados públicos, os 

aposentados e pensionistas, 

designados nos termos do art. 10 e os 

detentores de cargos correspondentes 

à função pública nos termos do art. 4º 

a que se referem a Lei n° 10.254, de 20 

de julho de 1990, e ainda os 

contratados administrativamente de 

que trata a Lei 18.185, de 04 de junho 

de 2009, bem como os respectivos 

dependentes. 

3 anos (até 

05/04/2020)

Contato: Renato Santos Telefone:(31) 

9 9298-0306;                        E-

mail:renatufsj@gmail.com

Carteira funcional (quando servidor 

estatutário), CTPS (quando empregado 

público), contracheque atual, carteira 

de identidade e comprovante de 

matrícula do semestre letivo vigente, e 

outros documentos que por ventura 

venham a ser solicitados pela 

CONVENIADA.


