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Nome da IE 

 
Percentual de desconto 

Cursos sobre os quais incidem os 

descontos 

 
Beneficiários 

 
Vigência 

 
Contato 

 
Documentos exigídos 

 

 

 

 
 

01. 

 

 
 

NEW ENGLISH COURSE 
LTDA – ESCOLA DE 

IDIOMAS FISK – 
Itabira/MG 

 

 

- 40% (quarenta por cento) – sobre o valor 
da mensalidade. 

 

 

Inglês e espanhol 

 

Servidores da PMMG (militares da 
ativa, reserva, reformados e os 

servidores civis da instituição), lotados 
no 26º BPM, e seus dependentes e 

alunos do Colégio Tiradentes da 
PMMG/unidade Itabira 

 

 

21/03/2018 A 
21/03/2022 

 

 
 

Responsável: Marlene Gonçalves Borges 
Endereço: Rua Honoria Machado, 81 – 

Amazonas – Itabira/MG 
Telefone: (31) 3834-2850 

Site: www.fisk.com.br/unidades/itabira 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, mediante apresentação de 

documentação à CONVENENTE, comprovando seu 
vínculo funcional no 26º BPM. O dependente fará jus ao 
desconto mediante apresentação de cópia autenticada 
da documentação supracitada e certidão de nascimento 

demonstrando o vínculo de parentesco. 

 

 

 
 

02. 

 

 

 
 

WIZARD ESCOLA DE 
IDIO- Itabira/MG 

 

 

- 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
mensalidade e 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor da matrícula. 

 

 

 

Inglês e espanhol 

 
 

Servidores da PMMG (militares da 
ativa, reserva, reformados e os 

servidores civis da instituição), lotados 
no 26º BPM, e seus dependentes e 

alunos do Colégio Tiradentes da 
PMMG/unidade Itabira 

 

 

01/09/2018 A 
01/09/2022 

 

 
 

Responsável: Saulo Augusto Drumond 
Endereço: Rua São José, 146 – Centro – 

Itabira/MG 
Telefone: (31) 3831-4365 

Site: www.wizard.com.br/itabira 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, mediante apresentação de 

documentação à CONVENENTE, comprovando seu 
vínculo funcional no 26º BPM. O dependente fará jus ao 
desconto mediante apresentação de cópia autenticada 
da documentação supracitada e certidão de nascimento 

demonstrando o vínculo de parentesco. 

 

 

03. 

 

 

 

CASARÉU 
COMUNICAÇÃO E 

CULTURA – BRAZILIAN 
WAY IDIOMAS - 
Uberlândia/MG 

- 18% (dezoito por cento) para 01 (um) 
aluno matriculado em turma com contrato 

anual; 25% (vinte e cinco por cento) para 02 
(dois) alunos ou mais matriculados em 

turma com contrato anual; 20% (vinte por 
cento) para aula particular com contrato 

para 02 (dois) meses, podendo ser 
renovado a cada dois meses. Os valores de 

turmas descritos acima, serão aplicados 
com no mínimo 05 (cinco) alunos por turma 

ou em turma já existente 

 

 

 

Inglês 

 

 

 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes. 

 

 

 

29/10/2018 A 
29/10/2023 

 

 

Responsável: Lília Maria Eloisa Alphonse de 
Francis 

Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 401 – 
Fundinho – Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3224-2421 

Site: www.brazilianwayidiomas.com.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

04. 

 

 
 

MCI ENSINO DE 
IDIOMAS LTDA – 

ACHIEVE LANGUAGES 
– Uberlândia/MG 

 

 

- 40% (quarenta por cento) de desconto 
para cursos regulares, a serem aplicados na 

tabela de preços vigentes da 
CONVENENTE. 

 

 

Cursos regulares oferecidos pela 
CONVENENTE. 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas. 

 

 

08/11/2018 A 
08/11/2023 

 
 

Responsável: Marcos Anastácio Cabral 
Endereço: Rua Ana Godoy de Souza, 895 – 

Santa Mônica - Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3219-9314 

Site: achieveuberlandia.com.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 
 

05. 

 
 

CCAA – CENTRO DE 
CULTURA ANGLO 

AMERICANA - 
Uberlândia/MG 

 

 

- 40% (quarenta por cento) de desconto 
para cursos regulares, a serem aplicados na 

tabela de preços vigentes da 
CONVENENTE. 

 

 

Cursos regulares oferecidos pela 
CONVENENTE. 

 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas. 

 

 

30/11/2018 A 
29/12/2023 

 

 

Responsável: Raquel Ribeiro Paes 
Endereço: Av. João Pinheiro, 325 – Centro - 

Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3236-9131 

Site: www.ccaa.com.br/unidade/uberlandiacentro 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

06. 

 

 

 

EASY WAY ENGLISH 
SCHOOL S/C LTDA - 

Mariana/MG 

 

- Isenção da taxa de matrícula e 15% 
(quinze por cento) de desconto sobre os 
valores das mensalidades dos módulos do 
Curso de Inglês. 

 

 

 

Inglês 

 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes. 

 

 

13/02/2019 A 
12/02/2024 

 

 

Responsável: Aline Lage Santos Mizael 
Endereço: Rua Dom Viçoso, 17 – Centro – 

Mariana/MG 
Telefone: (31) 3557-1245 

Site: www.easyenglishschool.com.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

07. 

 

 

 

VETOR PRÉ-VETIBULAR 
– EPP – Ipatinga/MG 

 

 

- 20% (vinte por cento) de desconto sobre 
as taxas de mensalidade no curso de Pré- 

Vestibular e Concursos oferecidos pela 
CONVENENTE. 

 

 

Curso de Pré-Vestibular e Concursos 
oferecidos pela CONVENENTE 

 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas. 

 

 

16/02/2019 A 
15/02/2024 

 

 

Responsável: Luiz Otávio Marques Duarte Júnior 
(Diretor Pedagógico) 

Endereço: Av. Carlos Chagas , 504 – Térreo – 
Cidade Nobre - Ipatinga/MG 
Telefone: (31) 3287-7335 

Site: www.vetorprevestibular.com.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

http://www.fisk.com.br/unidades/itabira
http://www.wizard.com.br/itabira
http://www.brazilianwayidiomas.com.br/
https://achievelanguages.com.br/
http://www.ccaa.com.br/unidade/uberlandiacentro
http://www.easyenglishschool.com.br/
http://www.vetorprevestibular.com.br/


 

 

 

08. 

 

 
 

ICBEU – INSTITUTO 
CULTURAL BRASIL 
ESTADOS UNIDOS – 

Patrocínio/MG 

 

 

- 20% (vinte por cento) sobre o valor das 
mensalidades dos cursos oferecidos. Fará 

jus, ainda, a 5% (cinco por cento) de 
desconto para pagamento pontual. 

 

 

Cursos oferecidos pela 
CONCEDENTE. 

 

Funcionários, acionistas, associados, 
diretores e seus dependentes, assim 

considerados conjugues, filhos, 
companheiros e enteados da 

CONVENIADA, doravante designados 
beneficiários. 

 

 

30/11/2018 A 
29/12/2023 

 
 

Responsável: José Batista de Souza Neto 
(Diretor) 

Endereço: Rua Joaquim Carlos dos Santos, 788 
– N. Sra Fátima - Patrocínio/MG 

Telefone: (34) 3831-6667 
Site: www.icbeuidiomas.com.br 

 
 

Os BENEFICIÁRIOS deverão solicitar o desconto 
semestralmente, pessoalmente, em requerimento junto 

à Secretaria do ICBEU, anexando uma cópia da Carteira 
de Trabalho, assim como outros documentos que 

comprovem as condições de vinculo e de parentesco. 

 

 

 

09. 

 

 

 

ESCOLA DATA BYTE 
FORMAÇÃO COMPLETA 

PROFISSIONAL – 
Uberlândia/MG 

 

 

- 50% (cinquenta por cento) de desconto 
sobre as taxas de matrícula ou inscrição e 

as mensalidades dos cursos oferecidos pela 
CONVENENTE. 

 

 

Cursos oferecidos pela 
CONVENENTE. 

 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas. 

 

 

26/05/2017 A 
26/05/2022 

 

 

Responsável: Josinei Ferreira de Almeida 
(Diretor) 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 339, Centro – 
Belo Horizonte/MG 

Telefone: (31) 3271-0795/ (31) 3201-3610 
Site: databyte.com.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

10. 

 

 
 

ALMEIDA MAGALHÃES 
LTDA – PARK IDIOMAS 

– Uberlândia/MG 

 

- 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor 
das mensalidades dos cursos de Inglês e 
Espanhol em turmas de 06 (seis) ou mais 

alunos; 70 (setenta) bolsas de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade vigente para horários 
especiais. 

 

 

Cursos de Inglês e Espanhol. 

 
 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes. 

 

 

20/03/2018 A 
20/03/2023 

 

 

Responsável: Carlos eduardo de Aquino Testa 
Endereço: Av. Paulo Gracindo, 15, loja MJU-08, 

Shopping - Uberlândia/MG 
Telefone: (31) 3236-7744 

Site: parkidiomas.com.br/unidades/unidade- 
uberlandia-shopping 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

    11. ALESSANDRA MARIA 
ALVES-Belo 

Horizonte/MG 

15% (quinze por cento) de desconto sobre 
serviços oferecidos pela CONVENENTE 

Curso de Orientação/Instrução para 
crianças e adolescentes, para pais ; 

instrução vocacional e gestão de 
carreiras 

Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas. 

27/08/2020 A 
27/08/2025 

Responável: Alessandra Maria Alves 
Endereço:Rua Manuel Miranda. 305, bairro 

União Belo Horizonte/MG 

Telefone: 31 98688-1994 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

    12. BLESSED ESCOLA DE 
IDIOMAS BRASIL – 

Itabira/MG 

50% (cinquenta por cento) de desconto 
sobre mensalidade  de cursos ofertados 

pela CONVENENTE 

Cursos de Língua estrangeira. Servidores da PMMG (militares da ativa, 
reserva, reformados e os servidores 
civis lotados na instituição) e seus 

dependentes e pensionistas 

21/9/2020 A 
21/09/2025 

Responável: Cleide Martha Saldanha Alves 
Caldeira 

Endereço:Rua José Bragança, nº 242Quatorze 
de Fevereiro, Itabira/MG 

Telefone: 31 9 31 8534-1759 
msaldanhaa@yahoo.com.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o vínculo com 
a CONVENIADA, apresentando à CONVENENTE, no 

ato da matrícula de inscrição, a identidade funcional ou 
outra documentação fornecida pela PMMG, carteira de 

identidade e outros documentos que porventura venham 
ser solicitados. 

Os dependentes deverão comprovar seu parentesco, 
através de documento de identidade e outros 

documentos que porventura venham ser solicitados 
pela CONVENENTE. 

 

http://www.icbeuidiomas.com.br/
http://databyte.com.br/
https://parkidiomas.com.br/
https://parkidiomas.com.br/
tel:31%2085341759
mailto:msaldanhaa@yahoo.com.br

