
 

 

Ordem 
 

Nome da IE 

 
Percentual de desconto 

Cursos sobre os quais incidem 

os descontos 

 
Beneficiários 

 
Vigência 

 
Contato 

 
Documentos exigidos 

 

 

 

 
1. 

 

 

CENTRO BRASILEIRO 
DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA LTDA – 

FACULDADE FINON DE 
PATOS DE MINAS - 
Patos de Minas/MG 

 

 

 

- 50% (cinquenta por cento) nas 
mensalidades dos cursos ministrados. 

 

 

 

- Cursos ministrados pela 
Faculdade FINOM de Patos de 

Minas 

 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes. 

 

 

 

16/12/2016 A 
16/12/2021 

 

 

 

Responsável: Estanislau Gonçalves Jovtei (Diretor 
Geral) 

Endereço: Rua Ana de Oliveira, 645, lote D, Quadra 
98 - Centro – Patos de Minas/MG 

Telefone: (34) 3823-3933 
Site: www.finom.edu.br 

 

 
 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 

e para o dependente e o servidor civil a 
declaração emitida pela Seção de Recursos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

INSTITUTO MINEIRO DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

– FACULDADE 
IMESMERCOSUR – 

Governador 
Valadares/MG 

 

 

 

- 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 
da taxa de inscrição e das parcelas 

oferecidas pela instituição CONVENIADA. 

 

 

 

- Cursos oferecidos pela 
instituição CONVENIADA 

 

 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas. 

 

 

 

 

 
30/03/2017 A 
30/03/2022 

 

 

 

 

Responsável: Gustavo Mendes de Oliveira (Vice- 
Diretor de Administração e Finanças) 

Endereço: Rua Peçanha, 662, 10º andar – Centro – 
Governador Valadares/MG 

Telefone: (33) 3212-3418 
Site: imes.org.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade eoutros documentos que porventura 
venham a ser solicitados pela CONVENENTE. 

 

 

 

 

 
3. 

 

SOCIEDADE 
EDUCACIONAL 

GOVERNADOR OZANAN 
COELHO - 

SEGOC/FACULDADE 
GOVERNADOR OZANAN 

COELHO – FAGOC – 
Ubá/MG 

 

 

- 30% (trinta por cento) sobre o valor das 
mensalidades dos corsos oferecidos pela 

instituição, excetuando-se o curso de 
Medicina. 

 

 

 

- Cursos ofertados pela FAGOC, 
excetuando-se o curso de 

Medicina. 

 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes. 

 

 

 

13/12/2017 A 
13/12/2022 

 

 

 

Responsável: Ricardo Belo Couto e Marcelo Oliveira 
Andrade 

Endereço: Rua Dr. Adjalme da Silba Botelho, 20 – 
Seminário – Ubá/MG 

Telefone: (32) 3539-5600 
Site: unifagoc.edu.br 

 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade eoutros documentos que porventura 
venham a ser solicitados pela CONVENENTE. 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

BRASIL EDUCAÇÃO S/A 
– CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNA – 
EBRADI – FACULDADES 

UNA DE CONTAGEM, 
UNA DE POUSO 

ALEGRE, UNA DE 
BETIM, UNA DE 

DIVINOPÓLIS, UNA DE 
SETE LAGOAS – FACEB 

EDUCAÇÃO LTADA – 
UNA DE BOM 

DESPACHO, UNA NOVA 
SERRANA 

- descontos nas mensalidades vigentes dos 
cursos do Centro Univesitário UNA de Bom 
Despacho de graduação (tecnológo – 20%, 
bacharelado e licenciatura – 30%, pós- 
graduação Lato Sensu – 30%, cursos de 
curta duração – 10%). 
- descontos nas mensalidades vigentes dos 
cursos do Centro Univesitário UNA 
(tecnológo – 20%, bacharelado e 
licenciatura – 20%, pós-graduação Lato 
Sensu – 30%, cursos de curta duração – 
10%). 
- descontos nas mensalidades vigentes dos 
cursos do Centro Univesitário UNA/EBRADI 
(cursos preparatórios – 30%, pós- 

graduação – 30%). 

 

 

 

 

 
- Cursos do Centro Universitário 
UNA de graduação (tecnólogo, 

bacharelado e licenciatura), pós- 
graduação Lato Sensu e de curta 

duração. 
- Cursos da UNA/EBRADI de 

pós-graduação e preparatórios. 

 

 

 

 

 
Servidores da PMMG 

(militares da ativa, 
reserva, reformados e 

os servidores civis 
lotados na instituição) 
e seus dependentes. 

 

 

 

 

 

 

 
25/07/2018 A 
25/07/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsável: Reinaldo Ribeiro Portela (Diretor) 

Endereço: Rodovia BR 262, Km 480, sala 05, Zona 
Rural – Bom Despacho/MG 

Site: www.una.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade e outros documentos que 

porventura venham a ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE 

ENSINO 
LTDA/FACULDADE UNA 

DE UBERLÂNDIA – 
Uberlândia/MG 

 

- 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 
da mensalidade vigente nos cursos de 
graduação de tecnológo, bacharelado e 

licenciatura. 
- 30% (trinta por cento) de desconto sobre o 
valor da mensalidade no curso de pós- 
graduação Lato Sensu. 
- 10% (dez por cento) de desconto sobre o 
valor da mensalidade vigente nos cursos de 
curta duração. 

 

 

 

- Cursos de curta duração, 
graduação, pós-graduação e 

preparatórios, exceto curso de 
Medicina. 

 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes. 

 

 

 

01/10/2018 A 
01/10/2023 

 

 

 

 

 

Responsável: Elaine Rodrigues Benfica (Professora) 
Endereço: Rua Rafael Marino Neto, 600 – Jardim 

Karaíba – Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 2512-0416 

Site: www.una.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade e outros documentos que 

porventura venham a ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

http://www.finom.edu.br/
https://faculdadeimes.org.br/
https://unifagoc.edu.br/
http://www.una.br/
http://www.una.br/


 

 

 

 

 
6. 

 

 

 
 

REDE DE ENSINO 
DOCTUM – 

Caratinga/MG 

 

 

- descontos sobre as taxas de matrícula ou 
inscrição e as mensalidades dos curso 

oferecidos pela CONVENENTE, conforme 
estabelecidos no item 2.1 do convênio. 

 

 

 

- Cursos de graduação, pós- 
graduação, técnico e educação 

básica. 

 

 

- Servidores da 
PMMG (militares da 

ativa, reserva, 
reformados e os 
servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas 

 

 

 

 
09/11/2018 A 
09/11/2023 

 

 

 

Responsável: Flávia Bastos Ramos (Diretora) 
 

Endereço: Rua Paraíba, 550 – Savassi – B. 
Hte/MG (filial) e Rua João Pinheiro, 147, Centro – 

Carantinga/MG (Filial) 
Telefone: (33) 3322-6200 
Site: www.doctum.edu.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade e outros documentos que 

porventura venham a ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

 
7. 

 

 

 
 

FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE 

CARATINGA – FUNEC – 
Carantinga/MG 

 

 

- 15% (quinze por cento) de desconto nos 
cursos de educação básica, técnicos, 

graduação, exceto cursos de Medicina e 
Direito, e pós-graduação. 

- 40% (dez por cento) de desconto no curso 
de graduação em Direito. 

 

 

- Cursos de educação básica, 
técnicos, graduação e pós- 

graduação, 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas. 

 

 

 

17/01/2019 A 
17/01/2024 

 

 

Responsável: Antônio Fonseca da Silva (Diretor 
Executivo) 

Endereço: Av. 49 – Centro – Caratinga/MG 
Telefone: (33) 3222-7900 

Site: www.unec.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
 

Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 
categoria de dependente deverão comprovar 

seu parentesco, através de documento de 
identidade e outros documentos que 

porventura venham a ser solicitados pela 
CONVENENTE. 

 

 

 

 
8. 

 

 
FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE 
OLIVEIRA – FEOL – 

Oliveira/MG 

 

- 20% (vinte por cento) de desconto nas 
mensalidades vigentes dos cursos de 
graduação (tecnólogo, licenciatura ou 
bacharelado). 

- 30% (trinta por cento) de desconto nas 
mensalidades vigentes dos cursos de pós- 
graduação Lato Sensu. 

 

 

- Cursos ofertados pela 
CONVENENTE. 

 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas. 

 

 

 

 

26/07/2019 A 
26/07/2024 

 

 

Responsável: Maria José de Jesus Firmino 
(Professora) 

Endereço: Rua Coronel Benjamim Guimarães, 27 – 
Centro – Oliveira/MG 

Telefone: (37)3331-4075/3331-1719 
Site: www.feol.com.br 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 

categoria de dependente deverão comprovar 
seu parentesco, através de documento de 

identidade e outros documentos que 
porventura venham a ser solicitados pela 

CONVENENTE. 

      9. FACULDADE DE 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

DO TRIANGULO 
MINEIRO-FCETM E 

CENTRO DE ENSINO 
SUPERIOR DE 

UBERABA-CESUBE-
Uberaba e Triangulo 

Mineiro 

60% (sessenta por cento) de desconto 
sobre o valor das mensalidades dos cursos 
de graduação e de 35% (trinta e cinco por 

cento) pos graduação oferecidos pela 
CONVENTE 

- Cursos ofertados pela 
CONVENENTE. 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas. 

04/08/2020 A 
04/08/2025 
  

Responsável: Luciano Sousa Pimenta 

Endereço: ua Ronan Martins Marquez, 487 
- Universitário, Uberaba - MG, 38050-600 

Telefone: (34) 3331-5555 
 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 

categoria de dependente deverão comprovar 
seu parentesco, através de documento de 

identidade e outros documentos que 
porventura venham a ser solicitados pela 

CONVENENTE. 

     10. SOCIEDADE 
EDUCACIONAL IRMÃO 
MUNIZ- FACULDADE 

PROMONE E FAC. 
KENNEDY-Belo 

Horizonte 

50% (cinquenta por cento) de desconto 
sobre o valor das mensalidades dos cursos 
de graduação e 30% (trinta por cento) de 
cursos de Pós graduação e 20% (vinte e 
cinco por cento) cursos  livres oferecidos 

pela CONVENTE 

- Cursos ofertados pela 
CONVENENTE 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas 

05/06/2020 A 
05/06/2025 

Responsável: Natanael Atilas Avela 

Endereço: R. José Dias Viêira, 46 - Rio 
Branco, Belo Horizonte - MG, 31535-040 

(31) 3408-2350 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 

categoria de dependente deverão comprovar 
seu parentesco, através de documento de 

identidade e outros documentos que 
porventura venham a ser solicitados pela 

CONVENENTE. 

    11. INSTITUTO 
EDUCACIONAL 

CÂNDIDA DE SOUZA 

55% (cinquenta e cinco por cento) de 
desconto para cursos de graduação 

presencial, desconto de 65% (sessenta e 
cinco por cento) cursos de graduação EAD,  

engenharia civil, de produção e 
agrimensura; 35 % (trinta e cinco por cento) 

para pós graduação; 15% (quinze por 
cento) cursos de extensão. 

- Cursos ofertados pela 
CONVENENTE 

Servidores da PMMG 
(militares da ativa, 

reserva, reformados e 
os servidores civis 

lotados na instituição) 
e seus dependentes e 

pensionistas 

22/10/2020 a 
22/10/2025 

Responsável: Raquel Barbosa 

Endereço:  R. Gastão Bráulio dos Santos, 
837 - Nova Gameleira, Belo Horizonte - 

MG, 30510-120  
 (31) 3372-3703 

Os BENEFICIÁRIOS deverão comprovar o 
vínculo com a CONVENIADA, mediante 

apresentação à CONVENENTE, no ato da 
matrícula ou inscrição, a identificação funcional 
ou outra documentação fornecida pela PMMG, 
carteira de identidade e outros documentos que 

porventura venham ser solicitados. 
Os BENEFICIÁRIOS que se enquadram na 

categoria de dependente deverão comprovar 
seu parentesco, através de documento de 

identidade e outros documentos que 
porventura venham a ser solicitados pela 

CONVENENTE. 

 

http://www.doctum.edu.br/
http://www.unec.br/
http://www.feol.com.br/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR883BR883&q=faculdade+de+ci%C3%AAncias+econ%C3%B4micas+do+tri%C3%A2ngulo+mineiro+telefone&ludocid=5566957826263769823&sa=X&ved=2ahUKEwjS673H9-bsAhVAD7kGHciiCSIQ6BMwEnoECBwQBQ
https://www.google.com/search?q=FACULDADE+DE+CI%C3%8ANCIAS+ECON%C3%94MICAS+DO+TRIANGULO+MINEIRO-FCETM+E+CENTRO+DE+ENSINO+SUPERIOR+DE+UBERABA-CESUBE-Uberaba+e+Triangulo+Mineiro&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR883BR883&oq=FACULDADE+DE+CI%C3%8ANCIAS+ECON%C3%94MICAS+DO+TRIANGULO+MINEIRO-FCETM+E+CENTRO+DE+ENSINO+SUPERIOR+DE+UBERABA-CESUBE-Uberaba+e+Triangulo+Mineiro&aqs=chrome..69i57.935j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR883BR883&q=faculdades+kennedy+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKqii8pMNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyqQlJpfmpCSmpBYrZKfm5aWmVCqk5qWkFqUeXp4PABsD7SRNAAAA&ludocid=8084110243391670071&sa=X&ved=2ahUKEwiJsqjQ_ObsAhXZIbkGHfUOCO0Q6BMwE3oECCQQAg
https://www.google.com/search?q=faculdade+kennedy&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR883BR883&oq=faculdade+kennedy+&aqs=chrome..69i57.97922j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=feamig&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR883BR883&oq=feeamig&aqs=chrome.1.69i57j0i13l6j0i13i395l3.8425j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

