
CONVENIADO  DESCONTOS OFERECIDOS 

ANHANGUERA EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. 
Avenida Moussa Nakhl Tobias, nº 3-33 - 

CEP: 17.021-005 - (14) 3109-4100/ (14) 

4003-2344.  

https://portal.anhanguera.com  

Desconto financeiros, de 20% (vinte por cento) 

o valor da mensalidade, para quaisquer dos 

cursos  de graduação bacharel ou licenciatura, e 

de 30%  (trinta por cento) para os cursos de Pós-

Graduação (lato e stricto sensu), oferecidos pela 

CONVENIADA  aos servidores públicos 

municipais. (Para os cursos presenciais e EAD). 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR AGUDOS - 
FAAG 

Av. Marginal Vereador Delfino Tendolo 

D1200, Distrito Industrial, Agudos - 14 

3262-9400  

https://faag.com.br  

 

Desconto financeiros de 30% (trinta por cento) 

o valor da mensalidade, para quaisquer dos 

cursos de Pós-Graduação,lato sensu, graduação 

presencial, além de 22% (vinte e dois) nos 

cursos de graduação EAD oferecidos pela 

CONVENIADA  aos servidores públicos 

municipais.  

VIVEIROS & GRAVES CURSOS 
ODONTOLOGICOS LTDA -  V & G - 
ODONTOLOGICO 

R MARCOS AUGUSTO GENOVEZ SERRA, 2-

72, SALA: 01; CEP 17.012-647, VILA 

REGINA, BAURU/SP, (14) 3227-8441 

Desconto de 30% do valor do modulo para 

quaisquer cursos de pós grduação, 

especialização, aperfeiçoamento e imersão aos 

servidores públicos municipais, além de 

inscrição num curso gratuito de marketing 

"dentista 360" com duração de 07 modulos. 

UNYEAD EDUCACIONAL S.A. 
 

Polo Bauru - R.Manoel Pereira Roola 4-45, 

Vl.Nova Cidade universitária, Bauru/SP 

17012-190. - 14 998305795 

https://unyleya.edu.br  

Descontos financeiros para Cursos de 

Graduação: até 62% (sessenta e dois por cento)  

e Cursos de pós graduação: até 58% (cinquenta 

e oito por cento) de desconto, conforme a 

opção de pagamento e curso escolhido pelo 

servidor. O desconto é baseado sobre o valor 

integral do curso, oferecido pela CONVENIADA 

aos servidores públicos municipais. 

 

UNIASSELVI - SOCIEDADE EDUCACIONAL 
LEONARDO DA VINCI LTDA  
Rua Julio Maringoni 16-55, Jardim 

Nasralla, CEP 17012-130, Bauru/SP, (14) 

99777-8020. 

https://portal.uniasselvi.com.br  

 

Descontos Financeiros de 5% (cinco por cento) a 

mais em cima da promoção daquele mês 

corrente, para quaisquer dos cursos técnicos e 

profissionalizantes, de gruaduação, pós 

graduação, lato  e stricto sensu.  

 

 
 


