
                                                                                                                                                                                

  



                                                                                                                                                                                

Convênios Institucionais 

Vínculo Entidade Curso Observação 

ACI 

FACCAT 

Graduação 
Desconto de 40% nos cursos de graduação em 
uma (1) disciplina por semestre e de 20% nos 
cursos de pós-graduação lato sensu. O 
desconto é válido indiferente do número de 
funcionários matriculados.  
http://www.faccat.br/ 

Pós-Graduação Lato 
Sensu 

IENH 
Curso técnicos, 
graduação 
especializações. 

Para os cursos técnicos, graduação e 
especializações até 2 alunos o desconto é de 
10%, de 3 a 5 alunos o desconto é de 15% e 
acima de 6 alunos 20%. 
http://www.ienh.com.br/ 

FTEC 

Graduação *Para alunos de Novo Hamburgo e Porto Alegre 
que cursarem três disciplinas ou mais de 180h. É 
válido o desconto para Graduação EAD. 
http://www.ftec.com.br/ Pós-Graduação e MBA’s 

FEEVALE Graduação e Pós-
Graduação 

O desconto na graduação é de 10%. 
É necessário que o aluno esteja matriculado ao 
menos em 12 créditos. Nos cursos de extensão e 
pós-graduação para 2 alunos (5%), para 3 
alunos (7,5%) e de 4 ou mais alunos (10%). O 
desconto é válido somente para funcionários 
registrados na empresa. 
http://www.feevale.br/ 

CEDEM – 
Fundação Dom 

Cabral 
Pós-Graduação 

Desconto na pós-graduação lato sensu de 5%. 
Condições válidas para candidatos aprovados 
no processo seletivo. 

Colégio Santa 
Catarina Cursos Técnicos 

Até dois alunos 5% de desconto 
De 3 a 5 alunos 10% de desconto 
Acima de 6 alunos 15% de desconto 
http://colegiosantanh.com.br/ 

ASSESPRO 

Alfamídia Cursos e treinamentos 
sobre a tabela de preços www.alfamidia.com.br 

IBGEN (Instituto 
Brasileiro de 

Gestão de 
Negócios) 

Graduação, In-Company 
e Pós-Graduação 

O benefício será concedido nas mensalidades 
para associados. 
www.ibgen.com.br 

ULBRA 

Cursos de Graduação 
(exceto Medicina 
Veterinária, 
Odontologia, Medicina, 
EAD, Mestrados e 
Doutorados). 

O benefício será concedido nas mensalidades 
para associados. 
www.ulbra.br 

Centro 
Universitário 

METODISTA - 
IPA 

Cursos de Graduação 
(exceto Mestrados e 
Doutorados). 

O benefício será concedido na mensalidade 
(exceto mestrados e doutorados). 
www.metodistadosul.edu.br 

QRS Desconto em todos os 
cursos oferecidos. 

O benefício será concedido nas mensalidades 
para associados. 
www.qrs.com.br 

http://www.faccat.br/
http://www.ienh.com.br/
http://www.ftec.com.br/
http://www.feevale.br/
http://colegiosantanh.com.br/
http://www.alfamidia.com.br/


                                                                                                                                                                                

SENAI Cursos Técnicos e 
Tecnológicos 

O desconto é de 8% no ato da matrícula para os 
cursos técnicos e 10% 
nos cursos de iniciação e aperfeiçoamento 
profissional. 

FGV Fundação 
Getúlio Vargas 

Graduação em 
Administração (POA) O benefício será concedido na mensalidade. 

https://portal.fgv.br/ Master Business 
Administration - 
MBA's 

UNISINOS 
Universidade do 
Vale do Rio dos 

Sinos 

Graduação, MBA´s, 
Especializações, 
Uniliguas e Cursos de 
Informática 

O benefício será concedido na mensalidade. 
www.unisinos.br 

UNINTER UNINTER Graduação e Pós-
Graduação 

Desconto de 10% para colaboradores e 
familiares (cônjuges, 
ascendentes e descendentes) nos cursos de 
graduação e pós-graduação. 
http://portal.uninter.com/ 

UNIRITTER UNIRITTER 
Graduação, Graduação 
Semipresencial e Pós-
Graduação 

O benefício será concedido na mensalidade. 
http://www.uniritter.edu.br/ 

TARGET Target Trust Cursos e Formações 
A partir da contratação de três cursos: 
20% a vista e 10% parcelado 
http://www.targettrust.com.br/ 

UPTIME Escola de 
Idiomas Inglês Duvidas: 

(51) 3036-5157 

CNA Idiomas Escola de 
Idiomas 

Inglês e Espanhol 
Cursos para adultos e 
para crianças 

Benefícios oferecido aos colaboradores CIGAM e 
seus dependentes. 
Mais informações pelo site: 
www.cna.com.br/novohamburgo 
ou junto a equipe do CNA NH pelo telefone: (51) 
35270203 

American One Escola de 
Idiomas Inglês e Espanhol 

Benefícios oferecido aos colaboradores CIGAM e 
seus dependentes. 
Mais informações pelo site: 
www.americanvisionidiomas.com.br 
Telefone: (51) 30362600 

Cultura 
Americana 

Escola de 
Idiomas 

Inglês, Espanhol, 
Italiano, Francês e 
Alemão. 
Cursos para adultos e 
para crianças 

Para mais informações, podem contatar pelo e-
mail 
comercialnh@culturaamericana.com.br ou 
telefone (51) 3527-6690/ 
(51) 98944-9286 

Informatize 
Escola 

Profissionali-
zante 

Cursos Técnicos,  
Profissionalizantes e 
Idiomas. 

Mais informações pelo site: 
www.informatize.com.br 

SESC SENAC 

Cursos presenciais: 
Técnicos, Pós-
Graduação Presencial, 
Idiomas e 
Cursos livres e Pós- 
Graduação EAD. 

20% Comerciários: nos cursos presenciais 
10% nos cursos de Pós-Graduação EAD 
http://www.senac.br/ 

UNOPAR UNOPAR NH Graduação e Pós-
Graduação 

Para conhecer os cursos ofertados acesse: 
http://www.unoparead.com.br/nossos-cursos/ 
Para mais informações, podem contatar o polo 
de Novo Hamburgo pelo 
e-mail unopar.nh@gmail.com ou telefone (51) 
3036-2020. 

Escola 
Scheffer 

Escola 
Scheffer 

Cursos 
Profissionalizantes 

Para conhecer os cursos ofertados acesse: 
http://www.escolascheffer.com.br/ 

https://portal.fgv.br/
http://portal.uninter.com/
http://www.uniritter.edu.br/
http://www.targettrust.com.br/
http://www.senac.br/
http://www.unoparead.com.br/nossos-cursos/
http://www.escolascheffer.com.br/


                                                                                                                                                                                

Para mais informações, podem contatar pelo e-
mail 
nh@escolascheffer.com.br ou telefone (51) 
3593-6869. 

Recriar Escola Infantil 
Recriar 

Atividades de 
contraturno escolar 

Para mais informações, podem contatar pelo e-
mail 
recriar.nh@gmail.com ou telefone (51) 
32534194 

Anhanguera Anhanguera Graduação e Pós-
Graduação 

Para mais informações contate 
51-30362020 / 30362021 / 30362022 

Full Time 
Idiomas 

Escola de 
Idiomas 

Cursos de inglês, 
espanhol e alemão 

Para mais informações, podem contatar pelo e-
mail 
fulltime@fulltimeidiomas.com.br ou telefone (51) 
3593-6204. 

 


