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A Anhanguera oferece toda infra-estrutura que é necessária para ministrar os cursos 
oferecidos e para realização de palestras e treinamentos em nossos 22 Campi localizados 
em todas as regiões de São Paulo e em quase todos os estados do Brasil, com fácil acesso 
via Metrô e Ônibus com estacionamento ao lado. 
  
Diferenciais: 

  
- Mensalidades competitivas; 
 
- Cursos com qualidade reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho; 
  
- Acessibilidade: Unidades bem localizadas em todas as regiões de São Paulo, próximas a 
Metrô e Ônibus; 
  
- Laboratórios bem localizados e bibliotecas com mais de 1 milhão de livros; 

  
- Seguro educacional: garantia de 5 mensalidades em caso de perda de renda; 
  
- Google Apps: ferramentas de compartilhando e colaboração que ajudam no 
aprendizado e network; 
  
- Programa do Livro Texto: livros com até 80% de desconto pra que o aluno possa ter sua 
biblioteca pessoal. Os PLTs fazem parte da bibliografia do curso; 
  
- Programas de financiamento: programas público (FIES) e privado (Pravaler) para 
financiar o curso.;- Flexibilidade de formas de pagamento: cartão de crédito, débito no 
cartão de crédito, débito em conta e boleto; 
  
- Atividades complementares: atividades práticas supervisionadas nas quais o aluno 
exercita na prática o aprendizado em sala 
  
- Conteúdos On-line: conteúdos disponibilizados em plataforma on-line e interativa, 
fazendo com que o aluno tenha acesso às mais moderno tecnologias de aprendizado e 
preparado para as tendências do mundo corporativo (e-learning, internet, 
compartilhamento, globalização, etc). 
  
Composição da parceria:  
 

- Descontos nos cursos de Graduação, Curta Duração, Pós-Graduação (Lato-Sensu) nas 
modalidades Presenciais e EAD (Ensino à Distância) e Cursos de Extensão; 
- Processo Seletivo Gratuito; 
- Descontos válidos para Titulares e Dependentes; 
- Equipe de Analistas qualificados para dar suporte a parceria; 
- Palestras; 
- Cursos customizados e In-Company.            
  
Tudo isso sem gerar ônus nenhum a empresa! 

 


