
 

 

Convênios Públicos 

  

O UNIFIEO mantém convênio com diversas Prefeituras, Grêmios e Câmaras 

Municipais. 

Funcionários e seus dependentes legais das Prefeituras, Grêmios e Câmaras Municipais 

podem ser beneficiados com o desconto. 

Atenção: É necessário trazer a declaração comprobatória do vínculo empregatício no 

ato da matrícula  

  

Câmaras 

 

Câmara Municipal de Osasco                                 50% 

Câmara Municipal de Barueri 50% 

 

 Institutos 

FIEB                                                                             50%  

 

 Prefeituras 

Prefeitura Municipal de Barueri                                         50%  

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 50% 

Prefeitura Municipal de Jandira 50% 

Prefeitura Municipal de Osasco 50% 

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista 50% 

  

 

 

 

 



 

Convênio OAB 

  

Para garantir 50% de desconto nos cursos de Direito da Pós-Graduação Lato Sensu e 

Mestrado Stricto Sensu, os alunos inscritos nas sub-seções da OAB conveniadas ao 

UNIFIEO devem encaminhar à Secretaria de Pós-Graduação certidão que comprove a 

inscrição na sub-seção. 

  

As sub-seções da OAB conveniadas são:  

Barueri 

Carapicuíba 

Cotia 

Embu 

Franco da Rocha 

Itapecerica da Serra 

Itapevi 

Jabaquara 

Lapa 

Osasco 

Pinheiros 

Santana 

São Roque 

Taboão da Serra 

Tatuapé 

 

 



SOBRE OS CONVÊNIOS  

O UNIFIEO mantém convênio com Empresas, Sindicatos, Cooperativas, Condomínios 

e Associações.  

Os funcionários, associados, sindicalizados, condôminos e conveniados, cônjuges e 

filhos desses, têm direito ao desconto nas mensalidades de nossos Cursos de Graduação, 

Graduação Tecnológica e Pós-Graduação – Lato Sensu conforme percentual descrito 

abaixo. 

  

Como solicitar: 

 

Os alunos interessados devem imprimir o Termo de Compromisso (no link específico 

das parcerias abaixo relacionadas), ler atentamente, preenchê-lo e assiná-lo.  

Devem entregar o termo assinado no Cabes - Centro de Análise de Benefícios ao 

Estudante /Tesouraria, juntamente com: 

• Declaração original atual do setor de Recursos Humanos da Empresa que 

comprove que é funcionário. Funcionários do Bradesco devem solicitar ao RH 

da Matriz. Não serão aceitas declarações de agências ou departamentos. 

• No caso de dependentes, cônjuges ou filhos, além da declaração original do RH 

da empresa que o funcionário faz parte, deve ser entregue também cópia da 

certidão de casamento/União Estável ou de nascimento que comprove o 

parentesco. 

• Os Sindicalizados, Associados, Condôminos ou Cooperados devem apresentar 

uma declaração original comprovando a filiação.  

As declarações têm validade de 30 dias a contar da data de sua emissão. 

  

Associações, Condomínio, Cooperativas, Empresas, Ong e Sindicatos 

• Graduação, Graduação Tecnológica. O desconto será de acordo com 

cada empresa, sobre o valor líquido da mensalidade, com vencimento no dia 8 

de cada mês. 

• Pós-Graduação (lato sensu) Desconto será de acordo com cada empresa, sobre o 

valor líquido da mensalidade, com vencimento no dia 8 de cada mês. 

  

 

  

Percentual de desconto Policiais Militares do Estado de São Paulo 

  

• Graduação, graduação tecnológica 50%  

• Pós-graduação e Graduação EAD (Educação a Distância) não se aplica o 

desconto. 

 


