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Programa Agente Educa+ 

 

Há três tipos de modalidades de parceria de trabalho com o grupo Educa+ EAD, 

de acordo com as condições abaixo: 

 

Modalidade: Licenciado Educa+ 

Pré-requisitos:  
 
- Obrigatório: Local pré-estabelecido para atendimento de aluno (sala de aula equipadas com 
carteiras, internet, TV, DVD etc)  
- Investimento: mensalidade de R$199,00 
- Produtos oferecidos: pós-online, pós-semipresencial, cursos livres e preparatórios, Senhor 
Espanhol e os exames de proficiência em Inglês.  
 
Vantagens:  
 
Ter em mãos as mais avançadas tecnologias de ensino-aprendizagem em EAD;  

 Sistema de LMS próprio;  

 Divulgação do polo em uma página exclusiva no site Educamais.  

 Maior credibilidade para os futuros alunos: pelo fato de encontrar uma página oficial do 
seu polo e seus dados nele confirmados;  

 Uso de materiais de divulgação elaborados pela equipe de marketing e vendas do grupo  

 Disponibilização de Tutoria online;  

 Pesquisa de mercado;  

 Educação em todos os níveis: Graduação; Mestrado; Pós-Graduação; MBA; Cursos 
Livres; Técnicos;  

 Raio de 50 Km de atuação exclusiva (todos os alunos da região são encaminhados para 
o polo assim como o repasse)  

 Assistência interna e externa da equipe de vendas (suporte) 

 Habilitação para venda de toda gama de produtos do Grupo  
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Repasses:  
 

 Pós-graduação 100% online R$ 150,00 + repasse de 10% mensal em cima do valor da 
mensalidade.  

 Semipresencial: 35% sobre as mensalidades, da primeira à última (incluindo a matrícula).  

 Curso Senhor Espanhol: 20% de repasse.  

 Cursos Preparatórios: 20% de repasse.  

 Exames de Proficiência: R$50,00 por aplicação.  

 
Inscrição: 
 
Preencher o cadastro online. 
Após a aprovação do cadastro, preencher e enviar o contrato assinado.  
 
 

Modalidade: Agente Educa+  

Pré-requisitos:  
 

 Existem duas modalidades: agentes com polo para aplicação de prova e agentes sem 
local para aplicação de prova.  

 Investimento: não há custos para participar desta parceria. 

 Produtos oferecidos:  

 Por agentes com polo: pós-graduação semipresencial e pós-graduação 100% 
online  

 Por agentes sem polo: apenas pós-graduação 100% online  
 
Vantagens:  

 Agentes com polo: encaminhamento de alunos para repasse e aplicação de prova. Uso 
de material promocional impresso 

 Os Agentes Educa+ podem vender tanto presencialmente como virtualmente, através de 
link específico. 

 
Repasses:  

 Para agentes com polo: Pós-graduação 100% online R$ 150,00 + repasse de 10% 
mensal em cima do valor da mensalidade. / Pós Semipresencial 35% sobre as 
mensalidades, da primeira à última (incluindo a matrícula).  

 Para agentes sem polo: R$150 apenas.  
 
Inscrição: 

 Preencher o cadastro online. 

 Após a aprovação do cadastro, preencher e enviar o contrato assinado.  
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Modalidade: Agente Virtual Educa+ 

 
Pré-requisitos:  

- Venda apenas online via pagina na web, página ou perfil de redes sociais, através de link 

codificado 
 
Investimento: não há custos para participar desta parceria 
 
Produtos oferecidos:  

 Cursos de pós-graduação 100% online  
 
Vantagens:  

 Venda online poderão ser feita através de qualquer meio digital, como sites, blogs, redes 
sociais, e-mail marketing. 

 As próximas vendas do mesmo cliente são contabilizadas para o agente mesmo que não 
tenha vindo do mesmo link 

 
Repasses:  

 R$150,00 referentes à matrícula do aluno (depositado em conta bancaria após 
confirmação de matrícula do aluno)  

 

Inscrição: 
 
Preencher o cadastro online. 
Após a aprovação do cadastro, iniciar a divulgação através de link específico. 

 

 

 


