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A Anhanguera já 
transformou a vida 
de mais de um 
milhão de pessoas.

Mais de 360
cursos com conceito

positivo no MEC*

Mais de 300
estrelas no Guia do 

Estudante 2016

A Anhanguera Educacional nasceu em Leme (SP),
em 1994, com a missão de formar e capacitar jovens estudantes para o mercado de 
trabalho. Alinhada à nova fase de desenvolvimento do Brasil, a instituição oferece 
conveniência e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de 
graduação, pós-graduação, extensão e ensino técnico, contribuindo com o projeto de 
vida para crescimento e ascensão profissional dos alunos.

Hoje, está presente em todo o Brasil, com mais de 70 unidades e mais de 220 Polos 
de Educação a Distância. A Instituição tem o compromisso de promover o 
desenvolvimento social e humano dos envolvidos no processo educacional, 
interagindo com as comunidades locais.

Mais de 20 anos de
tradição e ensino de

qualidade



A Anhanguera está sempre de portas abertas para ajudar a construir seu projeto de vida e oferecer uma 
oportunidade que vai atender às suas necessidades pessoais e profissionais.

GRADUAÇÃO PRESENCIAL

A Anhanguera oferece cursos 
presenciais com aulas e atividades 
que simulam situações reais do 
mercado de trabalho e incentivam 
o aluno a aprender na prática.

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

Com o mesmo conteúdo dos 
cursos presenciais, a Educação a 
Distância promove uma formação 
de qualidade em seus mais de 220 
Polos de Apoio ao estudante.

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
e STRICTO SENSU

Com credibilidade nacional, a Pós-Graduação da 
Anhanguera confere qualidade à formação de 
seus alunos com mais de 40 cursos nas 
modalidades presencial e  online, ajudando-os a 
evoluir e se destacar no mercado de trabalho. 
Consulte cursos no site portalpos.com.br



Por que estudar na Anhanguera?

PEP – Parcelamento
Estudantil Privado

Como uma opção para 
pagamento da graduação, 
a Anhanguera oferece um 
parcelamento privado 
com crédito pré-
aprovado, totalmente sem 
juros, e não é necessário a 
nota mínima do ENEM 
para a adesão.

Livros até
80% mais baratos

Títulos de autores 
renomados utilizados 
como bibliografia do 
curso a preços reduzidos 
permitem que os alunos 
formem a própria 
biblioteca profissional.

Portal 
do Aluno

Na plataforma de 
autoatendimento da 
Anhanguera, o aluno 
pode solicitar 
documentos e outros 
serviços de qualquer 
computador conectado 
à Internet.

Canal
Conecta

Um portal de vagas 
gratuito para os alunos, 
com um funcionamento 
diferenciado: a partir 
das informações do seu 
perfil, a plataforma 
indica as vagas com 
maior aderência para o 
candidato.

Office 365 
gratuito

Nossos alunos têm acesso 
gratuito a uma conta de 
e-mail, calendário para 
registro de atividades 
acadêmicas, espaço para 
armazenamento de arquivos e 
trabalhos e licença para 
instalar o Pacote Office em 
cinco computadores e cinco 
tablets ou celulares.

Saber

Um aplicativo para tablet
e celular com mais de 150 
livros didáticos digitais 
que apoiam os estudos e 
o processo de 
aprendizagem por meio 
conteúdos interativos 
como áudios, vídeos, 
testes e exercícios.

Biblioteca
Virtual

Títulos de autores 
renomados utilizados 
como bibliografia do 
curso a preços reduzidos 
permitem que os alunos 
formem a própria 
biblioteca profissional.

KLS 2.0

Títulos de autores 
renomados utilizados 
como bibliografia do 
curso a preços reduzidos 
permitem que os alunos 
formem a própria 
biblioteca profissional.

*Verifique unidades disponíveis.



Em 2014, a Anhanguera passou a integrar o grupo Kroton, 
empresa brasileira com 50 anos de tradição que se 
tornou referência mundial no setor da educação. 
Inovadora e líder no desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias educacionais, a Kroton tem um modelo de 
negócio abrangente que atende a vários segmentos de 
ensino no País, desde o maternal até o mestrado.



Mais de 900 polos de 
Educação a Distância por 
todos os estados do Brasil.

130 campi localizados em 
todas as regiões do País.

No Ensino Superior, são mais 
de um milhão de alunos 
matriculados nas instituições 
Anhanguera, Fama, Pitágoras, 
Unic, Uniderp, Unime, Unirondon
e Unopar.




