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Veja as Cidades em www.multiensino.com/Escolas

SOBRE A MULTIENSINO

Veja as Cidades em www.multiensino.com/Escolas

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

MULTIENSINO

UNIVERSIDADE CORPORATIVA
MULTIENSINO

Contamos com a universidade corporativa 
MultiEnsino, que visa preparar o dono da escola, 
equipe comercial, pedagógica, agência de 
empregos  e  o programa de  excelência MultiEnsino. 
Através de aulas dinâmicas e preparadas por 
profissionais com vários anos de experiência, 
levamos treinamentos de alta qualidade para 
todos os colaboradores das unidades licenciadas 
do Brasil. 

Você terá uma equipe de 
marketing a sua disposição 
para criação de artes para 
redes sociais em geral, artes 
para o dia a dia de uma 
escola e ajuda de marketing 
nacional que atinge sua 
cidade gerando visitas na 

escola.

 

A Escola MultiEnsino possui a missão de transformar a 
vida dos nossos alunos através do ensino de qualidade, 
estamos presentes em 22 Estados  do Brasil com 
escolas padronizadas  e que oferecem mais de 1200 
cursos nos formatos EAD, Presenciais e 
Semipresenciais. Nosso Escritório operacional fica 
localizado na Cidade de Votuporanga – SP e temos 
representantes como MASTER/SÓCIOS no Estado do 
Paraná, Santa Catarina, Rio de janeiro Capital, Espirito 

Santo  e  São Paulo Capital.

Hoje disponibilizamos plataformas de ensino para 
cursos profissionalizantes, informática, área 
administrativa, inglês para crianças a partir de 03 
anos, jovens/adultos, área da beleza, preparatórios, 
ENEM entre outros.  Você poderá ter uma  escola 
com  mais de 1200 Cursos profissionalizantes, 
cursos técnicos reconhecidos pelo MEC, 
graduação e pós-graduação. Veja os mais de 1200 
cursos em www.multiensinoead.com (cursos 

técnicos e graduação são opcionais a adesão).
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ALGUNS DOS CURSOS DISPONÍVEIS 
NA PLATAFORMA PRESENCIAL

 

 

As durações dos cursos variam 
de 2 meses até 3 anos.

Para os cursos presenciais, os alunos assistirão 2 
aulas na própria escola por semana, poderão usar 
nas aulas material didático  físico e terão um tutor 
treinado pela MultiEnsino para acompanhamento 
nas aulas. Você terá liberdade para formar os paco-
tes de cursos e também escolher  quais valores de 

mensalidade cobrar.

+ HÍBRIDOS E MAIS DE 1200 CURSOS EAD
MAIS DE DE CURSOS PRESENCIAIS500 OPÇÕES

VEJA ALGUNS DOS CURSOS DISPONÍVEIS
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INGLÊS

ESCOLA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL
Disponível somente na plataforma presencial

O curso de inglês da MultiEnsino pode chegar até 4 
anos,(depende da idade do aluno) se o aluno iniciar o 
curso com 11 anos ou mais, terá a duração de até 3 anos, 
o material didático é semestral. Serão 3 horas de aula na
semana, sendo duas, na plataforma EAD e 1 aula na escola
com a presença de uma professor fluente em Inglês e
com uso de livro físico personalizado. (para o curso de
inglês, não precisa de um laboratório de informática).

A robótica educacional é uma área 
da tecnologia que engloba mecânica 
automatizada, elétrica, eletrônica, 
programação, raciocínio lógico, sistemas 
compostos por máquinas controladas por 
circuitos integrados e muito mais. Um curso 
voltado para jovens, adultos e crianças com 
uso de livro físico personalizado. A indústria do 
futuro chegou, é hoje, é agora. Adapte-se às 
novas tecnologias, faça com que seus alunos 
aprendam na prática, um mercado promissor, 
com grande potencial de crescimento, toda 
semana um projeto novo para seus alunos. 
Com a MultiEnsino seus alunos irão além do 
conhecimento técnico, aqui desenvolvemos 
competências e habilidades essenciais para o 
mercado de trabalho e para a vida.

Para o curso de inglês baby (3 até 6 anos) e inglês Kids (7 até 10 anos) serão 2 
aulas por semana com a presença de um professor fluente em inglês e terá a 
duração de até 4 anos.

CRIE, MONTE E PROGRAME, 
A CADA SEMANA UM 
PROJETO NOVO SERÁ 

MONTADO.

Você pode ter uma escola de robótica 
educacional. Solicite uma apresentação 

com detalhes.
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SUPORTE

MATEMÁTICA
Disponível somente na plataforma presencial

O Curso de matemática tem uma duração 
de 4 anos, do iniciante ao avançado, com 24 
LIVROS FÍSICOS coloridos e ricos em conteúdo, 
sendo 6 livros por ano. O curso é o estopim para 
uma aprendizagem diferenciada. Oferece uma 
linguagem descontraída e, ao mesmo tempo, rica 
no quesito simplicidade, o que possibilita ensinar o 
aluno sem prendê-lo em um ambiente escolar. Isso 
porque o método utilizado permite a interação total 
do aluno com os conteúdos trabalhados, fazendo 
com  que ele estude de forma lúdica através do 
Matematigame, um jogo desafiador repleto de missões e conquistas. Além disso, as 
situações mais comuns do dia a dia marcam presença em cada missão e permitem a 
perfeita contextualização dos temas ensinados, fazendo com que o estudante perceba 
de fato como aquele assunto é algo muito usado ao longo da vida. O conteúdo foi 
escolhido baseado nas séries escolares como apoio aos alunos. Para isso, ele conta com 
a ajuda de seis personagens que remetem à vida dos jovens. (É preciso um laboratório 
de informática para oferecer esse curso).

O Licenciado receberá treinamento para operar/
gerir uma Escola, capacitação em vendas para 
equipe comercial, pedagógica, programa de 
excelência, agência de  empregos  e treinamento 
no sistema de  gestão  escolar, ambos  treinamentos 
ocorrerão dentro da nossa universidade 
corporativa MultiEnsino, através de um login e 
senha que cada participante da equipe terá.

SOLICITE UMA APRESENTAÇÃO COMPLETA
Para ver como funciona nossa plataforma presencial, 
acesse nosso site www.multiensino.com e assista 
algumas aulas demonstrativas, basta clicar no botão 
VÍDEOS disponível no menu superior do site. Ou 

acesse esse link: 
http://www.multiensino.com/Videos .

Para ver aulas 
demonstrativas da 

plataforma EAD, entre em 
www.multiensinoead.com, 
escolha um curso e clique 

no botão Play do curso.

Contará também com equipe de marketing, dezenas de modelos de artes e 
investimos em divulgação nacional para ajudar sua escola ter mais alunos.
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VEJA OS PRINCIPAIS TÓPICOS DOS TREINAMENTOS

MATERIAL DIDÁTICO

COMO FUNCIONARÁ A ESCOLA

Formação de pacotes de cursos;

Suporte para gestão de preço de vendas, como parcelas de cursos/

material didático;

Modelos de marketing em geral;

Modelos de ações comerciais;

Programa de excelência;

Treinamento completo para equipe pedagógica;

Treinamento para operar a agência de empregos;

Treinamento completo para equipe comercial;

Treinamento no sistema de gerenciamento de alunos;

Treinamento completo de gestão de uma escola.

Você será licenciado em sua cidade, usará a bandeira da escola MULTIENSINO.
Caso o licenciado já possua uma escola, poderá usar suas próprias instalações e fazer 
uso da fachada (layout) como parceira, sem perder as características da sua escola. O 
licenciado terá um plano de expansão, para ter novos autorizados, podendo se tornar 
master licenciado da marca MultiEnsino.

Na plataforma presencial os cursos podem usar 
um livro físico, o custo  desses livros físicos você 
terá liberdade para colocar junto com as 
mensalidades do curso ou cobrar a parte do aluno.

Para os cursos da plataforma EAD a 
maioria dos cursos são disponibilizados 
material em PDF.
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EXPANSÃO POR MASTER LICENCIADO

IMPLANTAÇÃO USANDO A PLATAFORMA 
PRESENCIAL

Licenciado irá criar um CNPJ próprio
Ter um local para instalação da escola, suporte para 3 salas – sendo 1 para sala de 
aula, 1 para atendimento de secretaria (com espera), 1 sala comercial e banheiro; 
(a partir de 50 metros quadrados). Para a plataforma EAD: apenas uma sala de 
apoio e um computador).

Temos fornecedores de computadores seminovos com até 50% de desconto e 
também computadores novos com valores acessíveis. Os mesmos servem para 

ministrar os cursos na plataforma de ensino.

Quando uma Escola licenciada atingir um número mínimo de 100 alunos e tiver pelo 
menos 6 meses de funcionamento em sua cidade, cumprindo com todas as regras 
do contrato em vigor, o licenciado poderá tornar-se MASTER LICENCIADO e terá 
participação dos royalties de todos os novos autorizados por você conquistados. 

Exemplo: Você possui uma escola em sua cidade e conhece um investidor com interesse 
em abrir a unidade em uma cidade próxima ou um bairro da mesma cidade (opção 
válida quando sua cidade tem acima de 300.000 habitantes). Sendo Master licenciado, 
envolverá participação nos royalties e ajudará em todas as etapas da nova escola, como 
treinar equipes, acompanhar resultados, etc.

A proposta é que você cresça junto com a MultiEnsino e para seu crescimento como 
Master, será necessário a conquista de novos parceiros, sem deixar de ter sua escola 
própria.

Regra contratual: Apenas licenciados farão parte do negócio como Master 
licenciado.

Obs: Você pode fazer parceria com escola técnica, faculdade, polo de pós graduação, escola 
de ensino fundamental/médio ou escolas que não oferecem cursos livres e que possuem 
computadores e espaço para funcionar a Escola MultiEnsino como parceiros, com isso, 
aproveita a estrutura de uma escola já montada e passa a oferecer mais de 500 Cursos Livres 
presenciais e híbridos, mais de 1200 EAD, inglês, matemática e escola de robótica. Para o 
inglês não precisa de laboratório de informática, basta ter sala com carteiras universitárias. 
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EQUIPE PARA OPERAÇÃO DA ESCOLA NA 
PLATAFORMA PRESENCIAL

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA NA PLATAFORMA 
PRESENCIAL

EXEMPLO DE IMPLANTAÇÃO NA PLATAFORMA 
PRESENCIAL

A escola multiEnsino, tem a grande vantagem de ter uma operação muita enxuta, 
como 90% dos cursos são ministrados através da nossa plataforma profissional, a 
equipe de professores será reduzida, pois, vários alunos de diferentes cursos estudam 
em um mesmo horário.

Telefone, internet e demais itens administrativos para implantação;

Criação de fachada para identificação da escola com layout padrão.

Com 5 computadores inicialmente, a escola conseguirá atender até 180 alunos 
simultaneamente, sendo aulas de 2 em 2 horas e funcionamento das 08:00 às 22 horas.

Valor médio para parcelas do curso: R$ 139,90

Valor médio para parcelas do material didático: R$ 29,90

Parcela + material didático: R$ 169,80 

Com capacidade para 180 alunos ativos: receita bruta = R$ 30.564,00.

Obs. O licenciado é quem define o valor de venda do curso de acordo com sua 
região.

Obs: Para a plataforma EAD basta uma sala para fazer inscrições dos alunos, pois 
os mesmos estudam em casa.

O formato mínimo sugerido para a abertura da escola  com aulas presenciais 
será de 6 computadores, sendo 5 para sala de aula e 1 para administrativo 
geral. (cidades com menos de 50.000 habitantes podem iniciar com 3 
computadores)
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SOBRE O INVESTIMENTO

OBS: Consulte o investimento para cidades com menos de 50.000 habitantes.

INVESTIMENTO EM TODAS AS ÁREAS

Formato de aulas presenciais, mais de 1200 cursos no formato EAD e 
semipresenciais, configuração das Plataformas de Ensino, ajuda de marketing, 
uso da marca MultiEnsino, todo treinamento da equipe e dono da escola.

De 15 x de R$ 1200,00 por apenas 15 x de R$ 690,00, (via boletos) ou 22 x de 
R$ 510,00 - PROMOÇÃO VOLTA AS AULAS  ATÉ O DIA 29/01/2022. DESCONTO 
DE 20% NO PAGAMENTO A VISTA.

INVESTIMENTO COMO MASTER LICENCIADO

Terá todas as Plataformas de Ensino, treinamentos de operação da escola, 
treinamentos para operação como MASTER LICENCIADO, receita de 50% sobre o 
recebimento de Royalties e sobre a taxa de adesão de novas escolas. O MASTER 
LICENCIADO terá atuação dentro do seu estado e nos estados divisa em um raio 
de até 300 km da sua Escola de apoio Base.

Entrada de R$ 3000,00, mais 24 x de R$ 1500,00 - Validade dessa proposta: 
Até 29/01/2022.
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ROYALTIES PARA PLATAFORMA PRESENCIAL

A MultiEnsino é mantenedora da Empregar Já, uma 
agência de empregos presente em 20 estados e 705 
cidades do Brasil. Veja mais em www.empregarja.com.br

O licenciado poderá solicitar uma apresentação da 
agência. A finalidade de ter uma agência parceria é gerar 
ainda mais visitas na escola e também receitas através do 
programa de estágios.

Enviaremos a minuta do contrato de parceria, você irá tirar dúvidas e assinatura 
com firma reconhecida

Apresentar local que será implantado a escola, fazer layout, e iniciar as matrículas

1
2
3

Para a platafora EAD sua escola 
será em forma de POLO e você 
terá um repasse de 70% sobre os 
valores vendidos para os Cursos 
profissionalizantes EAD, 40% 
para cursos técnicos e a partir de 
30% para cursos de graduação, 
pós-graduação e MBA (obs. 
opcional a implatanção dos 
cursos técnicos, graduação, pós-
graduação e MBA).

QUAIS OS PASSOS PARA INICIAR

Obs. Você poderá iniciar primeiro uma área e no futuro iniciar as outras, exemplo: 
começa com profissionalizante e no próximo semestre inicia o inglês ou matemática ou 
robótica educacional ou até mesmo iniciar no formato Polo com aulas 100% online, para isso, basta apenas 

1 sala comercial de atendimento.

 
Quando Iniciar a operação da escola, cada 
aluno ativo no formato presencial com 
frequência no mês, será cobrado R$ 8,00 x 
aluno por mês para usar a plataforma de 
cursos Profissionalizantes, inglês, matemática 
(ISENÇAO DESSA COBRANÇA POR 8 MESES 
INICIAIS,  MENOS PARA ROBÓTICA)  e para a 
escola de robótica educacional o valor mensal 
por aluno será de R$ 17,90, (quando a escola 
chegar em 100 alunos, poderá mudar o 
sistema para um valor fixo mensal). (Escola de 
robótica é opcional a instalação, peça uma 
apresentação completa da escola de robótica)

Obs. 50% DE DESCONTO  para a plataforma de estágios  da agência EMPREGAR 
JÁ  para quem é licenciado MultiEnsino

Receber login de treinamentos, iniciar os treinamentos e responder as avaliações 
por área; (média para executar todos os treinamentos é de 30 DIAS).
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Whats: 17-991760112 (falar com Antonio) 
E-mail: contato@multiensino.com
Skype: multiensinooficial
Instagram: @multiensino
Facebook: facebook.com/multiensinooficial
Escolas: www.multiensino.com/Escolas

CONTATO PARA DÚVIDAS




