
SEJA UM CONSULTOR(A) DO 
PROGRAMA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



O que NÃO é o Programa Brasil 
Sem Distância.

1. Não é um projeto de Marketing Multinível. 

2. Não é um projeto de Marketing Digital (lançamento, 
modelo de lançamento). 

3. Não tem que pagar absolutamente nada. 
Não vou te vender nada (Não paga para ter aula, não 
paga um Programa de treinamento de vendas) 

O que É o Programa Brasil Sem 
Distância.
1. É o programa de abrangência nacional da Faculdade 

Novoeste, onde o consultor realiza matrículas nos cursos de 
Pós graduação EAD e recebe comissões mensais por cada 
venda. 

2. Um dos objetivos do programa é alcançar os lugares mais 
longínquos do país, levando cursos de alto nível com a 
qualidade Novoeste. 

3. Sim são os mesmos cursos ofertados pela Faculdade 
Novoeste, com  valores acessíveis, visando, de maneira 
social, promover educação de qualidade em nível de 
especialização. 



Sobre a 
Pós-graduação 
lato sensu

A pós-graduação lato sensu é uma importante complementação à formação 
acadêmica, seja como especialização ou MBA, o aluno pode continuar a 
desenvolver o que aprendeu na graduação, focando em uma área específica 
do campo de atuação que permite o desenvolvimento de novas habilidades 
que, combinadas com o foco inicial da área, podem ampliar seu valor de 
mercado de trabalho. Segundo pesquisas, ter uma pós-graduação no currículo 
pode aumentar em até 118% do salário (G1 Concursos e Emprego).



Quem Somos

A Faculdade NOVOESTE é uma instituição de Ensino Superior 
sul-mato-grossense, credenciada ao MEC sob a Portaria nº 1.063, em 
05 de Setembro de 2017, e surgiu com o intuito de mudar a maneira 
como as pessoas adquirem conhecimento no Ensino Superior e de 
desenvolver competências pessoas e técnicas para o trabalho do 
presente e do futuro.

Entendemos que a educação precisa ser disruptiva, que rupturas nos 
modelos tradicionais estão por acontecer. Nossa proposta é um 
processo de ensino personalizado e onipresente, porque cada um 
aprende melhor de formas diferentes e por meios que utilizamos hoje.

 Com esta paixão e objetivo, nos propomos a promover novas 
metodologias e espaços de aprendizagem, com pensamento centrado 
no estudante, avançando e corrigindo rápido, numa intenção otimista 
e de longo prazo sobre o futuro da educação. Inovamos para educar.

CREDENCIAMENTO NO MEC: Credenciada para a modalidade a distância ao Ministério da Educação, sob a Portaria nº 1.986, em 11 de Novembro de 
2019, publicada no Diário Oficial da União em 12/11/2019, parecer CNE/CES nº 698/2019 e com Conceito Institucional EaD 4, a NOVOESTE é líder em 

pós-graduação no MS, com índice de satisfação acima de 97% dos estudantes.



Como funciona a 
pós-graduação?

O aluno terá acesso via Sala de Aula 
Virtual aos melhores docentes mestres e 
doutores que são especialistas do 
mercado junto com uma metodologia que 
torna o conteúdo leve e fácil.

Nada de vídeos longos ou chatos, ele 
assiste de qualquer dispositivo, e conta 
ainda com materiais extras como e-book, 
exercícios, dicas do professor e estudos 
complementares indicados pelo autor.

Como uma metodologia de aprendizagem 
on-line de alto nível, você conta com 
mentoria para participação permanente 
na jornada de curso.



+ de 70 cursos disponíveis

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO Á DISTÂNCIA:

• Área da Saúde

• Área da Ciências Agrárias

• Área de Gestão e Negócios

• Área da Tecnologia, Design e Inovação

• Área da Justiça e Segurança Pública

• Área da Educação

• Área do Serviço Social



Renda Extra Renda Principal 

Tenha renda..



Quanto posso ganhar?

Tenha participação nos resultados de todas as 
matrículas, mês á mês.

• Quanto mais matrículas você fizer, mais irá ganhar. 

• As comissões são pagas no mês posterior ao de pagamento da 1° parcela pelo estudante 
matriculado. O valor é de R$ 300,00 por cada matrícula em qualquer um dos cursos de 
Pós-graduação à distância presente no portfólio de cursos.

• Todo mês, entre os dias (10 e 15) são realizados os pagamentos dos valores referente às 
comissões no banco, agência e conta ou pix cadastrado pelo Consultor(a) no termo de 
adesão assinado após o treinamento.



Mensalidade 
atual 

Desconto do 
programa 

(50%)*

Quantidade 
de Parcelas

R$ 189,00 R$ 94,50 15x

Simulação de Renda Mensal

Estudante Consultor(a) do Programa

Comissão 
5 matrículas 

(mês) 

Comissão 
10 matrículas 

(mês) 

Comissão 
20 matrícula  

(mês) 

R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00

Obs: 1. O portfólio de cursos fica acessível na área restrita para acesso do consultor(a) autorizado(a).
         2. Os cursos possuem diferentes valores.
         (*) Somente o(a) consultor(a) do programa, oferta 50% de bolsa de estudos.



Vamos lá?

Faça uma entrevista 
com um líder regional 

do Programa Brasil sem 
Distância.

Receba o 
treinamento do líder 

regional.

Acompanhe os ganhos 
recebendo os relatórios 

mensalmente.

Comece a fazer as 
matrículas nos 

cursos.



www.brasilsemdistancia.com.br www.novoeste.edu.br

Luka Lima 
Diretor de Relacionamento 

Rua Rui Barbosa, 1792 | Centro | Campo Grande MS | 79004-441


