
OFÍCIO FCR Nº 026/2021 Porto Velho, 14 de julho de 2021.

À Comunidade Universitária da FCR

Assunto: Medidas que serão adotadas relativas às mensalidades dos serviços educacionais
prestados pela FCR no âmbito dos cursos de graduação, levando-se em conta o complexo
quadro de pandemia causado pelo Coronavírus - COVID-19.

Prezados Acadêmicos,

A FACULDADE CATÓLICA DE RONDÔNIA (FCR) – Código e-MEC: 4594,

mantida pela ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA NA AMAZÔNIA

MOACYR GRECHI-AASCAM, associação civil de fins não econômicos, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 09.529.939/0001-12, com sede à Rua Gonçalves Dias, n°. 290, Bairro:

Centro, CEP 76.801-132, Porto Velho/RO, após reunião e deliberações do Conselho, vem

informar as medidas adotadas pela gestão da AASCAM/FCR relativas às mensalidades dos

serviços educacionais prestados.

O ano de dois mil e vinte ainda não acabou. Sentimos as consequências dessa longeva

pandemia diariamente. As repercussões desse período pelo qual estamos passando ainda não

podem ser mensuradas. Durante o ano que se passou, foram diversas as medidas que a

Católica tomou para minimizar os impactos da pandemia em relação aos nossos acadêmicos.

Foram instituídas medidas de flexibilização, retirada de juros e multa, manutenção de

bolsas, renovação de matrículas de inadimplentes e, sobretudo, para os alunos que já

possuíam vínculo com a FCR antes de entrarmos no período pandêmico, concedeu-se

desconto em todas as mensalidades do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de

2021.

Assim, o reajuste das mensalidades que entrou em vigência em julho de 2020, não

impactou na renda de nenhum acadêmico, posto que foram contemplados, indistintamente,
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com desconto em suas mensalidades. A Católica vem suportando uma grande perda de receita

nesse período, no entanto, optou por suportar também a inflação durante todo o ano de

2020/2021 sem fazer recair esse peso sobre seus acadêmicos.

Cientes de que o quadro de complexidade em virtude do período de pandemia persiste,

a gestão da AASCAM/FCR reuniu-se para estabelecer os parâmetros para o segundo semestre

do ano de 2021, em especial, sobre as medidas financeiras em relação às mensalidades

escolares dos cursos de graduação.

1. Mensalidades, Reajustes e Medidas de Mitigação para 2021.2

Como é sabido pela comunidade universitária, no mês de julho, anualmente, ocorre o

reajuste de mensalidades, conforme previsto na legislação e aprovado pelo conselho da

mantenedora (AASCAM). Em função da pandemia, por meio da decisão emanada no Ofício

009/2020, a gestão institucional tomou diversas medidas de mitigação dos problemas

causados pela pandemia ao alunado, conforme elucidado anteriormente. Em especial, naquele

momento, em função da incidência do reajuste de mensalidades que ocorreria em julho,

justamente nos primeiros meses de pandemia, a FCR concedeu desconto a todos alunos para

manter, até o final do primeiro semestre de 2021, o mesmo valor das mensalidades praticado

no primeiro semestre de 2020.

A medida tomada, naquela ocasião, fora tomada para mitigar os problemas financeiros

do alunado em função da pandemia. Não obstante os nefastos efeitos manifestamente

causados pela pandemia do Covid-19 em toda a humanidade, inesperadamente, tal situação

pode ser contornada após superado essa primeira fase de maior desconhecimento sobre a

doença. Os mais diversos setores da economia foram se adaptando às peculiaridades que a

pandemia impôs. Inicialmente em home office e, após maior conhecimento sobre o momento,

com medidas de isolamento e prevenção.
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Enfim, as medidas de mitigação tomadas pela FCR foram, não restam dúvidas,

fundamentais para dar suporte ao alunado durante este período tão complexo. Em que pese os

efeitos econômicos da pandemia ainda existam e, muito provavelmente, tardarão a passar, é

necessário seguir e dar sustentabilidade aos projetos em andamento, enfim, dar

sustentabilidade à instituição como um todo.

Em que pese seja unânime a compreensão de que o reajuste das mensalidades são

necessários face à inflação pela qual todos estamos passando a fim de manter a saúde

financeira da IES, entendeu-se por não aplicar o reajuste anual a partir do mês de julho

de 2021, mas adiar por mais 6 (seis) meses, e aplicar o reajuste apenas em janeiro de

2022, já com mais bases e previsões mais fidedignas em relação a situação econômica do país.

A gestão institucional compreendeu pela necessidade de proporcionar aos acadêmicos

que ingressaram na FCR nos processos seletivos de 2020.1 e anteriores, e foram atingidos de

maneira inesperada pela pandemia durante o andamento do seu curso de graduação, as

seguintes possibilidades:

1. Aplicar desconto/benefício à rematrícula (1ª mensalidade) de 2021.2, de

10% (dez por cento), a todos os acadêmicos matriculados na FCR.

a. O desconto de 10% (dez por cento) fica condicionado à realização

da matrícula até o dia 18/07/21, não sendo possível a concessão em data

posterior.

2. Para os acadêmicos ingressantes até 2021.1 nos cursos de Direito e

Psicologia, que tenham realizado a sua rematrícula conforme o item 1 (até o dia

18/07/21), será incidido desconto nas mensalidades de todo o segundo semestre

de 2021, no percentual de 5% (desc. antecipação até dia 02 de cada mês) + 5%

(desconto de mitigação/pandemia para pagamento até o vencimento do boleto,

no dia 10 de cada mês).

3. O não pagamento da mensalidade até a data de vencimento do boleto

(dia 10 de cada mês) fará não incidir o desconto no respectivo mês e, portanto,
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deverá o boleto ser pago no valor integral (considerando o reajuste de

julho/2020).

4. Os acadêmicos que não manifestarem necessidade da aplicação do

desconto/benefício - configurado pela rematrícula web realizada após o dia 18

de julho - terão os boletos gerados no valor integral durante todo o semestre.

5. Além dos termos previstos nos “itens 1 a 3” , aplicar-se-á renovação de

todas bolsas de estudo automaticamente - não havendo incidência da bolsa na

parcela da rematrícula (1ª mensalidade) -, independente do cumprimento das

exigências contratuais, exigindo-se apenas que seja realizada a rematrícula web

no prazo previsto no item 1. .

6. Manter-se-á o incentivo de pagamento antecipado (5%) apenas àqueles

que não tiverem manifestado/solicitado o benefício previsto nos itens 1 a 2.

Em relação aos acadêmicos ingressantes nos processos seletivos a partir de 2020.2

serão mantidas todas as bolsas e benefícios, mantendo-se o valor das mensalidades já1

reajustados em julho de 2020, com manutenção da incidência do benefício de pagamento

antecipado até o dia 02 de cada mês. Ademais, aplicar-se-á, também o desconto na

rematrícula, conforme o item 1, acima exposto.

2. Alteração no Regime de Pagamento/Financeiro da FCR

Após muitas demandas recebidas por parte do corpo discente, além de ponderar a

situação enfrentada por todos, a gestão compreendeu pela alteração do regime de

pagamento/financeiro da FCR. Até este semestre o regime era modular, motivo pelo qual a

matrícula no módulo fechado (400 horas) possuía um valor e as disciplinas realizadas de

maneira isolada outro. Com a mudança solicitada e deferida, o regime passará a ser por

1 A renovação da bolsa é condicionada à solicitação via formulário específico e realização de termo aditivo junto
ao setor de serviço social.
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créditos, motivo pelo qual o valor da mensalidade será sempre proporcional à quantidade de

créditos realizados.

Dentro desta nova perspectiva, cada crédito (1) corresponderá a 20 (vinte) horas.

Dessa maneira, disciplinas de 40 horas corresponderão a 2 (dois) créditos e as de 80 (oitenta)

horas corresponderão a 4 (quatro) créditos. Um período/semestre regular, salvo aqueles em

que há maior carga horária, terá um total de 20 créditos (400 horas). Caso o acadêmico realize

matrícula em mais ou menos créditos, sua mensalidade corresponderá proporcionalmente para

mais e para menos, respectivamente. Ainda, aprovou-se a quantidade mínima de 12 (doze)

créditos por aluno em um mesmo semestre.

Salienta-se que essa mudança não incidirá em mudança alguma no valor das

mensalidades praticadas no âmbito dos cursos de graduação da FCR, tampouco interferirá nos

benefícios, bolsas e incentivos dos acadêmicos. Trata-se apenas de uma mudança no regime

de cobrança e não no valor das mensalidades. Ademais, a mudança responde a uma

solicitação corriqueira recebida por parte do corpo discente, isto porque beneficiará os

acadêmicos ao tempo que o valor da carga horária para mais ou para menos em relação a

regular será proporcional e não mais com valor maior.

Reiteramos, pois, que a principal preocupação da FCR segue sendo com as pessoas

que compõem nossa comunidade universitária. A Católica está empreendendo imenso esforço

para que esta situação seja superada da melhor forma possível para todos: discentes, docentes,

colaboradores e instituição.

Com votos de muito descanso e muita saúde, despeço-me com um fraterno abraço.

Porto Velho, 15 de julho de 2021.

Prof. Pedro Abib Hecktehuer
Diretor Acadêmico

Faculdade Católica de Rondônia
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