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COMUNICADO CAS/CAc Nº 1/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020

O CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, com apoio e aprovação do
CONSELHO ACADÊMICO do Centro Universitário Santa Amélia – UniSecal,
comunica sobre:

MENSALIDADES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) EM RAZÃO
DA PANDEMIA DO COVID-19

A atual situação decorrente do plano de contingência para conter o avanço da
propagação do novo Coronavírus COVID-19, em contexto de excepcionalidade,
obrigou as Instituições de Ensino Superior (IES) a migrarem as aulas presenciais para
o uso de tecnologias da informação e comunicação, adotando as chamadas aulas
virtuais ou remotas.
A situação atingiu a todos os envolvidos com a educação no Brasil. Em pouco tempo
o Ministério da Educação publicou portarias ordenando o afastamento social e
autorizando as IES a adotarem metodologias para as aulas remotas.
Preocupada com a comunidade acadêmica e buscando preservar a saúde de todos
e, ao mesmo tempo, evitando o cancelamento ou adiamento do calendário
acadêmico, a UniSecal rapidamente aderiu à transferência das aulas para a
modalidade remota.
Nessas aulas, os professores, no mesmo dia e horário das aulas presenciais, se
encontram com os alunos em salas de aula virtuais, com o uso de plataformas que
permitem o uso de quadros, a apresentação de textos, a navegação na internet.
A transferência causou uma polêmica no que diz respeito aos valores das
mensalidades pagas pelos alunos, agora em aulas que necessitam o uso das
tecnologias de informação e comunicação.

Ocorre que, mesmo compreendendo a conjuntura econômica na qual mergulhamos,
a Unisecal, como as outras IES, prossegue cumprindo com sua função acadêmicopedagógica.
Os professores continuam no exercício de suas atividades, inclusive, em um esforço
ainda mais amplo, pois tiveram que se adaptar às novas metodologias de ensino.
Repentinamente, passaram a gravar aulas, elaborar atividades de complementação
das aulas, ministrar aulas em vídeos e câmeras, editar vídeos, disponibilizá-los em
plataformas como YouTube.
Colaboradores da UniSecal dão continuidade às tarefas que mantêm o funcionamento
dos cursos e de toda parte operacional necessária para prosseguir com matrículas,
rematrículas, emissão de documentos, preparação do próximo semestre letivo. Em
home office, os colaboradores seguem atendendo, usando linhas telefônicas,
imprimindo documentos, utilizando serviços de motoboy. A segurança da IES
mantém-se para garantir a preservação do patrimônio acadêmico.
As despesas não cessaram com a transferência das aulas para a virtualidade.
Permanecem os aluguéis. O pagamento de fornecedores. Débitos assumidos
anteriormente à pandemia. Mesmo havendo pequena redução em tributos e taxas,
como luz, água, esgoto e materiais de limpeza, permanece o custo mais expressivo
que é a folha de pagamento do corpo docente, contabilizando mais da metade do
orçamento institucional.

Especialistas dizem que a redução de mensalidades pode significar, numa
situação otimista, a diminuição de custos ou redução de salários de
professores. De outra forma, num contexto mais pessimista, pode ocasionar
desemprego e fechamentos das portas.
A UniSecal é uma instituição privada e mantém sua estrutura exclusivamente
com os valores advindos das mensalidades. No cenário da pandemia,
prossegue cumprindo com qualidade a oferta do ensino superior com apoio
incondicional do corpo docente e técnico-administrativo, a quem deve
remunerar.
As solicitações de redução no valor das mensalidades e o debate decorrente
exigem cautela. Necessitam a análise de que as despesas permanecem e
devem ser pagas, mesmo diante da alta na inadimplência.

Antevendo as dificuldades, a UniSecal, com base na boa-fé, na confiança e na
lealdade, antes de qualquer manifestação, criou o Plano Financeiro –
Contingência à Propagação do COVID-19. Medidas são adotadas conforme
situações individuais dos alunos.
Em casos de alunos com comprovada redução salarial ou demissão, a IES,
após análise, efetiva formas para flexibilização do pagamento das
mensalidades, visando mantê-los no curso de graduação. Alunos que se
encontram nestas situações devem entrar em contato com a UniSecal pelo email atendimentocontingencial@unisecal.edu.br.
Outras medidas como manutenção dos descontos, das bolsas, não incidência
de juros e multas, diluição das mensalidades, estímulo à adimplência fazem
parte do Plano Financeiro – Contingência à Propagação do COVID-19,
conforme algumas regras, como situação de adimplência do aluno e
comprovada situação de redução salarial ou demissão.
Sabe-se que a educação superior será o caminho para sairmos do caos
econômico e trabalhista a ser enfrentado em períodos pós-pandemia. A
UniSecal, na figura da reitoria, das pró-reitorias, coordenadores, do corpo
docente e administrativo, age para que os alunos enfrentem esta fase sem
abandonar os estudos. Age, também, com objetivo de manter a oferta de seus
cursos e a qualidade na prestação de serviços educacionais e para estar firme
e fortalecida depois destes tempos sombrios.
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