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RESOLUÇÃO Nº. 002 de 30 de março de 2020. 

 

 

Dispõe sobre medidas administrativas de 

compensação financeira tomadas pela (19374) 

Faculdade Santa Luzia – FSL, em razão da Pandemia 

do Coronavírus (COVID-19). 

 

 

O Conselho Superior - CONSUP, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Regimento da (19374) Faculdade Santa Luzia – FSL, Credenciada 

pelo MEC através da Portaria Ministerial nº 1.166 de 15 setembro de 2017, 

publicada no Diário Oficial da União - DOU, em 18 de setembro de 2017. 

 

RESOLVE:  

  

Art. 1°. Estabelecer condições facilitadas de pagamento das mensalidades, 

conforme especificado abaixo: 

 

§1º Parcelar mensalidades referentes primeiro semestre letivo de 2020, ou 

enquanto durar a Pandemia Covid-19; 

§2º Renegociar débitos gerados durante o período da Pandemia Covid-19; 

§3º Isentar da cobrança de juros e multas o discente que atrasar o 

pagamento das mensalidades em razão da Pandemia Covid-19; 

 

Art. 2°. Garantir o desconto de 40% sobre valor bruto das mensalidades, após data 

de vencimento dos boletos. 

 

Art. 3º. Abster o discente da cobrança via judicial e da inscrição nos órgãos de 

proteção ao consumidor devido ao atraso no pagamento das mensalidades durante 

os meses de Pandemia COVID -19. 
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Art. 4º. Assegurar o trancamento do curso, sem custos, desde que seguidas as 

datas estipuladas no calendário acadêmico durante os meses da Pandemia. 

Art. 5º. Considerar o perfil socioeconômico dos discentes durante as negociações 

relativas ao pagamento das mensalidades durante a Pandemia Covid-19. 

 

Art. 6º. Divulgar nas mídias sociais, no site da Faculdade e nos meios de 

comunicação online, as medidas administrativas de compensação financeira 

adotadas pela instituição, de forma a socializar as informações com a comunidade 

acadêmica. 

 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Santa Inês - MA, 30 de março de 2020. 

 

 

  

Prof. Luis Martins Machado 

Presidente 

 

 


