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Ofício Nº 01/2020 

 

Magnífica Reitora Márcia Cristina Sardá Espíndola 

Vossa Senhoria Jamis Antônio Piazza  

 

Assunto: Redução das mensalidades do curso de Medicina  

  

O CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DE BLUMENAU - CAMBLU, 

associação privada, inscrita no CNPJ sob o n. 01012973000103, localizado na Rua São 

Paulo, n. 1525, bairro Victor Konder, município Blumenau/SC, CEP 89030-001, órgão 

de representatividade máxima dos acadêmicos de medicina da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau - FURB, neste ato representado por WALLACE MEES, na 

qualidade de presidente em exercício, e 

Visando emitir um parecer quanto às aulas ocorridas em 2020/1 e, também, 

elaborar questionamentos e requerimentos para o semestre de 2020/2, o Centro 

Acadêmico de Medicina de Blumenau vem por meio deste ofício expor as seguintes 

situações: 

CONSIDERANDO, que no início da quarentena, o acordo entre as partes 

(Universidade e acadêmicos) era de que as práticas seriam repostas nos laboratórios 

quando houvesse a normalização dos casos de COVID-19. Todavia, os casos continuaram 

a progredir e as aulas foram impossibilitadas novamente, sendo que em algumas 

disciplinas, se autorizou a migração para as aulas mediadas por tecnologia, sem posterior 

reposição presencial. Sendo assim os laboratórios e materiais quase que não foram 

utilizados.  
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CONSIDERANDO, que os horários de estudo livre e monitorias presenciais 

estão impossibilitados no momento, estes que são mais um dos serviços contratados pelos 

acadêmicos e que não estão sendo oferecidos.  

CONSIDERANDO, que o ciclo clínico tem aulas práticas predominantemente 

em ambiente hospitalar e que estas estão ocorrendo de forma online em grande parte das 

turmas sem utilizar o ambiente físico do hospital. 

CONSIDERANDO, que estamos há quatro meses sem aulas teóricas presenciais, 

e os alunos questionam sobre a possibilidade de a FURB ter diminuído suas despesas. 

Sabemos que as despesas decorrentes de folha de pagamento dos servidores continuam 

as mesmas, porém as demais despesas como luz, água, material de consumo, etc. 

possivelmente devem ter sido reduzidas.  

CONSIDERANDO, que o serviço prestado e pactuado em contrato entre o 

contratante e a contratada, prevê que as aulas são presenciais e, portanto, com a mudança 

da metodologia do serviço prestado, mesmo que de forma temporária, deve ser adequado 

a atual realidade. Considerando que somos consumidores de um serviço prestado e 

estamos amparados pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.  

CONSIDERANDO, as Instituições de Ensino Superior com curso de Medicina já 

reduziram suas mensalidades. 

I. UNIDAVI - SC: Desconto de 10% nas mensalidades de abril e maio. 

II. UNIFESO - RJ: Abatimento de 25% do valor da mensalidade de abril, maio e 

junho. 

III. UNICAP - PE: Desconto de 10% no valor das mensalidades durante o período de 

suspensão das aulas presenciais. 

IV. UNIMAX - SP: Redução de 50% das mensalidades dos meses de abril, maio e 

junho. 

V. USCS - SP: Abatimento de 6% da mensalidade. 

VI. UniRV - Desconto de 30% desde o início da pandemia. 
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VII. FTESM - Fundação Técnico Educacional Souza Marques - RJ: Redução de 50% 

das mensalidades nos meses em que os acadêmicos estiveram em aulas remotas. 

VIII. Centro Nordestino de Ensino Superior - PB: Redução de 25% das mensalidades 

nos meses em que os acadêmicos estiveram em aulas remotas. 

 

INFORMA que, como alunos de um curso da área da saúde, não questionamos o 

isolamento social imposto e/ou recomendado pelas autoridades sanitárias nos diferentes 

níveis de governo. Mas viemos por meio deste ofício, como órgão de representação 

discente do curso de medicina, buscar respostas e esclarecimentos às medidas que devem 

ser tomadas em relação às aulas, reposição da carga horária e principalmente ao desconto 

nas parcelas que estão sendo pagas de acordo com o contrato que prevê aulas presenciais. 

Além disto, CIENTIFICA a administração da conjuntura, a qual parte dos 

acadêmicos da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB encontra-se, e 

REQUER a apreciação das demandas elencadas abaixo, as quais foram copiosamente 

questionadas pelos acadêmicos do curso de medicina da FURB a este órgão de 

representação discente.  

O Centro Acadêmico de Medicina da FURB tem o pleno conhecimento de que a 

FURB é uma autarquia municipal de regime especial, e que justamente por isso possui 

plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 

tudo isso de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal de 1988. 

Também é de conhecimento do órgão de representação discente que a autonomia 

da Universidade também é reconhecida pelo artigo 53 da Lei 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. Essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, portanto concede 

a instituição o direito de decidir sobre os seus desígnios do processo de ensino, pesquisa 

e extensão, nos limites fixados pela própria legislação. 
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Diante disso, nós representantes dos estudantes de Medicina, temos o pleno 

conhecimento de que mesmo que algum órgão do estado emita alguma recomendação 

para o desconto nas mensalidades, a FURB não é obrigada a acatar, justamente pela 

prerrogativa de ser uma autarquia.  

No entanto, deveria ser notório conhecimento por parte da administração da 

Universidade que expressiva quantidade de acadêmicos, aqui incluído também os 

componentes do núcleo familiar, garantem sua renda mensal desempenhando a função de 

profissional autônomo ou comissionado, havendo situações onde a condição de labor 

encontra-se vinculada à regime intermitente ou até mesmo em condições de 

informalidade. O que se pretende levantar aqui é o prejuízo o qual estes profissionais 

obtiveram e ainda obterão em decorrência da paralisação das atividades econômicas, 

ainda que estas medidas sejam necessárias para a contenção da pandemia.    

Ou seja, todas as pessoas físicas e jurídicas enfrentam dificuldades neste 

momento. Porém, sendo a FURB, uma instituição de direito público, goza de 

flexibilizações orçamentárias diante de um Decreto de Calamidade, e também tem 

mecanismos mais acessíveis para transpor a atual crise. Sabemos que quase a totalidade 

da receita da FURB vem das mensalidades, mas sendo uma instituição pública segue a 

Lei N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e que estabelece em seu art. 46, § 2º, que o 

“Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de 

saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das 

deficiências”.     

É de conhecimento da comunidade acadêmica que a receita da FURB depende do 

pagamento das mensalidades dos estudantes, e que a mesma vem sofrendo com um 

grande número de inadimplência, portanto, a mesma deveria pensar em adotar medidas 

que são favoráveis aos alunos matriculados, principalmente para reduzir esses números 

de inadimplentes e também possíveis trancamentos que ocorrerão.  
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Também viemos por meio deste documento ressaltar que a solicitação de desconto 

por parte dos estudantes não é com intuito de prejudicar o pagamento dos docentes e 

demais servidores, apenas queremos esclarecimentos sobre o serviço pelo qual pagamos 

em face do que realmente nos é ofertado. Sobre isso, a afirmação de que - o desconto nas 

mensalidades interferiria no salário dos servidores e que estes teriam seu sustento 

comprometido -  não pode ser considerada como uma total verdade, pois eis que sendo 

estes servidores públicos municipais têm seus vencimentos garantidos em Lei, gozando 

ainda o município de flexibilidade orçamentária devido ao atual momento de crise. 

Diferente da situação dos acadêmicos e seus familiares, que na sua grande maioria são 

pessoas físicas e jurídicas que não possuem as mesmas flexibilizações.  

Ressaltamos, ainda, a missão da FURB, descrita pelo objetivo de “Promover o 

ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, respeitando e integrando a diversidade 

cultural, fomentando o desenvolvimento social, econômico e ambiental responsável”. 

Apesar de serem estas as palavras decretadas, percebe-se que o apoio ao desenvolvimento 

social e econômico não ocorre aos seus estudantes neste momento de tanta dificuldade, 

no qual diversos perderam suas fontes de renda e batalham para conseguir alimento. O 

posicionamento de uma universidade responsável deveria ser o de prezar pela saúde 

mental de seus alunos e pela comunidade envolvida como um todo. Já se têm motivos 

suficientes de preocupação: o número de mortes por COVID-19 não para de aumentar, 

não têm-se perspectiva de melhora, milhares perderam seus empregos, e em adendo, as 

contas financeiras mantém-se iguais, incluindo a mensalidade estudantil da universidade, 

não importando a situação financeira de quem está pagando. Apesar da implementação 

do ensino mediado por tecnologia, não há provas de que o aprendizado cognitivo se 

mantenha igual, assumindo-se uma das primeiras perdas aos alunos na FURB 

matriculados. Desse modo, se há perdas, se o ensino não corresponde ao ensino presencial 

e em hipótese alguma pode se comparar, exige-se uma análise da situação. 

Enfim, pretende-se análise, assim como o deferimento, dos pedidos listados a fim 

de que sejam sanadas as pertinentes inquirições do corpo discente desta Universidade:    
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EXIGIMOS que: 

I. Que a Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB reflita sobre a 

possibilidade de redução da mensalidade, mediante a tudo que foi exposto e ao 

apelo que é feito pelos seus estudantes. Considerando que os motivos que nos 

levam a solicitar o desconto derivam de mais de um fator, sendo eles listados: 

A. Redução percentual da mensalidade equivalente às reduções de custos da 

não utilização dos espaços físicos da FURB, bem como cortes de despesas 

da instituição. 

B. Redução percentual da mensalidade de forma proporcional aos créditos 

correspondentes aulas práticas realizadas mediadas por tecnologia.  

II. Que a Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB por meio da 

Reitoria e Pró-Reitoria de Administração disponibilize uma reunião com o Centro 

Acadêmico de Medicina de Blumenau para discutir os fatos elucidados no 

presente ofício.  

III. Que a Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB apresente 

novamente a transparência financeira da Universidade para todos os acadêmicos. 

Bem como uma relação das empresas prestadoras de serviço para a Universidade 

e seus contratos. Ademais, caso já tenha ocorrido uma tentativa de renegociação 

dos pagamentos com qualquer uma dessas empresas, apresentar uma negativa dos 

motivos pelos quais essa renegociação não pôde ocorrer. 

IV. Que a Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB forneça um 

desconto mensal de 6% para os acadêmicos que pagarem a mensalidade antes do 

vencimento, estimulando assim que os alunos não fiquem inadimplentes. 

Diante de todo o exposto, o Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, ciente do costumeiro esmero de 

Vossa Magnificência ao atendimento das demandas expostas por este órgão de 

representação discente, dispõem-se para auxiliar naquilo que se refere à elaboração de 

medidas que visem a permanência dos acadêmicos na Instituição de Ensino, bem como 

amenizem os impactos de ordem econômica aos próprios estudantes e seus núcleos 

familiares, propondo sempre a garantia do ensino de excelência desta Universidade. 
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Sendo o que presta para o momento. 

Blumenau/SC, 28 de julho de 2020.   

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Wallace Mees                                                           Carolina Bevervanço Veiga  

Presidente                                                           Vice-Presidente  

 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 

Camila Ceruti dos Santos                                        Julia Orsi 

Secretária Geral                         Tesoureira  

                                                                                  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Anna Sofia Silva Amorim                                       Gabriela Dombeck 

Diretora de Comunicação Externa             Secretária Adjunta  

 

 

 

 

______________________________________      ______________________________________ 

Vanessa Ferrari                                                        Larissa Caroline Chiste                           

Vice-diretora de Comunicação Externa                  Diretora das Ligas Acadêmicas 
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______________________________________     _______________________________________                                                                                         

Brenda Wiggers                                                       Douglas Rizzotto Kraemer 

Diretora de Patrimônio             Diretor de Eventos 

 

 
 

 

______________________________________________     _______________________________________________ 

João Vitor Muller Fantini                           Rafael Reis Patiño                                                    

Vice-diretor de Eventos                                    Diretor de Comunicação e Marketing   

                                     

 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Gabriela Scheidt                                                       Laísa Scremin 

Vice-diretora de Comunicação e Marketing            Membro da Diretoria de Comunicação e Marketing   

 

 

 

______________________________________     _______________________________________      

Sofia Schmitt Schlindwein                                       Rafael Destri Coelho 

Diretora de Assuntos Acadêmicos                           Diretor de Políticas Científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 


