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Nota de Esclarecimento 

 

 

À 

Comunidade Acadêmica da FacMais 

 

 

Através desta, o Diretor Presidente da FacMais vem apresentar alguns 

esclarecimentos acerca da atuação da instituição durante este período de Pandemia do 

Coronavírus, a saber: 

 

1º - Das aulas teóricas – Informar que continuam ocorrendo de forma online, 

através das ferramentas Google For Education, nos mesmos dias e horários do 

calendário regular, sendo estas ministradas pelos professores que já estavam designados 

para ministrá-las de forma presencial. 

 

2º - Das aulas práticas (realizadas em laboratórios) e estágios – Informar que 

serão ofertados tão logo seja permitido pelas autoridades, sem qualquer custo adicional a 

ser cobrado pela faculdade. 

 

3º - Do valor das mensalidades – A FacMais está mantendo contato com as 

autoridades públicas (Procon e Defensoria Pública do Estado), na busca de entendimentos 

com vistas a apresentar as eventuais variações de custos, e em havendo alguma redução 

oriunda da mudança no sistema de aulas, os descontos serão aplicados nas mensalidades 

futuras, com destaque para as rematrículas do semestre 2020/2. 

Até o momento não houve mudanças significativas, e dentre elas está o custo de 

energia elétrica, por se tratar no caso da Faculdade, de “Demanda Contratada”. O principal 

custo da Faculdade é a folha de pagamentos (salários), que não sofreu alteração, haja 

vista que não houve demissões e os profissionais docentes e técnico-administrativo 

continuam recebendo seus salários normalmente. 

Para o adequado atendimento às aulas online, a FacMais teve que efetuar a 

contratação ou ampliação de serviços voltados para este fim, o que incorreu em elevação 
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destes custos, conforme já previamente apresentado à defensoria pública em reunião 

realizada no dia 05/05/2020. 

A FacMais irá apresentar às autoridades competentes as necessárias informações 

acerca da redução ou elevação de custos, de forma a permitir a estabilidade da relação 

contratual durante e após este período excepcional da pandemia do coronavírus. 

 

 

 

Inhumas - GO, 06 de Maio de 2020 

 

 

 

 

 

 

Celmar Laurindo De Freitas 
Diretor Presidente 

FacMais 


