
 

COMUNICADO DA DIREÇÃO GERAL DA EDUFOR 

AOS SEUS ALUNOS E SOCIEDADE 

A Direção Geral da Faculdade EDUFOR vem a público externar que 

acompanha cotidianamente a angústia e a movimentação dos seus alunos 

e de outras instituições de Ensino Superior acerca do debate pelos descontos 

nas mensalidades durante o período de Pandemia.  

Com o objetivo de tranquilizar os seus alunos, a EDUFOR informa que 

desde o início do seu Plano de Contingência vem estudando medidas de 

descontos na mensalidade que possam minimizar de alguma maneira as 

perdas financeiras que atingirão direta ou indiretamente toda a população. 

Isso tudo indiferente à redução ou não de seus custos operacionais em face 

à pandemia, afinal ainda é muito cedo para determinar com exatidão os 

impactos das despesas de luz, água e material de limpeza, embora possamos 

estimar um percentual aproximado de 8% (oito) de diminuição. É importante 

ressaltarmos que o maior gasto de qualquer Instituição de Ensino Superior diz 

respeito ao seu insumo fim: Recursos Humanos...e todos os empregos foram 

mantidos. 

Mesmo assim, somos cientes de que temos também um papel social e 

que todos devem fazer grandes sacrifícios para auxiliar a sociedade na 

continuidade de sua dinâmica, no nosso caso, formar pessoas e profissionais. 

Afinal não podemos jamais nos afastar da nossa missão institucional: 

Oferecer uma educação capaz de transformar positivamente a 

sociedade, gerando impactos socioeconômicos, ambientais e culturais. 

Dessa forma, saindo mais uma vez na frente, a EDUFOR anuncia que, a 

partir do dia 01 de maio de 2020,  todas as mensalidades que vencerem a 

partir dessa data terão um desconto imediato de 25% (vinte e cinco por 



 
cento) sobre o seu valor líquido de pontualidade, promoção essa válida até o 

momento em que for possível o retorno normal às aulas.  

Mesmo estimando uma redução de 8% em seus custos fixos, não 

levando em consideração os custos de implantação das aulas on-line, a 

Faculdade EDUFOR vem ofertar um desconto adicional de 17%, para dessa 

forma ajudarmos na minimização dos impactos da pandemia, atitude essa 

vislumbrada nas políticas de Responsabilidade Social da instituição. 

Cabe lembrar: o desconto só é válido para alunos adimplentes, ou seja, 

para mensalidades não vencidas.  

É a forma que a Faculdade EDUFOR encontra para demonstrar o seu 

compromisso com seus alunos e com a sociedade, diante de uma crise sem 

precedentes, em cada um deve fazer a sua parte.  

Somos sabedores de que nosso papel é muito importante, pois manter 

as aulas remotas funcionando, com seus mesmos professores, com a mesma 

qualidade, e mesmos horários é manter a continuidade dos sonhos de nosso 

aluno, bem como a sua saúde mental, auxiliando-o a não adentrar em 

estados depressivos e negativos por conta do momento difícil que passamos.  

Enfim, as aulas remotas continuam a todo vapor e quando for possível 

retornar às aulas presenciais, todos os conteúdos e aulas práticas serão 

priorizadas para que nenhum aluno tenha prejuízo acadêmico e de formação 

profissional.  

Consulte a resolução que regulamenta o desconto no site institucional 

(www.edufor.edu.br). 

É a EDUFOR inovando e transformando. 

É a EDUFOR mais uma vez pensando no seu Futuro. 

http://www.edufor.edu.br/

