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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Colatina-ES, 27 de março de 2020.  

 

Diante da crise instaurada em decorrência da pandemia do Coronavírus 

(Covid-19) no Brasil, o Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC, nos últimos 

dias, tem recebido demandas relacionadas a inquietações de ordem acadêmica, 

pessoal ou financeira. 

Como é de conhecimento público, desde o início desse estado de calamidade 

pública, o UNESC constituiu o Comitê de Gestão de Crise Coronavírus (COVID-19), 

cujo objetivo foi o de pensar e estruturar políticas que atendessem às demandas de 

saúde pública e, também, às necessidades de adaptação de suas atividades 

acadêmicas, tendo respaldo sempre, nos parâmetros normativos publicados pelos 

órgãos e instâncias do Poder Público. 

O UNESC tem orientado suas equipes, no intuito de manter padrões de 

trabalhos compatíveis com o contrato de prestação de serviços firmado, mesmo que 

de maneira remota, em regime de teletrabalho por determinação do Poder Público, 

restando inalterada sua folha de pagamento. Dessa forma, gerencia e executa as 

atividades necessárias ao seu bom funcionamento, permanecendo abertos os 

canais de comunicação com a comunidade acadêmica, sempre em prol da 

manutenção da qualidade da prestação do serviço. 

Consequentemente, não ocorreu redução do valor da folha de pagamento e 

nem de contratos firmados pela Instituição. 

Diferentemente do que tem sido alegado, o UNESC, assim como as demais 

instituições de ensino superior presencial, não alterou sua modalidade de ensino. A 

EAD, além de possuir características específicas, não conta com a presença de um 

professor, mas sim com o apoio de um tutor (presencial e/ou à distância). No 

UNESC o professor fica disponível para atendimento aos alunos em cada uma das 

disciplinas/módulos. 

Por determinação governamental, as atividades acadêmicas eminentemente 

práticas, por hora, estão suspensas. Porém, serão repostas a partir de um 

calendário específico a ser definido após o encerramento desse estado de crise. 
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Há um considerável esforço institucional para que nenhum aluno seja 

prejudicado em relação ao cumprimento do contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado e que seja integralizado o conteúdo previsto do semestre 

letivo. 

Por fim, vale a transcrição de um trecho da Nota Técnica n.º 14/2020, da 

Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, que entende ser incabível a redução em valores ajustados em 

parcelas da semestralidade, em contratos firmados com instituições de ensino, 

quando apenas ocorrem alterações no modo operacional de uso das plataformas de 

ensino e/ou reagendamento das atividades práticas: 

2.13.  [...] É preciso ter claro que as mensalidades escolares são um 
parcelamento definido em contrato, de modo a viabilizar uma prestação de 
serviço semestral ou anual. O pagamento poderia ocorrer em parcela única, 
ou em número reduzido de parcelas, mas essas opções tornariam mais 
difícil o pagamento pela maior parte das famílias. 
2.14. Assim, opta-se por um pagamento parcelado, ao longo do semestre 
ou do ano, usualmente com periodicidade mensal. Essa questão é 
importante porque o pagamento corresponde a uma prestação de serviço 
que ocorrerá ao longo do ano. Não faz sentido, nessa lógica, abater das 
mensalidades uma eventual redução de custo em um momento específico 
em função da interrupção das aulas, pois elas terão que ser repostas em 
momento posterior e o custo ocorrerá de qualquer forma.  
2.15. Por esse motivo, nem o diferimento da prestação das aulas, nem sua 
realização na modalidade à distância obrigam a instituição de ensino a 
reduzir os valores dos pagamentos mensais ou a aceitarem a postergação 
desses pagamentos. Muito menos, em tese, ensejariam o cancelamento 
imotivado do negócio jurídico. Vale lembrar que o pagamento é parte da 
obrigação contratual assumida pelos responsáveis e é condição para que os 
alunos tenham direito à reposição das aulas em momento posterior. Parar o 
pagamento poderia ser tratado como quebra de contrato, sujeitando os 
responsáveis ao cancelamento da prestação do serviço e a eventuais 
multas previstas [grafia original] (Nota Técnica n.º 14/2020/CGEMM/ 
DPDC/SENACON/MJ). 
 

Diante desse quadro, a Instituição pede tranquilidade a seu alunado e reafirma 

sua posição de estar atenta às demandas acadêmicas, econômicas e sociais, e às 

orientações ou determinações publicadas pelos órgãos e instâncias do Poder 

Público. 

 

Atenciosamente, 

 

Comitê Gestor de Crise – Coronavírus (COVID-19) do UNESC 


