
 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

Prezados Acadêmicos da Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA e 

Responsáveis financeiros, 

 

Saudação Franciscana de Paz e Bem! 

 

Considerando as dúvidas eminentes quanto a concessão ou não de desconto nas 

mensalidades neste período da Pandemia do novo corona vírus– COVID 19, 

esclarecemos neste comunicado quais são as políticas financeiras que a Instituição 

ESFA tem adotado e o contexto que as fundamentam. 

A Escola Superior São Francisco de Assis -ESFA é uma Instituição Filantrópica, ou seja, 

não tem fins lucrativos. 

Face ao contexto da natureza jurídica da Instituição, grande maioria dos nossos alunos 

já são beneficiados com bolsas (Bolsa Assistencial, ProUni, Nossa Bolsa). Além disso, 

também temos uma quantidade expressiva de alunos que possuem Programas de 

Financiamento Estudantil (FIES e ESFÁCIL), conforme apresentamos no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

A Instituição é certificada por cumprir o seu papel social e nos sentimos felizes por ter a 

oportunidade de colaborar com as conquistas de tantos jovens. 

Outro contexto a considerar é sobre a redução ou não dos custos previstos para a oferta 

do Serviço Educacional. Para adequar a oferta das aulas teóricas mediadas por 

Tecnologias da Informação e Comunicação, conforme normatizações do Ministério da  
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Educação e Cultura – MEC, a Instituição investiu em tecnologia. Quanto aos custos 

correspondentes a água, energia e insumos para aulas práticas, estes serão 

recompostos quando do retorno às atividades presenciais. E reiteramos que todas as 

aulas práticas e clínicas previstas serão ofertadas. Temos este compromisso contratual 

com os nossos alunos.  

Com a organização do plano estratégico de retomada das atividades presenciais, 

confirmamos a projeção de mais custos financeiros anteriormente não previstos. Não 

retornaremos às aulas nas mesmas condições que as suspendemos. Temos diversos 

protocolos de saúde, pedagógicos e jurídicos que devemos e vamos atender para a 

segurança de todos. 

Importante ressaltar que estamos considerando o contexto sócio econômico das 

famílias de nossos alunos que foram economicamente afetadas. 

Neste sentido, a Instituição tem adotado como políticas financeiras: 

Desconto de 10% (dez por cento) nas mensalidades, até a data do vencimento, para os 

alunos que não são beneficiados com bolsas ou Programas de Financiamento; 

Atendimento individual, sob agendamento pelo telefone (27) 9 9244 7563, para tratativas 

financeiras personalizadas para os alunos que não são beneficiados com bolsas e 

Programas de financiamento; 

Renegociação das mensalidades correspondentes ao período da Pandemia com a 

isenção de juros e multa e flexibilização de prazos para pagamento para os alunos que 

não são beneficiados com bolsas e Programas de financiamento; 

Colocamo-nos à disposição dos nossos alunos e responsáveis financeiros que 

desejarem maiores esclarecimentos. 

Esperançosos por dias melhores e na expectativa de em breve nos reencontrarmos na 

ESFA, agradecemos. 

Saudações fraternas, 

Santa Teresa, 03 de junho de 2020. 

 

 

Frei José Wiliam Corrêa de Araújo 

Diretor Geral da ESFA 

 

 

 

 

 


