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COMUNICADO

Caros Estudantes, Pais e Responsáveis Financeiros,

De modo a minimizar os efeitos da emergência de saúde pública de importância internacional, decor-

rente do coronavírus, o Estado de Pernambuco acertadamente impôs uma série de medidas de isola-

mento social, com o intuito de mitigar a disseminação do coronavírus. Essas medidas de isolamento 

social implicaram na suspensão das atividades presenciais realizadas nos estabelecimentos de ensino. 

Todavia, tal suspensão não alcançou as atividades práticas desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) da área da saúde em seus hospitais escolas. 

Destarte, considerando, por um lado, as limitações à continuidade das atividades presenciais no cam-

pus das próprias IES e, por outro, a autorização concedia pelo Ministério da Educação para substituição 

temporária de aulas presenciais por outras que utilizem meios e tecnologias de informação e comunica-

ção, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) ajustou seus planos de aulas a tal realidade.

Com efeito, de modo a minimizar o impacto da suspensão de parcela das atividades acadêmicas presen-

ciais no calendário acadêmico, a FPS implementou adequações na execução do projeto pedagógico dos 

seus cursos. Assim, os estudantes têm acesso às atividades teóricas, oferecidas por meio da plataforma 

de colaboração Cisco WebEx, que é um moderno e interativo sistema de gestão de aprendizagem, com 

transmissão simultânea de vídeo e áudio em alta definição, compartilhamento de dados, possibilidade 

de realização de testes, pesquisas, relatórios integrados e criação de biblioteca digital de aulas. Conclui-

-se, portanto, que apesar do setor da educação ter sido severamente afetado pela pandemia do corona-

vírus, a FPS está respondendo a este cenário de mudança repentina com as estratégias e ferramentas 

necessárias para que todos possam superar este momento da melhor forma possível. 

Diante dessa realidade, facilmente se percebe que a FPS se mantém cumpridora de suas obrigações 

educacionais, executando seu plano de ensino com ajustes que sequer podem ser considerados modi-

ficadores da matriz curricular ou do projeto pedagógico dos seus cursos. Todavia, é bem verdade que, 

enquanto vigerem as medidas restritivas do Governo do Estado, estarão suspensas as atividades aca-

dêmicas práticas cuja execução deva se dar no campus da própria FPS. Aliás, diante da alteração dos 

cenários de práticas, que, no momento, estão atendendo em sua quase totalidade pacientes com CO-

VID-19, também se fez necessário suspender, temporariamente, o estágio curricular obrigatório.

Entretanto, inobstante a inviabilidade de execução imediata dessa parcela das atividades acadêmicas 

práticas, o que inclui o estágio curricular obrigatório e internato, inexiste óbice jurídico ou qualquer es-

pécie de prejuízo pedagógico à alteração do calendário acadêmico, de tal modo que essas atividades 

poderão ser executadas após o período de suspensão. Percebe-se, portanto, que a FPS permanece 

cumpridora de suas obrigações legais, mormente no que tange à Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, 

e contratuais, porquanto inexiste determinação para que as aulas sejam ministradas de modo integral-

mente presencial ou dentro de um período determinado de tempo.
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A propósito do calendário acadêmico, é bem verdade que se tem uma expectativa de que ele seja inte-

gralmente ministrado em um semestre civil, isto é, do mês de janeiro a junho ou de julho a dezembro. No 

entanto, é importante atentar que nem a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais (LDB) nem o contrato 

de prestação de serviços educacionais traz essa restrição temporal. Pelo contrário, a LDB se limita a 

estabelecer um quantitativo mínimo de dias letivos de aula, enquanto o contrato de ensino atribui à FPS 

o poder-dever de ministrar as aulas, em modalidade presencial ou à distância, de acordo com os planos 

de estudos, programas, currículos e calendários que elaborar, conforme a legislação de regência da 

matéria.

Conclui-se, portanto, que não há uma vinculação inflexível entre o semestre civil e o semestre acadê-

mico, de tal modo que pode inexistir essa coincidência diante de eventos extraordinários, a exemplo da 

pandemia do coronavírus. Logo, não representa absolutamente nenhuma infração legal ou contratual a 

conclusão do semestre acadêmico no semestre civil seguinte ao que lhe corresponderia.

Assim, a obrigação contratual da FPS corresponde à prestação de serviços de ensino consubstanciados 

em uma determinada etapa das diretrizes curriculares de cada curso, a serem ministradas em conso-

nância com seu projeto pedagógico, enquanto a contraprestação contratual dos estudantes e/ou seus 

responsáveis financeiros corresponde ao pagamento da semestralidade. Por isso, a diluição da carga 

horária ao longo de período de tempo superior ao semestre civil não corresponderá a um acréscimo no 

preço ajustado, como também seu encurtamento, concentrando a carga horária diária em período de 

tempo interior ao semestre civil não corresponderá a um decréscimo.

Por fim, a FPS já esclareceu que permanecem presentes os custos com a manutenção da estrutura física 

da FPS, os salários do seu corpo docente e demais funcionários da área meio e fim, bem como os demais 

custos fixos, ainda que as aulas presenciais estejam suspensas. Aliás, a pontual e inexpressiva redução 

de custos com energia elétrica, água ou limpeza é compensada com os gastos adicionais incorridos pela 

FPS para investir em instalação de novos equipamentos tecnológicos e aquisição de licenças de uso de 

novas ferramentas para suportar a transmissão remotamente aos alunos da mesma aula que antes era 

ministrada presencialmente. E mais, a FPS está realizando importantes investimentos na ampliação e 

melhoria do seu campus, de modo a proporcionar a seus estudantes a melhor e mais adequada estrutu-

ra para uma formação completa, teórica e prática. Ainda assim, a FPS anunciou as seguintes medidas de 

desconto e diferimento no prazo de pagamento das mensalidades escolares, que permanecem válidas:

(a) O desconto de 6% (seis por cento) para o pagamento pontual da mensalidade no dia 05 de cada 

mês será prorrogado até o último dia desse mesmo mês, mantendo-se o desconto da pontualidade, sem 

multa, juros ou correção monetária;

(b) Além do desconto da pontualidade de 6% (seis por cento), de que trata o item anterior, será 

concedido um desconto adicional e cumulativo de 10% (dez por cento) para aqueles que efetuarem o 
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pagamento pontual da mensalidade até o dia 05 de cada mês, de modo que esses estudantes, pais e 

responsáveis financeiros obterão um desconto de 16% (dezesseis por cento) nesse caso;

(c) Em solidariedade àqueles estudantes, pais e responsáveis financeiros que sofreram abalo finan-

ceiro crítico, decorrente de desemprego, suspensão ou encerramento de sua atividade profissional ou 

empresarial, a FPS se dispõe a negociar cada caso individualmente, podendo conceder desconto ou 

prazo adicional para pagamento. Para tanto, o interessado deve enviar uma mensagem para o endereço 

eletrônico financeiro@fps.edu.br, formulando proposta de pagamento da mensalidade e apresentando 

os documentos comprobatórios do abalo financeiro.

No que tange à medida indicada no item “c” acima, a FPS pede a compreensão dos seus, estudantes, 

pais e responsáveis financeiros caso não consiga dar pronto retorno às mensagens. Considerando que 

seus funcionários também estão em regime de home office e a quantidade potencialmente massiva de 

mensagens, poderá haver uma sobrecarga dos funcionários do setor financeiro. De todo modo, a FPS 

reafirma seu compromisso de ser o mais célere possível.

Essas medidas são válidas enquanto as atividades presenciais da FPS estiverem suspensas, por força 

das medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado de Pernambuco. Além dessas condições favo-

recidas de pagamento da mensalidade, a FPS continuará atenta ao comportamento dos seus custos e, 

na hipótese de sua condição econômico-financeira permitir, novas medidas serão anunciadas.

A Faculdade Pernambucana de Saúde reitera seu compromisso com seu corpo docente, discente e a 

sociedade, estando certa que está adotando todas as providências possíveis para enfrentar essa cri-

se junto com seus estudantes, pais e responsáveis financeiros. Tão logo a curva de disseminação do 

coronavírus permita, a FPS anunciará o calendário acadêmico definitivo, indicando quando haverá a 

conclusão do semestre acadêmico de cada curso.

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS


