
 PORTARIA Nº 011/2020/FEBAVE 

 

 

Cria Programa de desconto, remissão e isenção de 

encargos financeiros, nas mensalidades de novembro 

e dezembro de 2020, para os estudantes da Fundação 

Educacional Barriga Verde – Febave.  

 

 

O Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde – Febave, Elcio Willemann, no 

uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 19 de seu Estatuto, e  

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na data de 11 

de março do corrente ano, a pandemia de COVID-19, doença causada pelo coronavírus 

(SARS-Cov-2); 

 

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Federal n. 13.979/2020, norma que instituiu as 

principais medidas sanitárias e sociais de combate ao novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a publicação dos Decretos Federais e Estaduais, que estabeleceram 

as medidas específicas para o controle da pandemia em Santa Catarina (restrições de 

atividades, serviços, circulação, entre outros), em regime de quarentena; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação publicou Portarias, autorizando, desde 

18/03/2020, que nas instituições de Ensino Superior integrantes do Sistema Federal de 

Ensino ocorra a substituição do ensino presencial pela utilização de tecnologias de 

informação e comunicação; 

 

CONSIDERANDO que a situação atual tem gerado significativos impactos em diversas 

áreas, inclusive nos campos social e econômico, com isso, parte da população vivencia 

redução do seu potencial financeiro e perda de empregos, com reflexos no orçamento 

familiar; 

 

CONSIDERANDO todo esforço da instituição, para que os serviços não fossem 

paralisados, investindo em tecnologia e treinamentos para a nova modalidade de ensino 

e atendimento, havendo, assim uma prestação de serviço de qualidade para seus alunos; 

 

RESOLVE, 

Art. 1º Cria programa de descontos, remissão e isenção de encargos financeiros, dos 

valores dos serviços educacionais em caráter excepcional, em função dos impactos 

econômicos que porventura tenham provocado nos contratantes em função das medidas 

de isolamento social determinada pelas autoridades públicas. 



 

Art. 2º Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) do valor em reais das 

mensalidades com vencimento em novembro e dezembro de 2020, para os alunos 

matriculados no Colégio Unibave, Cursos Técnicos Nível Médio – Cetec e cursos de 

Graduação do Unibave. 

a) Para que haja tempo hábil para cálculo e cadastro dos descontos, o valor correspondente 

ao mês de novembro será concedido na parcela de dezembro, somando-se os valores dos 

dois meses, ou seja, a mensalidade de novembro ficará sem a concessão do desconto e, 

na mensalidade de dezembro, será concedido 10% (dez por cento). 

b) O percentual de desconto será calculado sobre o saldo a pagar, descontando bolsas, 

financiamentos estudantis e outros benefícios 

Art. 3º Será concedido remissão das mensalidades dos meses de novembro e dezembro 

de 2020 dos alunos matriculados no Colégio Unibave com idade de 0 (zero) a 3 (três) 

anos. 

Art. 4º Será concedido isenção de juros, correção monetária e multa nas mensalidades 

não pagas do exercício de 2020, para pagamento efetuado até 31/12/2020. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Fundação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Orleans, 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

Elcio Willemann  

Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde – Febave 

 

 

 

 

 

 


