Estimados pais, familiares e estudantes da FLT

Atendendo às determinações advindas do Ministério Público do Estado de Santa
Catarina e da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa
Catarina (AMPESC), viemos por meio desta correspondência informar-lhes as razões que
nos levam, como FLT, a não reduzir o valor das mensalidades diante da situação de
pandemia do novo corona vírus (COVID-19).

NOSSA INSTITUIÇÃO
Como uma entidade educacional, nosso objetivo é disponibilizar à comunidade um
ensino de desenvolvimento integral para cada estudante, atuando nos aspectos físico,
social e intelectual. Somos uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, nossa instituição
não possui um proprietário que eventualmente faz retiradas pró-labore e/ou lucros e
resultados. Todo recurso de mensalidades tem por finalidade a manutenção dos
profissionais que exercem suas atividades em nossa instituição, professores, equipe
pedagógica, equipe de secretaria, equipe de limpeza, equipe de monitoria, equipe
administrativa, entre outras funções. O recurso de mensalidades também mantém a
estrutura física oferecida aos estudantes, bem como o investimento em novas
tecnologias. Nossa Instituição também tem uma atuação na área social com
fornecimento de bolsas de estudos. O governo isenta a instituição de determinados
impostos para a concessão de bolsas, porém os valores isentos apenas minimizam os
impactos financeiros.
NOSSOS CUSTOS E INVESTIMENTOS
Nosso maior desejo neste momento é poder receber novamente nossos estudantes
para a continuação dos estudos em formato presencial. Porém, precisamos respeitar os
decretos governamentais pertinentes ao período de isolamento social causado pela
COVID 19. Com o término do mês de abril nosso setor financeiro e contabilidade nos
passou os dados apurados de despesas e receitas, onde constatamos que não obtivemos
grandes reduções de custos, e que as despesas se mantiveram. Estes custos estão sendo
absorvidos pelas mensalidades que os estudantes pagam pontualmente todos os meses,
mesmo em período de ensino remoto. Anexo abrimos as demonstrações dos custos da
FLT.
NOSSO COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO
Desde o dia 18 de março, quando informamos os estudantes que, por conta do decreto
nº 515, do dia 17 de março, do Governo do Estado de Santa Catarina, as aulas presenciais
estavam suspensas, imediatamente adiantamos a Semana de Estudos, prevista

originalmente para os dias 18 a 22 de maio para os dias 23-27 de março, dando assim
tempo tanto para estudantes como docentes voltarem às suas casas e a se organizarem
para as aulas remotas no formato virtual. Desde o dia 28 de março a FLT passou a
ministrar todas as suas aulas em formato remoto, cumprindo assim rigorosamente o
calendário acadêmico do 1º Sem. de 2020. O mesmo vem acontecendo ao longo destes
dois meses, por ocasião de mais dois decretos do governo do Estado de Santa Catarina
(nº 587, de 30 de abril de 2020), que prorrogaram os prazos de retorno às aulas
presenciais, como medida de prevenção contra o contágio do novo corona vírus (COVID19). É importante também mencionar que a modalidade de aulas virtuais também foi
autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), em todo o território nacional, por meio
de suas portarias nº 343, de 17 de março de 2020; nº 305, de 15 de abril de 2020 e agora
a portaria nº 473, de 12 de maio de 2020. Desde então, a FLT tem tomado todas as
providências para não deixar de cumprir com os decretos governamentais, bem como
tem garantido aos estudantes, por meio de aulas remotas síncronas e assíncronas os
conteúdos de todas as disciplinas no semestre letivo. A FLT também assegura a
conclusão do semestre letivo no dia 30 de junho, como previsto no calendário
acadêmico, sem perdas aos estudantes no que diz respeito aos conteúdo das aulas, e
sem quaisquer atrasos no que diz respeito ao cronograma de aulas originalmente
previsto no calendário acadêmico; assegura ainda que o processo de aprendizagem e de
avaliação foi realizado integralmente, e que as orientações de trabalhos, o
acompanhamento acadêmico e pastoral foram oferecidos integralmente, em formatos
remotos.
NOSSA GRATIDÃO
Agradecemos a você estudante/pai/mãe/avó/avô/tios/amigos/mantenedores que tem
feito esforços para manter os pagamentos em dia e contribuído para a continuidade das
atividades educacionais. Esse compromisso permite à instituição manter os salários e
impostos dos professores, funcionários, e os investimentos no suporte para o estudo
remoto e a manutenção de nossa instituição. Nosso maior interesse é manter a parceria
firmada para levar uma formação teológica de qualidade aos nossos estudantes.
Por isso, sabendo das dificuldades que algumas famílias têm enfrentado com
desemprego e/ou diminuição da renda, queremos também continuar nos colocando à
disposição para atendê-los individualmente caso haja alguma dificuldade relacionada
aos compromissos financeiros junto à nossa Instituição. Já o temos feito até aqui, e
pretendemos continuar a fazê-los.

São Bento do Sul, 20 de maio de 2020.

Prof. Dr. Roger Marcel Wanke
Diretor Geral da FLT

