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No de Profissionais Totais: 36
No de Professores: 31
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272
33

603,62
626,71
10,6%

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS CUSTOS E DESPESAS REALIZADOS PERÍODO
(Valores Expressos em Reais)

Obs. Valores de 2020 sujeito a alterações por conciliações contábeis

MÊS/ANO set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

DEPESAS OPERACIONAIS (231.074)        (183.006)        (209.839)        (246.164)        (85.939)             (367.757)          (278.574)        (188.009)        

Despesas com Pessoal (145.437)        (144.928)        (141.508)        (208.211)        (43.644)             (229.804)          (158.928)        (145.521)        

Salários Pessoal Docente (84.114)          (84.160)          (84.149)          (127.062)        (11.807)             (85.843)            (79.136)          (76.947)          
Salários Pessoal Técnico Administrativo (17.424)          (17.514)          (17.309)          (19.873)          (13.984)             (43.656)            (28.619)          (27.962)          
Encargos Sociais (33.323)          (32.731)          (29.677)          (51.933)          (12.944)             (90.353)            (36.682)          (30.926)          
Bolsas de estudos (funcionários e dependentes) (10.001)          (10.178)          (10.097)          (9.113)            (4.678)               (8.190)              (12.109)          (9.685)            
Outros gastos com pessoal (575)                (345)                (277)                (230)                (230)                  (1.763)              (2.382)            -                  

Despesas Gerais e Administrativas (85.612)          (37.824)          (68.326)          (37.884)          (42.292)             (137.546)          (119.635)        (42.471)          

Materias de expediente/consumo (52.117)          (653)                (632)                (139)                (612)                  (88.792)            (75.514)          (417)                
Conservação e manutenção (270)                (843)                (525)                (295)                (61)                    (5.317)              901                 -                  
Serviços de terceiros -                  (247)                (30.674)          -                  (10.000)             (10.775)            (10.000)          (10.000)          
Bolsas Filantropia (gratuidades) (31.249)          (31.249)          (32.158)          (32.497)          (25.346)             (27.203)            (27.901)          (27.224)          
Bolsa Ingressante -                  -                  -                  -                  (3.878)               (4.836)              (4.511)            (4.087)            
Outras despesas (1.976)            (4.833)            (4.337)            (4.953)            (2.396)               (623)                 (2.610)            (743)                

Resultado Financeiro (25)                  (254)                (4)                    (69)                  (3)                      (406)                 (12)                  (17)                  

Despesas financeiras (25)                  (254)                (4)                    (69)                  (3)                      (406)                 (12)                  (17)                  

761.256          1.840.305      835.822          1.009.788      (6.275.069)       (55.958)            563.315          (952.081)        

Valor da Mensalidade Após Reajuste Proposto Ano-Base 2020  (ticket médio)

Colégio UNESC

PLANILHA INFORMATIVA - ADAPTADA DO MODELO DECRETO 3.274/99
RECOMENDAÇÃO nº. 0010/2020/07PJ/CRI - Inquérito Civil nº. 006.2020.00002191-4, 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma

Valor da Última Mensalidade do Ano-Base 2019 (ticket médio)

Percentual médio de desconto concedido em decorrência da COVID-19

Faturamento Total em R$: 1.626.213,79 (Setembro/19 a Abril/20)
Carga Horária Total Anual: 6.608 Horas 

Criciúma, SC, 05 de junho de 2020

Luciane Bisognin Ceretta
Diretora-Presidente da FUCRI

ColégioDescrição

Número de Alunos Pagantes
Número de Alunos Não Pagantes (com bolsa integral)

Informamos que não houve redução dos custos operacionais no período de suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia pelo novo coronavírus e apresentamos a seguir a 
respectiva justificativa: 

A manutenção das atividades educacionais em novo formato e em larga escala, demandou a realização de elevados e imediatos investimentos em tecnologia da informação, como a 
aquisição de licenças de uso de novas ferramentas para suportar a transmissão remota das aulas aos estudantes, suporte e treinamento para os docentes, etc. Portanto, não houve a 
redução de custos para compensar os investimentos realizados, já que o número de professores e de funcionários necessários à manutenção dos trabalhos é idêntico, pois não há 
alteração da modalidade de ensino presencial para ensino à distância, mas apenas uma realização das aulas de forma mediada por tecnologias digitais.
Ademais, nossos professores mantêm-se à disposição dos alunos por igual período em que o faziam quando estavam em atividades presenciais na Instituição. Ocorre que, o que está 
sendo adotado no momento, em caráter emergencial, são aulas remotas ministradas em horário compatível com o das aulas presenciais, conforme o segmento, pelos próprios professores 
da disciplina, usando recursos tecnológicos. Ou seja, são os próprios professores das disciplinas que planejam, ministram e realizam o processo de mediação junto aos estudantes. Dessa 
forma, o Colégio UNESC arca não somente com a manutenção do quadro docente, como também com investimentos para a ampliação tecnológica e de pessoal, de modo a possibilitar a 
continuidade do conteúdo e para que não haja perda de aprendizagem para o estudante. 
Nesse momento, algumas prioridades são administradas com grande comprometimento pelo Colégio UNESC, dentre elas: 
  1) a preservação da saúde (e da vida) de todos os professores, estudantes, funcionários e seus familiares; 
  2) a manutenção da qualidade dos serviços prestados e com a mesma disponibilidade do corpo docente; 
  3) a manutenção dos postos de trabalho e, portanto, da dignidade de inúmeras famílias que dependem deles; 
  4) a flexibilização do pagamento das mensalidades pelos estudantes, além da concessão de descontos e retirada de encargos financeiros em caso de atraso nos pagamentos das 
mensalidades, tudo face a nova realidade econômico-social que os atinge e a preocupação com a continuidade dos seus estudos.
Para tanto, inúmeras medidas foram adotadas, já que não estamos imunes à crise econômica, pelo contrário. Importante registrar que seguem mantidos os custos institucionais, como 
custeio de pessoal, que ainda é acrescido dos investimentos imediatos, elevados e não programados em tecnologia da informação. Ademais, o aumento dos índices de inadimplência 
atinge frontalmente à Instituição, o que determinou a suspensão e a renegociação de inúmeros contratos com prestadores de serviços, buscando a redução das despesas e o 
prolongamento dos desembolsos como forma de viabilizar a flexibilização dos pagamentos das parcelas da anuidade escolar pelas famílias e os descontos nas mensalidades de maio e 
junho de 2020, de 20% (vinte por cento) para o Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), 15% (quinze por cento) para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano) e 10% (dez 
por cento) para o Ensino Médio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nesse cenário, há um grande esforço institucional para absorver o impacto da inadimplência e os custos não programados com a aquisição dos recursos digitais ora necessários, aliado à 
avaliação individualizada da situação econômica das famílias para permitir-se a flexibilização dos pagamentos das parcelas da anuidade escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cumpre esclarecer, ainda, que a redução da despesa de pessoal no mês de jan/20 ocorre devido as férias coletivas, onde o pagamento não é contabilizado no resultado, mas deduzido da 
obrigação de provisão de férias reconhecidas no passivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Por fim, cabe salientar que as despesas com depreciação são contabilizadas no Centro de Custo institucional da Fundação, motivo pelo qual não estão contempladas na planilha de custos 
do colégio


