
 

EDITAL 

 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL SÃO JOSÉ - FSJ, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA E EAP – ESCOLA 

DE APLICAÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL SÃO JOSÉ, entidade de 

direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 29.642.709/0001-72, com sede na 

rua Major Porphírio Henriques nº 41, centro, Itaperuna-RJ, torna público para o corpo discente, 

que nos termos do contido na lei 8.864 de 03 de junho de 2020, que serão instaladas as 

MESAS DE NEGOCIAÇÕES, para definir os percentuais de redução a ser implementado, 

tendo como referência os critérios dispostos no art. 1º da referida lei. 

DA PARIDADE: 

A mesa de negociação, com representação paritária, será composta por um 

representante discente (ensino superior) ou responsável financeiro (ensino médio), um 

profissional da educação e de um representante da Fundação para definir, sempre que 

possível, por consenso, o valor do desconto a ser implementado.  

DA INDICAÇÃO: 

1 - Para os alunos do ensino superior, haverá a escolha entre os 

representantes de turma de cada curso, por meio de formulário disponibilizado na plataforma 

Microsoft Teams, estarão elegendo o representante; 

2 - A indicação do responsável financeiro (ensino médio) será feita por meio de 

formulário disponibilizado na plataforma Microsoft Teams, a ser enviado pelos pais;  

3 - profissionais da educação (indicado pelos respectivos coordenadores dos 

cursos ou modalidades de ensino); 

DAS MESAS DE NEGOCIAÇÃO 

Considerando os cursos que se enquadram no inciso III, do §1º, do art. 1º da 

referida lei. 

Considerando que o art. 2º da lei 8.864/2020, é claro ao determinar que a 

classificação se dê por nível e por curso, ficam instituídas as seguintes mesas, em número de 4 

(quatro): 



 

I.  Ensino Médio  

São considerados apenas os alunos regularmente inscritos no Ensino Médio, 

cuja mensalidade seja superior a R$ 700,00 (setecentos reais); 

II.  Ensino Superior - São considerados apenas os discentes regularmente 

inscritos nos cursos relacionados abaixo, cuja mensalidade seja superior a R$ 

700,00 (setecentos reais) 

✓ Biomedicina 

✓ Farmácia  

✓ Psicologia 

DAS REUNIÕES 

Todas as reuniões acontecerão no dia 15 de junho de 2020, iniciando às 14h, 

podendo haver variação, nos horários predeterminados, sendo o intervalo entre as reuniões de 

20 minutos, podendo ser feito mais de uma reunião em conjunto. 

Excepcionalmente a instituição estará franqueando a entrada dos envolvidos 

em suas dependências, para a presente deliberação, podendo estar presente apenas os 

envolvidos, em lista informada junto a portaria da Instituição, sendo imprescindível a utilização 

dos equipamentos de proteção individual. 

DAS ATAS: 

  Lavrar-se-á ata de todas as reuniões realizadas, onde deverá constar as decisões 

das mesas de negociação. 

DOS CASOS OMISSOS: 

As possíveis omissões ao presente edital, serão feitas por meio de deliberação 

da Mesa. 

A diretoria, se compromete a divulgar este edital no site da instituição. 

Itaperuna - RJ, 09 de junho de 2020. 

 

 

Jader Almeida da Silva 

Presidente 


