CARTA À NOSSA COMUNIDADE ACADÊMICA E ESCOLAR
Carta nº 04/2020

Resende, 09 de junho de 2020.
Prezado Aluno e/ou Responsável,
As Faculdades Dom Bosco e o Colégio de Aplicação de Resende sempre se nortearam pelos princípios
de seus fundadores, mantendo um dos sentidos principais da nossa existência; proporcionar o acesso à
educação, estando inserida há mais de 55 anos na vida de nossos alunos, colaboradores e comunidade.
A AEDB vem tomando todas as medidas necessárias visando atender os procedimentos que
garantem segurança e saúde para nossa Comunidade Acadêmica, sem prejuízo das atividades de ensino e
funcionamento administrativo.
O Setor de Benefícios da AEDB, mantem-se apto e atendendo cada situação comprovada requerida
por nossos alunos, alunas e responsáveis, de acordo com as necessidades individuais.
Considerando o disposto na Lei nº 8.864, de 03 de junho de 2020, do Estado do Rio de Janeiro, que
dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades nos estabelecimentos privados de ensino a partir do dia
04 de junho de 2020, pelo período que durar o estado de calamidade, bem como a criação da Mesa de
Negociação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com seu art. 2º, é importante informar os
seguintes pontos:
1 – Dada a complexidade de implementação da Lei, em circunstância dos diversos parâmetros
estabelecidos para incidência de descontos e medidas de ordem técnica e administrativa a serem tomadas,
orientamos aos alunos e/ou responsáveis, da garantia da manutenção dos descontos e bolsas já praticados.
2 - Os alunos que se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos na referida Lei para obtenção de
desconto, terão os valores compensados nos meses subsequentes a partir de julho, respeitando as normas em
vigor.
3 – A parcela de junho deverá ser paga normalmente, descontos aplicáveis na forma e no período
determinado pela Lei, serão compensados e aplicados a partir das parcelas de julho e subsequentes.

Na certeza de que juntos, e com a compreensão de todos, venceremos os desafios dos tempos atuais.
Cordialmente,

