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                                 Belém, 15 de janeiro de 2016. 

Circular nº. 002/2016 

 

Prezados (as) Alunos (as), Pais e/ou Responsáveis, 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA vem informar aos Senhores (as)  

a respeito da definição dos valores das mensalidades para o ano letivo de 2016: 

1. Considerando o que determina a Lei 9.870/99, todas as Instituições de Ensino estão 

obrigadas a divulgar o texto da proposta de contrato, o valor das mensalidades e o número 

de vagas por turma no período mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para 

matrícula. Dessa forma, antes mesmo da divulgação oficial do IPCA no mês de 

dezembro/2015, o CESUPA publicou o Edital nº 82/2015 com todas as exigências 

mencionadas acima, oportunidade em que projetou a inflação oficial em 11% e o reajuste 

das mensalidades em 13%.  

2. Sublime-se que, na virada do ano de 2014 para 2015, o CESUPA havia reajustado as 

mensalidades em 7,5%, prevendo uma estabilidade, até então habitual, da economia. Por 

outro lado, o acordo coletivo para aumento de salário dos professores e funcionários do 

setor educacional foi de 8,68%, ou seja, 1,18% acima do reajuste praticado para as 

mensalidades. Além disso, fomos surpreendidos com os fortes aumentos da energia e dos 

demais insumos que compõem nossas despesas. Diante de tais fatos, calculamos um 

reajuste de 2% acima da inflação a fim de equilibrarmos nossas contas. 

3. Com a divulgação da inflação oficial de 2015 em 10,67%, estamos fixando nosso reajuste 

em 12,67%, de modo que haverá uma diferença para menor de 0,33% com relação ao valor 

das mensalidades/semestralidades divulgado no Edital nº 82/2015. Esse valor será devolvido 

pelo CESUPA em forma de desconto no pagamento da segunda parcela da semestralidade, 

no mês de fevereiro próximo, para os alunos matriculados no primeiro semestre de 2016 e, 

no mês de agosto, para os matriculados no segundo semestre de 2016. 

4. Por fim, chamamos atenção para que, no ato do pagamento da segunda parcela, os 

Senhores (as) observem e façam valer o desconto que será inserido no seu boleto de 

pagamento no campo de instruções. 

Sem mais para o presente, ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

A Direção. 


