
 

PORTARIA 013/2020 

 

O REITOR DA FACULDADE DE JUAZEIRO DO 

NORTE - FJN, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo Regimento Geral 

da FJN, 

 

CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19), 

como pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a 

locais que já tenham sido identificadas como transmissão interna; 

 

CONSIDERANDO a PORTARIA do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de 

fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN)” em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº. 33.510, de 16 de março de 

2020, sendo reforçadas as referidas medidas por meio do Decreto nº 

33.519, de 19 de março de 2020, prorrogado até o dia 20 de abril de 

2020 pelo Decreto nº. 33.536 e novamente prorrogado até o dia 05 de 

junho de 2020, conforme Decreto nº 33.575 de 05 de maio de 2019; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 33.575 de 05 de maio 

de 2020, que prorrogou por mais 30 (trinta) dias o prazo de suspensão 

previsto no art. 3°, do Decreto n° 33.510, de 16 de março de 2020, que 

abrange atividades presenciais em escolas, cursos, faculdades, 

universidades de qualquer natureza, pública ou privada; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 934 que estabelece 

normas excepcionais para o atual ano letivo da educação básica e do 

ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 



situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 47, II, da lei nº 9.394/1996, que trata 

da organização da educação superior, bem como estabelece que o 

ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos 

dias (dividido em dois períodos de 100 dias) de trabalho acadêmico 

efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais; 

 

CONSIDERANDO as regras da lei nº 9.870/1999, conhecida como lei da 

anuidade, que regula o valor das anuidades ou das semestralidades 

escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, no ato 

da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino 

e o aluno, o pai do aluno ou o responsável, observando o valor total, 

anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá 

vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais 

iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, 

desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na 

forma dos parágrafos anteriores; 

 

CONSIDERANDO o papel social que tem a Faculdade de Juazeiro do 

Norte - FJN excepcionalmente para esse momento, em sensibilidade 

com a situação financeira de alguns alunos que não tem renda fixa; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a Lei nº 17.208 de 11 de maio de 2020 do 

estado do Ceará, que dispõe sobre ações de proteção aos 

consumidores da rede privada de ensino durante o Plano de 

Contingência do novo coronavírus (COVID-19) 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido o desconto de 20% (vinte por cento), 

enquanto vigorar o Decreto Estadual que suspendeu as aulas 

presenciais da rede privada de ensino e o Plano de Contingência 

adotado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará em 

decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

§ 1.º Os alunos já contemplados com algum desconto pela prestação 

do serviço de educação prestado, concedido pela Faculdade de 



Juazeiro do Norte - FJN, anterior a esta Lei 17.208 de 11 de maio de 2020, 

não poderá acumular, devendo prevalecer o maior desconto. 

 

§ 2.º Os alunos que são beneficiados por quaisquer programas do 

governo federal e municipal (Fies, Prouni e Graduação Popular PMJN), 

não farão jus ao desconto referido na Lei. 

 

Artigo 2º - Ficam mantidos os descontos de pontualidade de 10% (dez 

por cento) concedidos aos alunos não enquadrados no disposto no 

caput do artigo 1º., até o dia 30 do mês.  

Artigo 3º - Para implementar condições de pagamentos e dirimir 

eventuais atrasos nestes, fica autorizada a não cobrança de juros, 

multas e correção monetária, referentes aos pagamentos das 

mensalidades a partir do mês de março de 2020. 

 

Artigo 4º - Para conhecimento de todos, promova-se a ampla 

divulgação da presente Portaria nos meios de comunicação existentes, 

fazendo chegar a todos os alunos, possibilitando que todos possam se 

utilizar dos benefícios aqui declinados. 

 

Artigo 5º - Os efeitos desta Portaria serão automaticamente cancelados 

com o retorno da prestação dos serviços, nos moldes oferecidos antes 

da suspensão das aulas em razão da pandemia causada pela COVID-

19. 

 

Artigo 6º - A presente Portaria entre em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de maio de 2020. 

 

Gabinete da Reitoria 

Juazeiro do Norte, 13 de maio de 2020. 

 

 

Prof. Doutor José Marcondes Macedo Landim 

Reitor 

 


