COMUNICADO DE REAJUSTE ANUAL E VALOR DAS SEMESTRALIDADES
2019
Prezados Alunos e Responsáveis,
Vimos por meio deste informar os valores das semestralidades escolares para o ano de 2019.
Esclarecemos que para o reajuste foram considerados os índices que seriam aplicados pela mantenedora
responsável pela IES até 31/12/2018, bem como a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, em
observância a política de qualidade de ensino preconizada pelo Grupo Educacional São Lucas.
Observamos ainda, que o último reajuste foi aplicado pela instituição com vigência de janeiro a
dezembro de 2018. Deste modo, os valores das semestralidades para 2019 sofrerão reajustes de 5,85%,
sobre os valores dos créditos praticados no ano de 2018.
Para definição do valor da semestralidade, foi apurado o valor total de todas as disciplinas
constantes da matriz curricular do curso, dividido pelo respectivo número de períodos.
A tabela abaixo apresenta os valores das semestralidades vigentes para 2019 de cada curso
ofertado pela instituição.
Cursos Presenciais
Descrição
Administração
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas - Bacharel
Ciências Biológicas - Licenciatura
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física - Bacharel
Educação Física - Licenciatura
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Serviço Social
Sistemas de Informação

Valor da Semestralidade*
2019
R$6.755,76
R$8.570,46
R$9.720,48
R$10.270,86
R$7.115,28
R$6.797,82
R$6.622,44
R$9.525,60
R$6.744,60
R$6.671,70
R$10.071,24
R$11.962,38
R$10.213,50
R$17.501,64
R$5.831,28
R$6.688,38

* Valor de semestralidade cheia. Este poderá variar de acordo com as disciplinas escolhidas pelo aluno, bem como em função de descontos
praticados para o mesmo, observado o regulamento financeiro da instituição.

O cálculo das mensalidades para os veteranos considerou o valor das semestralidades praticado
no período anterior, acrescido do percentual de reajuste, conforme explicitado neste comunicado. O
valor da semestralidade para 2019 poderá ser calculado de acordo com a função abaixo:
VLRS2019 = (VLRCR2018 * FR * CRTOTAL * 6) / NPERIODOS
VLRCR2018 – Valor do crédito praticado pela Mantenedora responsável até 31/12/2018.
FR – Fator de Reajuste (1,0585).
CRTOTAL – Quantidade total de créditos do curso.
NPERIODOS – Número total de períodos do curso.
VLRS2019 – Valor da semestralidade para 2019.
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