
SEMESTRALIDADE E MENSALIDADES

TABELA DE VALORES VIGENTES EM 2023

Curso Créditos Mensalidade

Filosofia 25 R$ 682,00

Teologia 25 R$ 868,25

Valor da mensalidade do curso:
O valor da mensalidade é calculado a partir do número de créditos do aluno
no ato da matrícula. Usaremos como exemplo um aluno de teologia e filosofia
que tem uma grade de 25 créditos.
TEOLOGIA - O valor de 1 crédito é de R$ 34,73 (trinta e quatro reais e setenta e
três centavos). O valor da mensalidade para 25 créditos corresponde a R$
868,25 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Logo, a
parcela da semestralidade para um aluno que tem uma grade de 25 créditos
corresponde à R$ 5.209,50 (cinco mil, duzentos e nove reais e cinquenta
centavos) que é igual a (1 matrícula + 5 mensalidades).
FILOSOFIA - O valor de 1 crédito é de R$ 27,28 (vinte e sete reais e vinte e oito
centavos). O valor da mensalidade para 25 créditos corresponde a R$ 682,00
(seiscentos e oitenta e dois reais). Logo, a parcela da semestralidade para um
aluno que tem uma grade com 25 créditos corresponde à R$ 4.092,00 (quatro
mil e noventa e dois centavos) que é igual a (1 matrícula + 5 mensalidades).

O valor da taxa de matrícula corresponde sempre a um sexto do valor da
semestralidade de um aluno que cursa 25 (vinte e cinco) créditos, mesmo que
curse menos que 25 (vinte e cinco créditos) e mesmo que seja bolsista.

Forma de reajuste:
O reajuste é anual e medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, por meio do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
consoante legislação que regulamenta essa prática escolar.

Outros encargos:
Trancamento de matrícula = R$ 149,56
Segunda chamada de prova (por disciplina) = R$ 40,19
Segunda via de conteúdo programático (por disciplina) = R$ 5,61
Segunda via de histórico escolar = R$ 40,19
Segunda via de declaração = R$ 5,61
Atualização sobre o valor de boleto bancário vencido = 2% multa + 0,333%
juros ao dia.


