
REGULAMENTO 

PROGRAMA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL 
 DO COLÉGIO MÃE DE DEUS 

 
 

O INSTITUTO SOCIAL, EDUCATIVO, BENEFICENTE NOVO SIGNO, entidade mantenedora do   
Colégio Mãe de Deus, instituição beneficente, sem fins lucrativos, a qual tem a obrigatorieda-
de em seguir a legislação pertinente ao setor da filantropia, informa que está abrindo um   
canal especial de negociação, visando colaborar com as famílias de nossos alunos, que de   
algum modo tiveram suas finanças afetadas pelo atual cenário econômico, em decorrência do 
período de pandemia do COVID-19, em especial as de menor renda.  
 
Para tanto, divulga o regulamento do Programa para Concessão de Benefício Emergencial do 
Colégio Mãe de Deus, que será operacionalizado pelo Setor de Serviço Social, conforme regras 
previstas neste regulamento a seguir: 
 
 
1. O PROGRAMA 
 
1.1 Considerando as consequências da crise deflagrada pela Pandemia COVID-19, o referido 
Programa será executado sem interferências pessoais, ideológicas, político-partidárias ou pri-
vilégios, tendo como base exclusiva as regras previstas neste regulamento;  
 
1.2 As solicitações serão analisadas individualmente, por meio de uma Comissão Avaliadora; 
 
1.3 O programa proporcionará aos selecionados condições flexíveis de pagamento, pelos 
meses estipulados neste período de quarentena observado para o pagamento das parcelas 
referentes à anuidade escolar do ano letivo de 2020; 
 
 
2. DO BENEFÍCIO 
 
2.1 O aluno contemplado por este programa terá a flexibilidade no pagamento das parcelas 
referentes às competências dos meses de maio, junho e julho de 2020, por meio de duas mo-
dalidades: 
 
2.1.1 Reparcelamento: as referidas parcelas poderão ser divididas entre as demais parcelas, 

vigentes no contrato de prestação de serviços referente ao ano letivo de 2020, excepcio-
nalmente com possibilidade para prorrogação com prazo máximo até março de 2021; 



2.1.2 Redução do valor da mensalidade com percentual a ser definido individualmente, de 
acordo com a situação socioeconômica familiar comprovada, conforme orientações 
constantes nesse regulamento; 

 
2.2 O valor referente a cada parcela a ser flexibilizada será referente ao valor original de  

cada parcela; 
 

2.3 Caberá a Comissão Avaliadora analisar individualmente cada situação e documentação 
apresentada e identificar em qual modalidade a solicitação será inclusa em caso de 
aprovação; 

 
 

3. PÚBLICO ALVO 
 

3.1 Poderão solicitar o benefício: 
 

3.1.1 Alunos matriculados no Colégio Mãe de Deus até o dia 20 de março/2020; 
 

3.1.2 Alunos que não tenham sido contemplados com Bolsa de Estudos para o ano letivo de 
2020; 

 
 

4. INSCRIÇÃO 
 
4.1 O representante legal do aluno deverá manifestar interesse em solicitar o benefício por 

meio exclusivamente do endereço eletrônico:  
 beneficioemergencialcovid19@maededeus.edu.br, de segunda à sexta-feira, das 8h às 

18h, a partir do dia 07 de maio; 
 
4.2 Neste primeiro contato, será necessário apenas informar o nome do aluno (a) e a série/

ano/turma que está matriculado; 
 
4.3 No prazo de até 36 horas úteis após o recebimento do e-mail manifestando interesse, o 

representante legal do aluno irá receber o formulário socioeconômico para                 
preenchimento, a relação de documentos e demais orientações pertinentes, também 
exclusivamente pelo e-mail; 

 
4.4 O representante legal deverá preencher o formulário, inclusive declarando a renda    

familiar e o motivo que levou a redução da mesma; 
 
4.5 O motivo declarado deverá estar relacionado ao período de pandemia e ser                  

devidamente comprovado, conforme as situações apresentadas: 
 



4.5.1 Situação 1: Responsável financeiro com suspensão de contrato de trabalho ou demissão 
em decorrência do atual contexto, anexar cópia do acordo de suspensão de contrato 
com redução salarial ou da rescisão do contrato de trabalho; 

 
4.5.2 Situação 2: Responsável financeiro empresário, anexar cópias do cartão do CNPJ e do 

decreto que determina a paralisação da atividade; 
 
4.5.3 Situação 3: Responsável financeiro autônomo, anexar cópias da Declaração de             

Autônomo e Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS 
 
4.6 Cópia da Declaração do Imposto de Renda 2019; 
 
4.7 Cópia dos três últimos comprovantes de renda; 
 
4.8 Outros documentos que o representante legal julgar importantes para a comprovação 

da situação; 
 
4.9 O formulário citado nos itens 3.3 e 3.4, assim como os demais documentos dos itens 3.5, 

3.6, 3.7 e 3.8, deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do endereço          
eletrônico: beneficioemergencialcovid19@maededeus.edu.br; 

 
4.10 As informações e os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do      

representante legal do (a) aluno (a), que os assumem como verdadeiros e autênticos;  
 
4.11 Não serão aceitas inscrições sem a devida documentação e/ou com cópias rasuradas; 
 
 
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
5.1 Serão consideradas prioritárias para atendimento as seguintes situações decorrentes do 

período de Pandemia da COVID-19, envolvendo os responsáveis pelo (a) aluno(a): 
 
5.1.1 Rompimento do vínculo empregatício, através da CLT, cuja rescisão tenha acontecido 

durante o período de pandemia; 
 
5.1.2 Redução expressiva de rendimentos durante o período em que se instalou a pandemia; 
 
5.2 Será levada em consideração a participação da mensalidade dentro da renda familiar 

declarada no formulário; 
 
 
 
 



 
6. RESULTADO  
 
6.1 O responsável legal pelo aluno que obtiver deferimento referente ao benefício         

emergencial será comunicado diretamente, por meio do endereço eletrônico:              
beneficioemergencialcovid19@maededeus.edu.br  

 
6.2 A decisão da Comissão Avaliadora é final, não comportando recurso ou revisão. 
 
 
7. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
7.1 Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrará em vigor na   

vigência deste Contrato, o representante legal do aluno fica ciente que ao participar 
deste processo AUTORIZA a COLETA e TRATAMENTO de DADOS PESSOAIS com a         
FINALIDADE ESPECÍFICA de possibilitar a participação do presente processo, e             
consequentemente seus aditivos e requerimento de concessão de benefício, no qual 
atuamos como contratantes. Estamos cientes que nossos dados ficarão armazenados 
junto ao Colégio Mãe de Deus pelo PERÍODO correspondente ao prazo de vigência do 
presente contrato, acrescido do prazo prescricional estabelecido em lei (5 anos após o 
término da prestação de serviços). 

 
 
 
 

Londrina, 06 de maio de 2020. 
 
 

COLÉGIO MÃE DE DEUS 
 
 
 

 
 
 
 


