
REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO METODISTA

Perguntas e Respostas sobre a Recuperação Judicial

1. O que é uma Recuperação Judicial?
A Recuperação Judicial é um processo que protege judicialmente a empresa para que ela possa se
reestruturar e equacionar suas finanças, de forma a garantir sua sustentabilidade e honrar seus
compromissos.

2. A Educação Metodista vai falir?
Não. As Instituições do grupo Metodista continuarão a existir, mantendo o compromisso de oferecer uma
educação de qualidade a todos os seus alunos.

3. O que levou a Educação Metodista a essa situação?
O setor educacional enfrentou muitos desafios na última década, como as mudanças nas regras para o
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2015. A recessão econômica enfrentada pelo país nos
últimos anos também impactou fortemente a Rede Metodista, que vem registrando significativas perdas
de alunos e de receita. Somada a este contexto, a pandemia de Covid-19 intensificou a crise nas
instituições metodistas.

4. Meu filho ficará sem aulas por algum período?
Os alunos não serão afetados em nada. Não há nenhuma alteração no calendário ou nas atividades
escolares. As aulas continuam ocorrendo normalmente.

5. O que muda no colégio do meu filho?
Nada vai mudar nos colégios. O que muda a partir de 2021 é que a Metodista deverá centrar esforços em
sua reestruturação, buscando melhorias contínuas na qualidade de ensino. O objetivo é trabalhar ainda
mais para melhorar o ensino em nossos colégios.

6. O colégio do meu filho vai fechar?
Todas os colégios continuam funcionando normalmente. Não haverá nenhuma alteração na rotina das
escolas.

7. Os professores serão demitidos? Haverá redução dos salários dos professores?
Não há planos para demissão de docentes ou funcionários durante a recuperação judicial. Não haverá
redução nos salários dos professores.

8.  Meu filho vai terminar o ensino médio no final do ano. Ele corre o risco de não ter sua formatura?
As aulas acontecerão normalmente com a mesma periodicidade e qualidade. Desta maneira, seu filho vai
se formar no ensino médio e receber o certificado de conclusão desta etapa.



9. Meu filho tem bolsa. A Educação Metodista vai suspender o  desconto?
Não. O seu desconto, sua bolsa ou financiamento será mantido.

10. Como vamos acompanhar esse processo?
Estamos comprometidos em manter uma comunicação transparente e ética sobre a recuperação judicial
com alunos, professores, funcionários e a sociedade em geral. Vamos divulgar todas as notícias relevantes
sobre o processo em nossos canais institucionais de comunicação.


