
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. Como fica o pagamento dos salários e encargos atrasados?
Os salários e encargos atrasados compõem o Quadro Geral de Credores Trabalhistas, protocolado no
processo de recuperação judicial e serão pagos com base na aprovação do respectivo plano.

5. Haverá novas demissões?
Não há nenhum plano para demissões de docentes ou equipe administrativa

6. A Metodista vai cortar salários e benefícios?
Todos os salários e benefícios serão pagos integralmente a partir do deferimento da Recuperação Judicial.

7. O que muda na minha grade de aulas?
Não há nenhuma mudança na sua grade horária. As aulas acontecerão normalmente com a mesma
periodicidade

8. A unidade em que leciono vai fechar?
Todas as unidades continuam funcionando normalmente. Não haverá nenhuma alteração na rotina das
unidades.

9. Como fica a administração da Educação Metodista a partir de agora?
Nós já adotamos um novo modelo de gestão capaz de enfrentar os atuais desafios impostos não só ao
setor educacional, mas também à economia do país. A proposta é melhorar ainda mais esse modelo com
foco na sustentabilidade financeira e gestão acadêmica de qualidade.



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.


