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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos Administradores da: 
Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ 
Jaraguá do Sul- SC 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação Educacional Regional Jaraguaense - 
FERJ (“Fundação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Educacional 
Regional Jaraguaense - FERJ em 31 de dezembro de 2021 o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o período findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria planejando os 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
 
Curitiba, 22 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. 
CRC/PR – 005288/O-6 
Antonio Justichechem 
CRC/PR – 037.469/O-4 
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Ativo Notas 2021 2020

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 8.504               14.673             
Mensalidades de Alunos 5 2.344               3.116               
Adiantamentos 6 1.894               1.443               
Créditos de Convênios 7 65                    65                    
Estoques 4                      4                       
Tributos a Recuperar 8 1                      186                  
Outros Créditos 9 1.875               2.014               
Despesas Antecipadas 28                    64                    

14.715             21.565             

Não Circulante
Mensalidades de Alunos 5 573                  149                  
Outros Créditos 9 845                  1.089               
Depósitos Judiciais 20 28                    28                    
Investimento 6                      6                       
Imobilizado 10 45.075             45.999             
Intangível 11 596                  1.248               
Direito de uso de arrendamento 12 392                  752                  

47.515             49.271             

Total do Ativo 62.230             70.836             

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Passivo Notas 2021 2020

Circulante
Fornecedores 1.472                1.563                
Obrigações Sociais e Trabalhistas 13 4.596                4.207                
Impostos e Contribuições a Recolher 14 838                   694                   
Empréstimos e Financiamentos 15 1.824                10.188              
Arrendamento Mercantil 16 140                   212                   
Mensalidades Recebidas Antecipadamente 459                   1.098                
Adiantamentos Recebidos de Terceiros 17 70                     56                     
Outras Obrigações 18 2.099                1.485                
Subvenções à Realizar 19 613                   -                        

12.111              19.503              

Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 15 4.744                1.461                
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis 20 563                   563                   
Arrendamento Mercantil 16 293                   574                   

5.600                2.598                

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 21 22.814              22.896              
Ajuste de Avaliação Patrimonial 22 25.921              26.234              
Superávit (Déficit) do Período (4.216)               (395)                  

44.519              48.735              

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 62.230              70.836              

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas 2021 2020

Receita Operacional Líquida 23      49.274           51.953           

Custo dos Serviços Prestados (28.898)          (27.760)          
Serviços de Ensino 24      (28.898)          (27.760)          

Superávit/Déficit Bruto 20.376           24.193           

(Despesas) Receitas Operacionais

Comerciais (3.291)            (3.072)            
Gerais e Administrativas 25      (19.822)          (19.863)          
Outras Receitas ou Despesas 26      (1.072)            (954)               

(24.185)          (23.889)          

Resultado Operacional Antes dos Efeitos Financeiro (3.809)            304                

Receitas Financeiras 1.500             1.079             
Despesas Financeiras (1.907)            (1.778)            

Resultado Financeiro Líquido 27      (407)               (699)               

Resultado Operacional (4.216)            (395)               

Superávit (Déficit) do Período (4.216)            (395)               

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2021 2020

Superávit (Déficit) do Período (4.216)             (395)                

Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado

Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial nos ORA (313)                (312)                

Resultado abrangente total do exercício (4.529)             (707)                

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Patrimônio Social
Superávit ou (Déficit) 

do Exercicio

Outros 
Resultados 

Abrangentes Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.285                     (5.701)                       26.546                49.130                     

Incorporação ao Patrimônio Social (5.701)                      5.701                         
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - ICPC 10 312                          -                                (312)                    -                               
Déficit do Exercício -                               (395)                          -                          (395)                         

Saldos em 31 de dezembro de 2020 22.896                     (395)                          26.234                48.735                     

Incorporação ao Patrimônio Social (395)                         395                            -                          
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - ICPC 10 313                          -                                (313)                    -                               
Déficit do Exercício -                               (4.216)                       -                          (4.216)                      

Saldos em 31 de dezembro de 2021 22.814                     (4.216)                       25.921                44.519                     

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2021 2020

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações
Superávit (Déficit) do Período (4.216)                (395)                   

Ajustes para Reconciliar o Superávit (Déficit) do Exercício com 
Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:

Depreciação e Amortização 2.582                 2.672                 
Depreciação e Amortização (arrendamento) 213                    302                    
Provisão Perda para Contingências Trabalhistas e Cíveis -                         442                    

(1.421)                3.021                 
Redução (Aumento) nos Ativos:

Mensalidades de Alunos 348                    37                      
Adiantamentos (451)                   (516)                   
Créditos de Convênios -                         47                      
Tributos a Recuperar 185                    (185)                   
Outros Créditos 383                    (183)                   
Depósitos Judiciais -                         (28)                     
Despesas Antecipadas 36                      (64)                     

501                    (892)                   
Aumento (Redução) nos Passivos:

Fornecedores (91)                     44                      
Impostos e Contribuições a Recolher 144                    27                      
Obrigações Sociais e Trabalhistas 389                    214                    
Mensalidades Recebidas Antecipadamente (639)                   305                    
Adiantamentos Recebidos de Terceiros 14                      (310)                   
Arrendamento Mercantil (353)                   (1.794)                
Outras Obrigações 614                    35                      
Subvenções à Realizar 613                    -                         

691                    (1.479)                

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais (229)                   650                    

Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos
Adições ao Ativo Imobilizado (1.006)                (200)                   
Direito de uso de arrendamento 147                    1.411                 

Recursos Líquidos Provenientes na Atividades de Investimento (859)                   1.211                 

Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos (10.109)              -                         
Captação de Empréstimos e Financiamentos 5.028                 11.599               

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamento (5.081)                11.599               

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (6.169)                13.460               

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 14.673               1.213                 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 8.504                 14.673               

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (6.169)                13.460               

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.  Informações gerais 

 

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense – FERJ, localizada na cidade de 
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, é uma Entidade de direito privado, com 
caráter comunitário e sem fins lucrativos, constituída para promover a educação, a 
ciência e o desenvolvimento social. Para cumprir seu objetivo social, mantém o 
Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 
Como parte integrante do seu objeto social e para gozar os benefícios tributários 
de Entidade sem fins lucrativos, a fundação, além de manter os Centros 
Universitários presenciais nas cidades de Jaraguá do Sul e em Joinville, possui 
polos de educação a distância em Itajaí e Florianópolis, oportunizando estágios e 
formação de excelência a seus acadêmicos, e tem ainda por finalidade a criação, 
organização e manutenção de estruturas destinadas às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, proporcionando serviços de comunicação social, educativos 
e culturais. 
 
 
2.  Principais Políticas Contábeis 

 
2.1.   Declaração de conformidade 
 

As demonstrações financeiras da Entidade, inclusive as notas explicativas, estão 
apresentadas em milhares, exceto quando indicadas de outra forma. Essas 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as 
disposições da legislação societária brasileira, considerando as alterações 
introduzidas nas Leis n.°11.638/07 e 11.941/09, e dos pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, contempladas as 
peculiaridades de nomenclatura de contas dada pela Resolução CFC n. 1.409/12, 
que aprovou a ITG 2002 aplicável às entidades sem finalidade de lucros, 
combinada com a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas.  
A administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que 
correspondem as utilizadas por ela na sua gestão.  
 
2.2.   Base de mensuração 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico 
exceto quando indicado de outra forma. 
 
2.3.   Aprovação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram apreciadas pela Diretoria, em 21 de fevereiro 
de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data. 
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2.4.   Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

A moeda funcional da Entidade é o real e todas as informações contábeis 
apresentadas estão em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
 
 
2.5.   Uso de estimativas e julgamentos 
 

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que estas estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
As informações sobre incertezas em relação a premissas e estimativas que 
apresentem risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: 
 
• Nota 5, 7 e 9 – Provisão para créditos de liquidação duvidosa; 
 
• Notas 10 – Imobilizado; 
 
• Notas 11 – Intangível; 
 
• Nota 20 – Provisões para contingências; 
 
• Nota 29 – Instrumentos financeiros. 
 
 
2.6.   Impactos do Covid-19 
 
As operações da Fundação são consideradas um negócio elementar segundo os 
regulamentos locais, portanto, a Fundação continuou suas operações 
normalmente. 
 
A Fundação aumentou os regulamentos internos de segurança sanitária nas 
operações de acordo com a nova normalidade, aprendendo não apenas com os 
requisitos locais, mas também seguindo exemplos internacionais de regras de 
segurança sanitária para prevenir o COVID-19. Quanto aos possíveis impactos 
advindos da pandemia COVID-19, a Administração da Fundação informa que não 
prevê nenhuma alteração significativa operacional, bem como econômico-
financeira em suas atividades e/ou outros riscos de mercado além daqueles em que 
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a Fundação com relação à realização dos ativos financeiros e não financeiros, 
concluiu que não há necessidade de provisões a serem registradas além daquelas 
constituídas em 31 de dezembro de 2021. 

 
3.  Principais Julgamentos na Aplicação das Políticas Contábeis  
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, empregadas de 
maneira consistente e uniforme nos períodos apresentados. 
 
3.1.   Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos 
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da 
contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração do valor, e 
são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.  
 
3.2.   Mensalidades de alunos 
 

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor dos boletos emitidos com 
base em contrato educacional curricular e complementar, e seus aditivos, ajustados 
pelo valor presente quando aplicável. A Perda estimada em crédito de liquidação 
duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber decorrentes 
de mensalidades e de cheques a receber, considerando os riscos envolvidos. 
Esses índices são periodicamente revisados buscando-se uma adequada 
estimativa para a mensuração desses valores.   
 
3.3.   Estoques 
 

São representados basicamente por materiais de manutenção utilizados na 
operação da Entidade e estão avaliados ao custo médio de aquisição. 
 
3.4.   Despesas antecipadas 
 

Composto por apropriações de prêmios de seguros, assinaturas de periódicos e 
aluguéis pagos antecipadamente. 
 
3.5.   Imobilizado 
 

a) Reconhecimento e mensuração 
 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e de perdas de redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessárias.  
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
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do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras 
receitas/despesas no resultado. 

 
b)   Custos subsequentes 

 

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no 
valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos 
incorporados ao componente se revertam para entidade e que seu custo 
pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que 
tenha sido reposto por outro é baixado. 
Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no 
resultado, conforme incorridos. 

 
c)   Depreciação  

 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é 
calculada usando o método linear considerando seus custos e seus valores 
residuais durante a vida útil estimada, como segue: 

 
 

3.6.   Intangível 
 

O ativo intangível refere-se basicamente aos gastos com implantação de sistema 
de aplicativos de softwares da Entidade. Esses ativos são amortizados de forma 
linear pelo período de 5 anos. 
 
3.7.  Fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, classificadas como 
passivos circulantes. 
 
3.8.   Empréstimos e financiamentos 
 

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, 
no momento do recebimento dos recursos. Em seguida, passam a ser mensurados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros calculados pela taxa 

Anos
Edificações e Benfeitorias 7 a 100
Móveis e utensílios 10
Veículos 5
Computadores e Periféricos 3 a 5
Ferramentas 5
Material Bibliográfico 4
Máquinas e equipamentos 10
Outros 10
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 20
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efetiva e variações monetárias e cambiais e amortizações conforme previstos 
contratualmente, incorridos até as datas dos balanços. 
 
3.9.  Provisões 
 

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
3.10.  Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes 
 

Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados nos valores de 
custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em 
razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente 
líquido e/ou valor justo de realização. 
Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados nos valores 
conhecidos exigíveis ou acrescidos dos respectivos encargos e variações 
monetárias e cambiais, utilizando-se o ajuste a valor presente quando aplicável. 
 
3.11.   Patrimônio social  
 

O resultado da Entidade é incorporado ao patrimônio social, após aprovação das 
demonstrações financeiras, a fim de aplicar integralmente seus recursos na 
manutenção de seus objetivos, conforme estabelecido no Estatuto Social. 
 
3.12.  Apuração do superávit/déficit 
 

As receitas, custo e despesas da entidade encontram-se registradas a valores 
originais e de acordo com o regime de competência.  
 
3.13.  Demonstração do resultado abrangente 
 

As transações dos resultados abrangentes se referem a realização da reserva de 
reavaliação e ativos financeiros mensurados, quando aplicável, a valor justo com 
contrapartida no patrimônio líquido. 
 
3.14.  Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Entidade não adota quaisquer políticas relacionadas com instrumentos 
financeiros. Dessa forma não são aplicáveis o reconhecimento de valores justos, 
conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 29. 
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3.15.   Operações de Arrendamento Mercantil 
 
O CPC 06(R2) IFRS16 introduziu um modelo único de contabilização de 
arrendamentos nas demonstrações financeiras de arrendatários. Como resultado, 
a Fundação, como arrendatária, reconheceu os ativos de direito de uso que 
representam seus direitos de utilizar os ativos subjacentes, e os passivos de 
arrendamento que representam sua obrigação de efetuar pagamentos de 
arrendamento. 
De acordo com o CPC 06(R2) IFRS16, a Fundação, reconhece os ativos de direito 
de uso e os passivos de arrendamento para a maioria dos arrendamentos - ou seja, 
esses arrendamentos são registrados no balanço patrimonial. 
 
4.  Caixa e equivalentes de caixa 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 
As disponibilidades da Fundação só podem ser aplicadas em instituições 
financeiras de primeira linha, ou seja, aquelas com nota de rating AAA em uma 
agência de risco ou dois ratings´s AA, no longo prazo. As aplicações em bancos 
controlados pelo governo federal, independente de seus “ratings” também são 
liberadas. São vetadas aplicações em participações acionárias, hedge funds, 
multimercados e operações de swap cambial, fundos não lastreados em papeis de 
governo e bancos abaixo do rating. A Fundação deve manter no máximo 40% de 
suas aplicações em uma mesma instituição financeira e todas as aplicações, exceto 
as de fundos específicos, terão disponibilidade imediata. Em 31/12/2021, a 
fundação mantinha suas aplicações com a seguinte instituição financeira: 
Santander, Safra e Citibank. As aplicações de liquidez imediata de recursos 
próprios da FERJ, possuem rendimentos atrelados à variação do CDI, com baixo 
risco de mudança de valor e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades 
de recursos da Empresa. Essas aplicações financeiras referem-se a: 
 

a) Certificados de Depósitos Bancários (CDB)), cujo rendimento médio 
atrelado ao CDI foi de 101,98% a.a.  

b) Operações de Aplicações automáticas, cujo rendimento médio atrelado ao 
CDI foi de 20,00%, sendo a rentabilidade média 0,87% a.a. 
 
 

Descrição 2021 2020
Caixa 4                    4                    
Banco Conta Movimento – Recursos sem Restrição 17                  67                  
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição 613                -                 
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição 7.870             14.602           

Total 8.504                 14.673               
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5.  Mensalidades de alunos  
 
As Mensalidades de alunos estão representadas como segue: 
 

 
 
Abaixo a composição de clientes por vencimento: 
 

 
 
A movimentação da perda estimada em créditos de liquidação duvidosa está assim 
representada: 
 

 
 
A provisão para perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa (PECLD) foi 
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face 
à eventuais perdas na realização das mensalidades. Como critério para 
constituição da PECLD, utilizamos a provisão dos valores vencidos há mais de 180 
dias. 
 
6. Adiantamentos 
 
Estão representadas como segue: 
 

 

Descrição Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
Mensalidades de Curso 2.907              -                  3.804              -                  
Contas a Receber de Convênios 1.240              -                  898                 -                  
Titulos Renegociados 1.928              573                 2.555              149                 
Total 6.075              573                 7.257              149                 

(-) Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa (3.731)             -                  (4.141)             -                  
Total líquido 2.344              573                 3.116              149                 

20202021

Descrição 2021 2020
A vencer 1.342                   1.341                   
Vencido de 1 a 30 dias 577                      718                      
Vencido de 31 a 60 dias 363                      399                      
Vencido de 61 a 90 dias 292                      322                      
Vencido de 91 a 180 dias 430                      485                      
Vencido de 181 a 365 dias 560                      777                      
Vencido há mais de 365 dias 3.084                   3.364                   

6.648 7.406

Descrição 2021 2020
Saldo no Início do Período (4.141)             (4.207)             
Provisões (4.294)             (2.873)             
Reversões 4.704              2.939              
Saldo Final do Período (3.731)             (4.141)             

Descrição 2021 2020
Adiantamentos de Férias 1.892             1.441             
Adiantamentos a Fornecedores 2                    2                    

Total 1.894                 1.443                 
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7. Créditos de convênios 
 
Estão representadas como segue: 
 

 
 
A movimentação da perda estimada em créditos de liquidação duvidosa está assim 
representada: 
 
 

 
 
8. Tributos a Recuperar 
 
Estão representadas como segue: 
 

 
 
9. Outros créditos 
 
Estão representadas como segue: 
 

 
 
A movimentação da perda estimada em créditos de liquidação duvidosa está assim 
representada: 
 

Descrição 2021 2020
Créditos de Convênios/Projetos 65       65       
Total 65        65        

(-) Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa -      -      
Total 65       65       

Descrição 2021 2020
Saldo no Início do Período -      (269)    
Provisões -          -          
Reversões -          269     
Saldo Final do Período -          -          

Descrição 2021 2020
Inss a Recuperar -                   182                  
ISS a Recuperar 1                      1                      
IR a Recuperar -                   3                      

Total 1                      186                  

Descrição Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Fundo De Apoio Ao Estudante - Fuape 387                    395                    200                    643                    
CREDIES Financiamento 1.492                 1                        1.086                 1                        
Programa FIES 198                    449                    890                    445                    
Investimentos Temporários 6                        -                    6                        -                    
Outros Créditos A Receber 34                      -                    1                        -                    
Total 2.117                 845                    2.183                 1.089                 

(-)Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa (242)                  -                    (169)                  -                    
Total 1.875                845                   2.014                1.089                

20202021
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A provisão para perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa (PECLD) foi 
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face 
à eventuais perdas na realização das mensalidades. Como critério para 
constituição da PECLD, utilizamos a provisão dos valores vencidos há mais de 180 
dias. 
 
 

10. Imobilizado  
 
O imobilizado está representado como segue: 
 
Movimentação do imobilizado de 2020 a 2019 
 

 
 
Movimentação do imobilizado de 2021 a 2020 
 

Descrição 2021 2020
Saldo no Início do Período (169)                    (142)                    
Provisões (408)                    (72)                      
Reversões 335                     45                       
Saldo Final do Período (242)                    (169)                    

2019 2020

Descrição Custo Adições Baixas Transferências Custo

Terrenos 407                 -                  -                    -                         407                 
Edificações e Benfeitorias 12.930             75                -                    -                         13.005             
Construções em Andamento 392                 -                  -                    -                         392                 
Móveis e Utensílios 2.818              -                  -                    -                         2.818              
Veículos 102                 -                  -                    -                         102                 
Computadores e Periféricos 5.618              111              -                    -                         5.729              
Ferramentas 10                   -                  -                    -                         10                   
Material Bibliográfico 4.004              -                  -                    -                         4.004              
Máquinas e Equipamentos 7.049              43                -                    -                         7.092              
Outras Imobilizações 21                   -                  (1)                  -                         20                   
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 6.646              179              (207)              -                         6.618              
Reavaliação de Terrenos 1.690              -                  -                    -                         1.690              
Ajuste de Avaliação Patrimonial 29.355             -                  -                    -                         29.355             
Total 71.042                408                 (208)                  -                              71.242                

2019 2020

Descrição Taxa % Depreciação Adições Baixas Transferências Depreciação

Edificações e Benfeitorias 1% a 14% (3.821)             (317)             -                    -                         (4.138)             
Móveis e Utensílios 10% (1.512)             (221)             -                    -                         (1.733)             
Veículos 20% (69)                  (19)               -                    -                         (88)                  
Computadores e Periféricos 20% a 33% (5.055)             (317)             -                    -                         (5.372)             
Ferramentas 20% (10)                  -                  -                    -                         (10)                  
Material Bibliográfico 25% (3.941)             (40)               -                    -                         (3.981)             
Máquinas e Equipamentos 10% (4.997)             (482)             -                    -                         (5.479)             
Outras Imobilizações 10% (20)                  -                  -                    -                         (20)                  
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 5% (994)                (299)             -                    -                         (1.293)             
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1% a 2% (2.816)             (313)             -                    -                         (3.129)             
Total (23.235)               (2.008)             -                        -                              (25.243)               

Total líquido 47.807                (1.600)             (208)                  -                              45.999                
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Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Impairment) 
 
Conforme a Resolução CFC n. 1.110/2007, que aprovou a Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica Geral NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos, anualmente é necessário ajustar o valor líquido dos ativos, com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída a provisão para deterioração, ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Na Fundação, são realizados os testes de 
recuperabilidade ao fim de cada exercício social, cujo montante reconhecido aponta 
a reversão da desvalorização no grupo de conta de Máquinas e Equipamentos. 
Para os demais ativos, o teste de recuperabilidade foi realizado, porém, não houve 
indícios de desvalorizações, em razão de os bens estarem totalmente depreciados 
ou por não atingirem o mínimo da materialidade exigida para os ativos. Em 31 de 
dezembro de 2021 não houve movimentação referente ao valor recuperável. 
 
11. Intangível 
 
O intangível está representado como segue: 
 

Movimentação do intangível de 2020 a 2019 

2020 2021

Descrição Custo Adições Baixas Transferências Impairment Custo

Terrenos 407                 -                  -                    -                         -                   407                 
Edificações e Benfeitorias 13.005             12                -                    -                         -                   13.017             
Construções em Andamento 392                 -                  -                    -                         -                   392                 
Móveis e Utensílios 2.818              22                -                    -                         -                   2.840              
Veículos 102                 -                  -                    -                         -                   102                 
Computadores e Periféricos 5.729              422              -                    -                         -                   6.151              
Ferramentas 10                   -                  -                    -                         -                   10                   
Material Bibliográfico 4.004              189              -                    -                         -                   4.193              
Máquinas e Equipamentos 7.092              206              -                    -                         -                   7.298              
Outras Imobilizações 20                   -                  -                    -                         -                   20                   
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 6.618              157              -                    -                         -                   6.775              
Reavaliação de Terrenos 1.690              -                  -                    -                         -                   1.690              
Ajuste de Avaliação Patrimonial 29.355             -                  -                    -                         -                   29.355             
Total 71.242                1.008              -                        -                              -                       72.250                

2020 2021

Descrição Taxa % Depreciação Adições Baixas Transferências Impairment Depreciação

Edificações e Benfeitorias 1% a 14% (4.138)             (327)             -                    -                         -                   (4.465)             
Móveis e Utensílios 10% (1.733)             (216)             -                    -                         -                   (1.949)             
Veículos 20% (88)                  (8)                -                    -                         -                   (96)                  
Computadores e Periféricos 20% a 33% (5.372)             (252)             -                    -                         -                   (5.624)             
Ferramentas 20% (10)                  -                  -                    -                         -                   (10)                  
Material Bibliográfico 25% (3.981)             (48)               -                    -                         -                   (4.029)             
Máquinas e Equipamentos 10% (5.479)             (461)             -                    -                         -                   (5.940)             
Outras Imobilizações 10% (20)                  -                  -                    -                         -                   (20)                  
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 5% (1.293)             (307)             -                    -                         -                   (1.600)             
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1% a 2% (3.129)             (313)             -                    -                         -                   (3.442)             
Total (25.243)               (1.932)             -                        -                              -                       (27.175)               

Total líquido 45.999                (924)                -                        -                              -                       45.075                
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Movimentação do intangível de 2021 a 2020 
 

 
 
 
12. Direito de Uso Arrendamento 
 

Movimentação do direito de uso arrendamento de 2020 a 2019 

 
 
Movimentação do direito de uso arrendamento de 2021 a 2020 
 

 

2019 2020
Descrição Custo Adições Baixas Transferências Custo
Softwares 4.585                 -              -              -                              4.585                     
Total 4.585                   -          -           -                          4.585                      

2019 2020

Descrição Taxa % Amortização Adições Baixas Transferências Depreciação
Softwares 20% (2.673)                (664)       -              (3.337)                    
Total (2.673)                (664)       -              -                              (3.337)                    

Total líquido 1.912                 (664)       -              -                              1.248                     

2020 2021
Descrição Custo Adições Baixas Transferências Custo
Softwares 4.585                -            -             -                           4.585                    
Total 4.585                    -           -            -                            4.585                        

2020 2021

Descrição Taxa % Amortização Adições Baixas Transferências Depreciação
Softwares 20% (3.337)               (652)       -             -                           (3.989)                  
Total (3.337)               (652)       -             -                           (3.989)                  

Total líquido 1.248                (652)       -             -                           596                      

2019 2020

Descrição Custo Adições Baixas

Reversão por 
encerramento de 

contrato Custo
Edificações - Arrendamento 2.944                 428        (2.336)    -                              1.036                     
Total 2.944                   428         (2.336)    -                          1.036                      

2019 2020

Descrição Taxa % Amortização Adições Baixas

Reversão por 
encerramento de 

contrato Depreciação
Edificações - Arrendamento 10% a 100% (479)                   (302)       651         (154)                       (284)                       
Total (479)                   (302)       651         (154)                       (284)                       

Total líquido 2.465                 126        (1.685)    (154)                       752                        

2020 2021

Descrição Custo Adições Baixas

Reversão por 
encerramento de 

contrato Custo
Edificações - Arrendamento 1.036                551        (1.183)    -                           404                      
Total 1.036                    551          (1.183)    -                            404                           

2020 2021

Descrição Taxa % Amortização Adições Baixas

Reversão por 
encerramento de 

contrato Depreciação
Edificações - Arrendamento 10% a 100% (284)                  (213)       485        (12)                       
Total (284)                  (213)       485        -                           (12)                       

Total líquido 752                   338        (698)       -                           392                      
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13. Obrigações sociais e trabalhistas 
 
Essas obrigações estão representas como segue: 
 

 
 

(i) A Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ é patrocinadora de um 
plano de Previdência Complementar que possui a finalidade de proporcionar 
benefícios previdenciários aos seus colaboradores, sendo que tais benefícios 
não são complementares aos benefícios da Previdência Oficial. O plano é 
administrado pela Previsc. O plano é extensivo a todos os colaboradores, e está 
aberto para novas adesões, sendo que o participante com até 64 anos e salário 
até R$ 6.101,06, a contribuição do participante e da empresa é equivalente a 
0,25% do seu salário. E para o participante com salário superior a R$ 6.101,06, 
a contribuição do participante e da empresa é distribuída por faixas etárias: até 
44 anos, a contribuição é equivalente a 3% do salário; de 45 anos até 49 anos, 
a contribuição é equivalente a 4% do salário; de 50 anos a 54 anos, a 
contribuição é de 5% do salário; de 55 anos a 64 anos, a contribuição é de 6% 
do salário, está provisionado sob a rubrica “Previdência Privada” no passivo da 
patrocinadora e representa em 31/12/2021 o montante de R$ 91 mil (R$ 75 mil 
em 31/12/2020). 

 
14. Impostos e contribuições a recolher 
 
Os Impostos e contribuições a recolher estão representados como segue: 
 

 
 
 
 
 
 

Descrição 2021 2020
Provisão Férias e encargos 3.389             2.881             
INSS a Recolher 803                1.086             
FGTS a Recolher 238                159                
Previdência Privada a Pagar (i) 91                  75                  
Outros Encargos a Recolher 75                  6                    

Total 4.596             4.207             

Descrição 2021 2020
IRRF s/Folha  a Recolher 756                  622                  
IRRF s/ Terceiros a Recolher 2                      1                      
IRRF a Recolher - PF 3                      1                      
PIS a Recolher 58                    53                    
PIS-CSLL-COFINS a Recolher de Terceiros 17                    14                    
ISS a Recolher de Terceiros 2                      3                      

Total 838                  694                  
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15. Empréstimos e financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos estão representados como segue: 
 

 
 
Em setembro de 2021, a Fundação realizou a captação junto ao Daycoval na ordem 
de R$ 5 milhões e devido as melhores condições na negociação optou por liquidar 
o empréstimo realizado em 2020 junto ao Bradesco S/A. 
 
O financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social) por meio do Programa FINAME, foi para aquisição de máquinas e 
equipamentos (computadores). O Kgiro BRDE, contratado para finalidade suprir a 
necessidade de caixa da Fundação. 
 
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo em 31 de dezembro de 
2021, são os seguintes: 
 

Exercício  R$   Percentual  
2022  1.824  27,8% 
2023  2.445  37,2% 
2024  2.014  30,7% 
2025  285  4,3% 

Total  6.568  100% 
 
 

 
16. Arrendamento Mercantil 
 
Estão representados como segue: 

 
 
 
 
 

Modalidade Encargos Financeiros
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

BNDES Finame 2,50% a.a. 16              1                    16              18                   
KGIRO Bradesco CDI + 3,90%a.a -             -                  10.156        -                  
KGIRO Daycoval CDI + 5,16%a.a 1.527          3.500              -             -                  

KGIRO BRDE SELIC + 3,00%a.a 281            1.243              16              1.443              
1.824 4.744 10.188 1.461

2021 2020

Descrição Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Fornecedores - Arrendamento 192           336                   254           624             
(-) Encargos a transcorrer -Arrendamento (52)           (43)                   (42)           (50)                   

Total 140 293 212 574

2021 2020
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17. Adiantamentos recebidos de terceiros 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 
(a) Valor refere-se a concessão do direito de exclusividade ao Banco Santander 

para realização do processamento da folha de pagamento dos colaboradores 
da Entidade. 
 

18. Outras Obrigações 
 

Estão representados como segue: 
 

 
 
19. Subvenções à Realizar 

 
Estão representados como segue: 
 

 
 
A Fundação realizou um convênio em parceria com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) com o objetivo de 
qualificar e o desenvolver o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) 
do Estado de Santa Catarina.  
 
 
20. Provisões para contingências trabalhistas e cíveis 
 
A Fundação é parte em ações judiciais e processos administrativos perante 
tribunais e instâncias administrativas, decorrentes do curso normal das operações, 
envolvendo questões cíveis. A Administração, com base em informações de seus 
assessores jurídicos, na análise das demandas judiciais pendentes e na 
experiência advinda de casos assemelhados, constituiu provisão em montante 

Descrição 2021 2020
Adiantamento de Instituição Financeira (a) 70                  56                     

Total 70                  56                     

Descrição 2021 2020
Convênio Bolsa Art. 170 Estado SC 1.097               878                  
Convênio Bolsa Art. 171 Estado SC 546                  383                  
Outras Obrigações 77                    114                  
Receitas Antecipadas 379                  110                  

Total 2.099               1.485               

Descrição 2021 2020
Convênio Termo FAPESC a Realizar 613                  -                   

Total 613                  -                   
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considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em 
curso, conforme segue: 
 

 
 
Existem processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível no montante de R$ 964 mil reais para processos trabalhistas, R$ 360 mil 
reais para processos tributários e R$ 177 mil reais em processos cíveis. E para os 
quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis 
adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 
 
21. Patrimônio líquido 
 
O Patrimônio Social refere-se ao superávit apurado em cada exercício, para 
manutenção dos objetivos sociais da Fundação. O eventual superávit do período 
está sendo mantido em conta específica, enquanto não aprovado pelo conselho 
curador, após a sua aprovação será transferido definitivamente para a conta do 
Patrimônio Social. 
 
 
22. Ajuste de Avaliação Patrimonial 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 

(i) Em 31 de dezembro de 2010, com base em Relatório de avaliação patrimonial, 
foi efetuado ajuste ao custo atribuído (deemed cost) da integralidade das contas 
de Terrenos e Edificações e benfeitorias, em conformidade com ICPC – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição
Provisão para 
Contingências

Depósitos 
Judiciais

Líquido
Provisão para 
Contingências

Depósitos 
Judiciais

Líquido

Cíveis -                               -               -          2                           -               2             
Trabalhista 563                              28                591         561                       28                589         
Total 563                         28             591       563                   28             591       

20202021

Descrição 2021 2020
(i) Reavaliação de Bens 25.915                26.228                
Investimentos Temporários 6                         6                         

Total 25.921                26.234                
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23. Receita Operacional Líquida 
 

 
 
 
23. 1 Mensalidades de Cursos de Graduação 
 
Estão representados como segue: 
 

Notas 2021 2020

Receita Operacional

Mensalidades de Cursos de Graduação 23.1 54.612           56.671           
Mensalidades de Cursos de Pós-graduação 23.2 5.398             3.762             
Outras Mensalidades e Taxas Diversas 23.3 366                816                

Receita Operacional Bruta 60.376           61.249           

Deduções da Receita Operacional Bruta

(-) Gratuidades 23.4 (2.865)            (3.594)            
(-) Ajustes a Valor Presente Clientes (38)                 (17)                 
(-) Devoluções e Descontos Comerciais (8.199)            (5.685)            

(11.102)          (9.296)            

Receita Operacional Líquida 23      49.274           51.953           
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Descrição 2021 2020
Direito 16.194   17.185   
Arquitetura E Urbanismo Matutino 4.877     5.022     
Engenharia Mecanica 3.789     3.672     
Engenharia Civil 3.265     3.593     
Engenharia de Software 4.465     3.582     
Administração Linhas De Formação 2.438     3.335     
Ciencias Contabeis 2.225     2.887     
Biomedicina 2.273     2.389     
Engenharia Eletrica 1.506     2.205     
Engenharia De Produção 1.455     2.163     
Nutrição 1.687     1.973     
Design 2.086     1.957     
Curso de Psicologia 2.390     1.663     
Curso CST  Análise E Desenv. de Sistemas 442        383        
Administração - EAD 519        335        
Bacharelado em Ciencias Contábeis EAD 463        308        
Convenio Projeto De Pesquisa E Desenv 373        308        
Administração - EAD 363        308        
Engenharia de Produção - EAD 397        291        
Teologia 172        284        
Curso Educação Física - EAD 286        258        
Engenharia Mecânica - EAD 289        229        
Engenharia Civil - EAD 302        207        
Design de Moda 32          199        
Curso de Gestão de Recursos Humanos 233        195        
Engenharia Elétrica - EAD 243        168        
Serviço Social - EAD 146        127        
Gestão Financeira - EAD 126        110        
Engenharia Elétrica - EAD 140        108        
Pedagogia - EAD 91          95          
Processos Gerenciais - EAD 144        91          
Análise E Desenv. de Sistemas - EAD 115        86          
Gestão da Produção Industrial - EAD 71          85          
Processos Gerenciais - EAD 67          82          
Sistemas De Informacao 30          82          
Bacharelado Em Ciências Contábeis - 120        81          
Pedagogia - EAD 95          78          
Engenharia de Produção - EAD 73          62          
Logística - EAD 95          51          
Logística - EAD 39          45          
Serviço Social - EAD 41          44          
Gestão Financeira - EAD 29          39          
Gestão da Produção Industrial - EAD 39          37          
Engenharia Química -            31          
Gestão de Comércio Eletrônico - EAD 67          28          
Publicidade e Propaganda 23          25          
Recuperação De Creditos Passados 36          23          
Farmácia 16          20          
Tecnologia em Gestão do Varejo 13          20          
Gestão do Varejo - EAD 6            19          
Engenharia Mecatrônica -            19          
CST em Gestão Pública 15          18          
CST em Gestão de Empresas- Matutino -            18          
Gestão e Empreendedorismo - EAD 47          17          
Fisioterapia Noturno -            12          

Engenharia Mecânica Matutino -            9            
Outros Cursos de Graduação 164        10          

Total 54.612   56.671   
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23.2 Mensalidades de Cursos de Pós-Graduação 
 

Estão representados como segue: 
 

 

Descrição 2021 2020
Pós Liderança e Desvl Humano na Organiz. 167        451        
Formação Conselheiros de Administração 651        395        
Pós Controladoria e Finanças 210        327        
Pós-Grad Direito Tributário E Cont. Trib 201        305        
Pós-Grad Gestão De Projetos 41          199        
Inovação - Master in Business Innovation 95          170        
Pós Nutrição Clínica Avançada 165        165        
Compliance, Auditoria e Riscos 143        158        
Pós-Grad.Balística Aplicada ao Direito 585        149        
Big Data e Data Science 107        122        
Pós-Grad.Estética 179        105        
Pós Inteligência Comercial 26          101        
Pós-Grad.MBI em Gestão de Projetos 188        78          
Pós-Grad.Design de Interiores 69          77          
Pós-Grad. Catequese no Mundo Contemporân 1            75          
Pós-Grad.Gestão Esporte Direito Desport. 183        70          
Pós-Grad.Hematologia Clínica e Hemoterap 53          68          
Pós-Grad.Direito do Trabalho 6            68          
Pós-Grad.Eng Prod.Enxuta Lean Manufactur 81          67          
Pós Advocacia Empresarial 21          66          
Pós-Grad.Direito Previdenciário 71          65          
Pós-Grad. Direito Processual Civil 51          63          
Pós-Grad.Gestão Proj.Obras e Cons.Civil 29          53          
Pós-Grad.Direito Digital,Inov.e Nova Tec 24          49          
Pós-Grad.Liderança e Rel.Interpessoal 180        44          
Pós-Grad.Liturgia 85          43          
Pós-Grad.Cristologia 70          42          
Pós-Grad. Em Gestão Empresarial -            41          
Pós-Grad. Engenharia de Software -            38          
Pós Grad Direito No Trabalho E Prev Soc -            32          
Pós-Grad.Mercado Imob.: Direito e Negoc. 122        25          
Pós-Grad.Inteligência Espiritual 40          21          
Gestão e Engenharia da Indústria 4. -            20          
História da Igreja 54          10          
Pós.Grad.Transporte Rodoviário de Cargas 926        -            
Pós.Grad.Business Partner Recurs.Humanos 117        -            
Pós-Grad.Cursos In Company 85          -            
Pós Grad. Eng. Segurança Trabalho 73          -            
Pós.Grad.Direito Trabalho e Rel.Trabal. 68          -            
Pós.Grad.Bíblia:Antigo e Novo Testamento 53          -            
Pós.Grad.Metologias de Desenv.Humano 41          -            
Outros Cursos de Pós Graduação 137        -            

Total 5.398     3.762     
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23.3 Outras Mensalidades e Taxas Diversas 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 
 
23.4 Gratuidades 
 
Estão representados como segue: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2021 2020
Receita De Convênios 11          395        
Taxas Diversas 239        303        
Doações De Pj - Receb Bens Ou Mercadoria 18          42          
Receita com Locações Operacionais 72          39          
Receita Aluno Especial 10          15          
Taxa De Trancamento 12          14          
Receita Aluno Ouvinte 4            4            
Taxa Estudo Dirigido -         3            
Mensalidades Cursos De Extensão Univ. -         1            

Total 366        816        

Descrição 2021 2020
Bolsas Concedidas a Acadêmicos (790)       (1.026)   
Bolsa Católica SC (418)       (974)       
Bolsa Incentivo (78)         (393)       
Convênio Empresa (335)       (313)       
Bolsa Egresso (57)         (55)         
Bolsa Graduação Simultanea (2)           (1)           
Bolsa Funcionários (7)           (14)         
Bolsa Educa Mais Brasil (204)       (208)       
Bolsa Transferencia Externa (836)       (495)       
BOLSA RETORNO DE TRANCAMENTO (31)         (37)         
Bolsa Educa mais Brasil (98)         (43)         
Bolsa educa mais Brasil - 20% (9)           (33)         
Bolsa Transferência Calouro (20%) -             (2)           

Total (2.865)   (3.594)   
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24. Custos dos Serviços Prestados 
 
Estão representados como segue: 
 

 
  
25. Despesas Gerais e Administrativas 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 
(a) Valor composto, essencialmente, por despesas com provisão de créditos com 

liquidação duvidosa, provisão de obrigações sociais e contingências 
trabalhistas e cíveis, conforme detalhamento a seguir: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2021 2020
Custos com Pessoal (25.047)               (24.839)               
Custos Serviços de Terceiros (2.266)                 (1.526)                 

Custos de Consumo (225)                    (275)                    

Custos Gerais (1.360)                 (1.120)                 
Total (28.898)               (27.760)               

Descrição 2021 2020
Despesas com Pessoal (8.280)       (7.121)       
Serviços de Terceiros (3.126)       (3.327)       
Despesas de Consumo (993)          (1.003)       
Despesas Gerais (7.891)       (8.339)       
Despesas com Provisão/Reversão (a) 468            (73)            

Total (19.822)     (19.863)     

Descrição 2021 2020
Reversão Provisão Créd Liq Duvidosa 2.156         2.360         
Provisão Créditos Liquidação Duvidosa (1.819)       (2.052)       
Provisão Despesas Contingencias Civeis -                (203)          
Provisão Desp Contingencias Trabalhistas (352)          (1.490)       
Reversão Prov Desp Contingencias Civeis 2                247            
Reversão Prov  Contingencia Trabalhista 350            1.004         
Recuperação de Perda 131            66              
Perda em Ações Trabalhista -                (5)              

Total 468            (73)            
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26. Outras Receitas ou Despesas 
 
Estão representados como segue: 
 

 
 
 
27. Resultado financeiro 
 
Apresentamos, a seguir, a composição do resultado financeiro: 
 

 
 
 
 
 
 

Descrição 2021 2020

Receitas
Receitas Eventuais 27                    -                       
Ressarcimento Sinistro -                       190                  
Ganhos e Perdas do Ativo Imobilizado 40                    -                       

67                    190                  

Despesa
Perdas com Recebimentos de Créditos -                       (13)                   
Despesas Com Royalties (1.139)              (1.131)              

(1.139)              (1.144)              

Total (1.072)              (954)                 

Descrição 2021 2020
Rendimentos S/ Aplicações Financeiros 560                   125                   
Descontos Obtidos 50                     49                     
Juros E Multa S/ Atraso 709                   902                   
Multas De Biblioteca 1                       1                       
Outras Receitas Financeiras 180                   2                       
Total Receita Financeira 1.500                1.079                
Encargos Financeiros E Bancários (362)                  (403)                  
Descontos Concedidos (539)                  (768)                  
Juros E Multas De Mora (3)                      (4)                      
Juros S/ Financiamentos (812)                  (178)                  
Despesa De Cobrança Cartão De Crédito (9)                      (24)                    
Despesas Financeiras PraValer (125)                  (125)                  
Juros de Arrendamento - Edificações (45)                    (118)                  
Descontos e Abatimentos Concedidos (12)                    (8)                      
Desconto Condicional -                        (150)                  
Total Despesa Financeira (1.907)               (1.778)               

Resultado Financeiro Líquido (407)                  (699)                  
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28. Cobertura de seguros  
 
É política da Entidade a manutenção de cobertura de seguros para os prédios, 
instalações, equipamentos eletrônicos, frota, administradores e responsabilidade 
civil e acidentes pessoais, em valores suficientes para cobrir eventuais danos 
ocasionados por sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras. Assim, 
o procedimento de auditoria focou na análise das apólices de seguro e na cobertura 
dos bens previstos por elas.  
  
Em 31 dezembro de 2021 e 2020 as coberturas estão assim compostas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Seguro Tipos de Coberturas 2021 2020

Cobertura Básica – Incêndio, Raio e Explosão de qualquer Natureza 80.000       80.000       

Queda de Aeronaves 8.000         8.000         

Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo e Fumaça. 6.000         6.000         

Impacto de Veículos Terrestres 500            500            

Tumultos (com atos dolosos) 300            300            

Danos Elétricos 1.500         1.500         

Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens 500            500            

Equipamentos Cinematográficos 200            200            

Equipamentos Eletrônicos (sem roubo) 1.500         1.500         

Quebra de Vidros (sem quebra espontânea) 50              50              

Recomposição de Registros e Documentos 80              80              

Alagamento/Inundação 1.000         1.000         

Desmoronamento 3.000         3.000         

Bens de terceiros em poder do segurado (Incêndio/Raio/Explosão) 3.500         1.500         

Pequenas Obras de Engenharia 10.000       10.000       

Danos por Agua 200            200            

Demolição E Desentulho 500            500            

Erros e Omissões 500            300            

Despesas Com Honorários De Peritos – Danos Materiais 1.000         200            

Bens do Segurado em poder de Terceiros 2.000         2.000         

Quebra De Maquinas 100            100            

Vazamento De Tanques E Tubulações 200            200            

Equipamentos Portáteis (Notebooks)-Perímetro de Cobertura: Território Nacional 50              50              

Perda Parcial do Veículo 100% FIPE 100% FIPE

Indenização Integral (danos,roubo,inc) 100% FIPE 100% FIPE

Danos Materiais a Terceiros 200            200            

Danos Corporais Terceiros  Incl Dirigentes 200            200            

Danos Morais 160            300            

Acidentes Pessoais por passageiros -             -             

APP - Morte por Passageiro 50              50.000       

APP - Invalidez por Passageiro 50              50.000       

Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais 1.000         1.000         

Responsabilidade Civil do Empregador 1.000         1.000         
Prestação de Serviços, em Locais de Terceiros, de Limpeza e Manutenção Geral de Imóveis 1.000         1.000         
Prestação de Serviços de Guarda de/ou Veículos Terrestres de Terceiros (II) (Danos Materiais 
Exclusivamente Decorrentes de Furto, Roubo, Incêndio e/ou Explosão) 1.000         1.000         

Morte Acidental 10              10              

Invalidez Permanente Total Parcial por Acidente 10              10              

Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas 10              10              
Acidentes Pessoais Escolar

Patrimonial 

Frotas

Responsabilidade Cível Geral
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29. Instrumentos financeiros 
 
A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio, taxa 
de juros etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das 
condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Entidade não 
efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com 
as políticas e estratégias definidas pela Administração da Entidade. Todas as 
operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações 
financeiras da Entidade. 
 
a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros 
 
A Entidade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para 
disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, 
contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos. 
 
b) Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos circulantes 
e contas a pagar. 
 
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. 
 
c) Empréstimos e financiamentos 
 
O valor contábil dos empréstimos e financiamentos em Reais tem taxas que se 
aproximam do valor de mercado. Para os demais empréstimos e financiamentos, 
são linhas comuns disponíveis no mercado e por isso não apresentam diferenças 
entre o valor contábil e o valor de mercado. 
 
d) Composição de saldos 
 
Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contábeis e os 
valores de mercado dos instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 estão identificados a seguir: 
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e) Risco de liquidez 
 
É o risco relacionado a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao venceram, sob condições normais de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar as operações da Entidade. 
 
f) Derivativos 
 
A Entidade tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir 
posições expostas a flutuações das taxas de câmbio de curto prazo e operando 
apenas instrumentos que permitam controles destes riscos. 
 
g) Gerenciamento de riscos 
 
Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a 
estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade 
financeira, mediante exame e revisão de informações relacionadas com o 
gerenciamento de risco, incluindo procedimentos e práticas a ele aplicadas. 
Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Entidade podem 
ser considerados como: 
 
• Risco de taxa de juros 
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Entidade incorrer em 
ganhos/perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus 
ativos e passivos financeiros e que aumentem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos captados no mercado. Visando a mitigação desse 
tipo de risco, a Entidade monitora continuamente as taxas de juros de mercado com 
o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações 

Saldo contábil Valor de
Descrição consolidado mercado 
Empréstimos e Financiamentos 6.568 6.568
Fornecedores 1.472 1.472
Arrendamento Mercantil 433 433
Aplicações Financeiras 7.870 7.870
Mensalidades de Aluno 2.917 2.917
Disponibilidades 634 634
Outras Contas a Receber 2.720 2.720
Créditos de Convênios 65 65

Total 22.679 22.679
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para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas, buscando diversificar 
a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixada. 
 
 
• Risco de crédito 
Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, 
análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente, tendo a 
sua carteira de clientes pulverizada. 
• Risco cambial 
 
A administração da Entidade optou por não realizar operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos (swap) para proteger seu passivo ou exposição 
líquida em moeda estrangeira dos efeitos de eventuais variações cambiais 
 
 
 
30. Benefícios fiscais 
 
A Fundação por se tratar de uma empresa sem fins lucrativos é isenta de alguns 
tributos, a saber: 
 
 
•  Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
 
De acordo com o regulamento do imposto de renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 
3.000/99 e artigo 195 da Constituição Federal (CF) a entidade goza de benefício de 
isenção desses tributos. 
 
•  COFINS e PIS sobre faturamento 
 
A Fundação somente está sujeita ao recolhimento do PIS incidente sobre a folha 
de pagamento calculada sobre a alíquota de 1%, de acordo com a Lei nº. 9.532/97, 
bem assim goza de isenção da COFINS incidente sobre as receitas relativas as 
suas atividades próprias de acordo com a Lei 9.178/98. 
 
•  Obrigações previdenciárias 

 
A Fundação não goza de isenção das suas obrigações previdenciárias, sendo as 
mesmas recolhidas nos prazos estabelecidos pela legislação em vigor. 
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31. Eventos subsequentes  
 
Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Financeiras, não foi 
constatada, e nem é de conhecimento da administração da Entidade, a deflagração 
ou existência de nenhum evento subsequente que, eventualmente, pudesse gerar 
quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas 
demonstrações financeiras. 
 
Jaraguá do Sul - SC, 31 de dezembro de 2021. 
 
A Administração 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                    ___________________________ 
Anselmo Luiz Jorge Ramos                         Loecir Anderson de Andrade 
CPF 034.901.208 - 33                                     CPF 034.580.289-60 
Presidente                                                       Contador CRC-PR n° 054023/O-7. 
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