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Dispõe  sobre  a  cobrança  de  re-matricula
realizada  pelas  faculdades,  universidades,  e
instituições de ensino superior no âmbito do
Estado de Mato Grosso.

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

Artigo 1º - Ficam proibidas no âmbito do Estado de Mato Grosso, as faculdades, universidades e instituições
de ensino superior, efetuar a cobrança de re-matricula ou a cobrança de matricula por semestre, bimestre ou
ano letivo.

 

Parágrafo Único: A cobrança de matrícula do acadêmico só poderá ser feita uma vez no curso escolhido, e
valerá para todo período que durar o mesmo.

 

Artigo 2º - A cobrança de re-matricula só poderá ser efetuada quando o acadêmico solicitar por escrito o
trancamento do curso e posteriormente solicitar sua reabilitação.

 

Artigo 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator multa de 500 (quinhentas)
UPFMT’s (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), aplicada em dobro nos casos de reincidência.

 

Artigo 4º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para
a sua efetiva aplicação.
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Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As Faculdades, Universidades e Instituições de Ensino Superior estão realizando uma pratica absurda e
extorsiva em seus acadêmicos, fato este que podemos ver em qualquer uma delas a cobrança de
re-matricula que é cobrada a todo semestre.

 

Tenho em meu entender se o acadêmico faz a matricula por exemplo para o curso de FARMÁCIA, o mesmo
tem a intenção de seguir o curso até o final para poder ter direito ao diploma.

 

O fato é que essas instituições estão aproveitando a grande procura da população para com o Curso
Superior, com intuito de melhorar financeiramente suas vidas, e estão sendo lesadas com a cobrança
absurda realizadas pelas mesmas.

 

O acadêmico alem de ter que arcar com as mensalidade, livros, transporte, alimentação e outras despesas,
acabam por terem que pagar uma taxa chamada de RE-MATRICULA que chega em algumas instituições até
três vezes o valor de uma mensalidade normal.

 

Assim visando a continuidade de vários acadêmicos que acabam por trancar suas matriculas, por serem
levados ao endividamento e a incapacidade de continuar nos respectivos cursos, apresentamos o presente
Projeto de Lei, onde contamos com o apoio dos Nobres Pares desta Casa de Leis.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2018

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual
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