
CIRCULAR/FACMAIS/SUP/004/2022

O Diretor Superintendente da FACMAIS, no uso de suas atribuições, 
e  considerando  os  índices  oficiais  de  inflação  verificados,  e  ainda  a 
necessidade de sustentabilidade econômica para o cumprimento da alínea “X” 
do Art. 3º da Lei 10.861 de 14 de Abril de 2004, resolve:

1º – Reajustar, a partir de 01/07/2022 o valor das semestralidades dos cursos de 
graduação da FACMAIS, no percentual de 12,00% (Doze por cento).

2º – O percentual constante do item 1º (primeiro) será aplicado às semestralidades 
de todos os alunos que tenham ingressado até o processo seletivo 2021/2, inclusive.

3º – Importante ressaltar que, ao final das semestralidades nos anos de 2019, 2020 
e 2021 a  FACMAIS não realizou reajustes em seus valores, onde a instituição arcou com 
todos os custos inflacionários.

4º – O percentual aplicado conforme o item 1º (primeiro) considera em seu cálculo 
os índices oficiais de inflação apurados/verificados. Dentre eles o IGP-M1 (Índice Geral de 
Preços de Mercado); O INPC2 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); E o IPCA3 (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

5º – No período entre Janeiro/2019 e Janeiro/20224 o salário mínimo nacional passou 
de R$ 998,00 para R$ 1.212,00, uma elevação 21,44%.

6º – Dados abertos do IPCA apontam (somente nos últimos 12 meses) um reajuste 
médio nacional de 20,52% nas tarifas de energia elétrica, sendo que em Goiás o índice foi 
de 28,24%, enquanto em Minas Gerais alcançou o nível de 9,40%. Os artigos de limpeza 
foram reajustados em 14,57%.

7º – Nas tabelas abaixo (Tabelas 1 a 7) são apresentados os cálculos de atualização 
pleos índices IGP-M, IPCA e INPC dos períodos Janeiro/2019 à Abril/2022, bem como de 
Janeiro/2021 a Abril/2022, e ainda a média destes.

1 Fonte: https://extra-ibre.fgv.br/IBRE/sitefgvdados/default.aspx
2 Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=destaques
3 Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=resultados
4 Fonte: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
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       Tabela 1                                               Tabela 2

  
             Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/

       Tabela 3                                               Tabela 4

  
             Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/

       Tabela 5                                               Tabela 6

  
             Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/
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Tabela 7

8º – Mesmo com as médias dos índices acumulados apresentando valores de 39,47% 
(2019 a 2022), e de 18,63% (2021 a 2022), a FACMAIS optou por realizar o reajuste ao 
nível de somente 12% (Doze por cento).

A presente circular entra em vigor a partir desta data, e aplica-se a todas as 
unidades da FACMAIS.

Inhumas-GO, 30 de maio de 2022
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Marsio Antônio Ribeiro
Marsio
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