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Comunicado Instituto Educacional Woli 

Reajuste das mensalidades 2022 

 

O Instituto Educacional Woli, mantenedor da Faculdade de Gestão Woli – FGW, 

para preservar a excelência na qualidade do ensino alcançada ao longo dos 

anos, com base no índice previsto da inflação anual, no aumento salarial dos 

professores e funcionários, bem como as melhorias planejadas para o exercício 

do próximo anos, informa que a readequação do valor das mensalidades para o 

ano letivo de 2022 será de 10% (dez por cento). 

O reequilíbrio dos valores da mensalidade está em conformidade com a Lei 

9.870, de 23 de novembro de 1999. Ressalte-se, no entanto, que os estudos 

feitos pelo Instituto Educacional Woli, embasados na legislação em vigor, 

permitiriam um aumento de 11,5%, mas em reconhecimento aos esforços de 

cada aluno neste momento de economia instável, esse reajuste será 1,5% a 

menos do que permitido legalmente. 

 

O Instituto de Educação Woli e a Faculdade de Gestão Woli – FGW agradecem 

a parceria com os seus alunos e garantem que permanecem envidando esforços 

de forma continuada para que a estrutura oferecida aos estudantes atenda a 

todos os anseios didáticos e pedagógicos, contribuindo para uma aprendizagem 

que realmente faça a diferença no mercado de trabalho. 

A planilha de custos está em anexo a esse comunicado. 

 

Wagner Tannús 

Diretor Financeiro do Instituto Educacional Woli 

 

Araxá, 12 de novembro de 2021. 

  



FACULDADE DE GESTÃO WOLI 

Credenciamento: Portaria Nº1881 de 29/10/2019 – Publicada no DOU de 31/10/20219, Seção 1 Pág.50. 

Faculdade de Gestão Woli - FGW 

Av. João Moreira Sales, 690 – Sala 02 – Bairro Arasol – Araxá –MG – CEP: 38.182-264 Fones (34)3664-5161 (34) 99916 7400  

Site: www.fgw.edu.br MISSÃO: Contribuir para o crescimento sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino 

sem fronteiras, de excelência, por meio de soluções inovadoras. 

ANEXO 

 

 


