
Universidade particular ganha ação movida por estudante na Justiça em SP 
 
Aluno queria indenização por ter que pagar por mais um semestre de curso 
 
A Unib (Universidade Ibirapuera) ganhou na Justiça um processo que era movido contra a 
instituição. O estudante Washington Luis dos Santos pediu  indenização por ter que cursar 
mais um semestre da faculdade de Química, pagando R$250 de mensalidade. O aumento na 
carga horária do curso e o acréscimo de seis meses no total do período letivo foi uma medida 
da instituição para que o MEC (Ministério da Educação) reconhecesse o curso. A decisão 
judicial  foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial. 
 
Santos alegou que desistiu do curso, depois de seis semestres, ao saber que o este não era 
reconhecido pelo MEC e pelo CRQ (Conselho Regional de Química) e por isso não poderia 
exercer a carreira profissionalmente. Segundo o processo, o aluno disse que a universidade 
explicou que era preciso que ele cursasse mais um semestre para receber o diploma e atuar 
como químico. Mas ele teria entendido que o pedido era uma quebra de contrato, além 
de propaganda enganosa. Sendo assim, deu entrada na Justiça por danos morais e materiais. 
 
A Unib se defendeu dizendo que antes que Santos terminasse o curso, em 2007, conseguiu o 
registro junto ao ministério. A instituição explicou que o aumento da carga horária foi uma 
exigência do órgão do governo e por isso não tinha culpa, nem feito propaganda enganosa. A 
Justiça acatou a defesa da universidade.  
 
Em nota oficial a Unib reafirmou seus argumentos. 
 
- A Universidade Ibirapuera provou regularidade, e não foi omissa. O fato de ter ocorrido o 
aumento da carga horária para a conclusão do curso não pode ser tido como propaganda 
enganosa. 
 
Na decisão a Justiça resolveu extinguir o processo e condenou Santos a pagar um valor de R$ 
1.000 aos advogados da instituição. 
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