
Estimado aluno:

Esperamos que você esteja bem e com motivos para comemorar esta reta final do

ano letivo de 2021. É verdade que tem sido um ano de muitos aprendizados e

conquistas, e estamos muito felizes em poder reencontrá-lo no campus todos os

dias.  Entretanto, em função da pandemia, muitos alunos adiaram os seus sonhos

do ensino superior. Estas decisões trouxeram impactos para  muitas Instituições de

Ensino Superior (IES) e, na Universidade Tiradentes, não foi diferente.

 

Com o objetivo de garantir uma maior integração no Grupo Tiradentes, bem como

uma otimização dos nossos espaços, estamos trazendo a Faculdade São Luís de

França para o campus Farolândia. Assim, a partir de 2022, a Faculdade São Luís

de França estará sediada no Bloco G do campus Farolândia e de forma

totalmente presencial. Uma decisão acertada, que visa beneficiar a todos os

nossos alunos. Afinal, a otimização e compartilhamento dos espaços é um requisito

importante para o momento que estamos vivenciando.  

 

E é importante frisar que o serviço que lhe é prestado não sofrerá qualquer

alteração. As instituições são autônomas, com planos de desenvolvimento e

projetos pedagógicos diferenciados, além de equipes pedagógica e administrativa

distintas. O time da Faculdade São Luís se mantém. Assim, nada muda para você!

Ou melhor, muda sim!

 

Agora, você pode ampliar ainda mais o seu networking. Poderá conhecer,

conversar e se relacionar com pessoas diferentes, plurais e que compartilham de

uma expertise diferente da sua. E, assim, todos crescemos juntos, desenvolvendo

competências exigidas pelo mercado de trabalho. 

 

Imbuídos da nossa missão diária de inspirar pessoas a ampliar horizontes,

reforçamos o nosso compromisso com você, com a sua formação de alta qualidade

e a certeza de que a transparência é valor inegociável para a nossa relação.

 

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação da Universidade Tiradentes

Grupo Tiradentes, 0800 729 2100, Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia, Aracaju, Sergipe
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