
Estimado Aluno:
 

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

ano letivo de 2021. É com entusiasmo que convidamos você a vivenciar um

novo ciclo na Faculdade São Luís de França. As mudanças e inovações

pedagógicas que todos vivenciamos diante da pandemia do coronavírus nos

permitiu estarmos cada dia mais integrados e unidos ao time ao qual pertencemos,

o Grupo Tiradentes.

 

Nosso modelo de ensino, somado à expertise e tradição educacional do Grupo

Tiradentes, foi o pilar fundamental para gerarmos uma nova proposta de valor para

você, nosso aluno São Luís. Estaremos, inclusive, mais próximos fisicamente. O

isolamento social agora tem efeito reverso. A partir de 2022, a Faculdade São Luís

de França estará sediada no Bloco G, no campus Farolândia, e com retorno de

forma 100% presencial.

 

Além de proporcionar maior conforto e comodidade para nossa comunidade

acadêmica, o aluno da São Luís de França estará imerso em ambiente plural,

convivendo e usufruindo de espaços como o Tiradentes Innovation Center,

biblioteca central para pesquisa, laboratórios de saúde, salas Google for Education,

minishopping, com toda infraestrutura etc.

 

Ressaltamos que as nossas equipes estão mantidas, seja dos departamentos

administrativos, de coordenação acadêmica, DAAF e marketing, bem como nosso

time pedagógico. A partir desta mudança integradora, também visamos contribuir

com menos consumo de recursos naturais, com uma atuação ambiental

responsável, além de otimizar nossa atuação em prol de uma educação ainda mais

colaborativa e aberta. 

 

Nosso compromisso com os valores de mensalidades dos nossos cursos estão

mantidos até a sua formatura, conforme contrato assinado e a política de benefícios

pela qual você optou, permaneceremos apenas com o reajuste anual previamente

divulgado. Entretanto, cabe ressaltar que esta mudança traz também o benefício de

um desconto extra e acumulativo, o DESCONTO MOBILIDADE, que reduzirá a sua

mensalidade em 4,37%, conforme política de benefícios de 2022.1. Assim, este é



mais um benefício para a sua vida acadêmica a partir de 2022. Reforçamos que

estamos sempre presentes para ouvir e de braços abertos para acolher você com o

cuidado e estima habituais. 

 

Estaremos, de 16 a 19.11.21, com sala de atendimento via meet para qualquer

dúvida que possa ocorrer, sempre das 17h30 às 18h15, conforme programação

abaixo por área:

 

Direito 

16/11/21 - Sala Meeting

 

Saúde
17/11/21 - Sala Meeting

 

Pedagogia, Administração e Gestão de RH
18/11/21 - Sala Meeting

 

Pós-Graduação
19/11/21 - Sala Meeting

 

Saudações,

Assessoria de Comunicação da Universidade Tiradentes

 
 
 
 

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

Você pode revogar, a qualquer momento, um consentimento cedido anteriormente, basta acessar nosso Portal LGPD e
preencher o Formulário para Atendimento dos Titulares dos Dados na opção "Revogação do Consentimento".

http://meet.google.com/ksr-gtsm-akz
http://meet.google.com/sxp-gfdh-zww
http://meet.google.com/upz-gxxs-suh
http://meet.google.com/pqp-ofaj-fjr
https://hs.unit.br/hs/manage-preferences/unsubscribe-all-test?languagePreference=pt&d=VmYj6T8B5Ch0VKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5b8_8w0lN2S6V8cLvYgxDxZgfrqDQy1&v=3
https://www.grupotiradentes.com/governancacorporativa/programa/lgpd/

