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Caros Alunos e Alunas.
Este semestre e provavelmente o próximo tivemos e teremos que lidar com situações
nunca antes imaginadas. A nossa faculdade se reinventou tendo como foco prestar o
melhor ensino sem que houvesse nenhuma perda para vocês. Hoje findado o
semestre, temos a certeza que tivemos sucesso nessa empreitada, graças a união do
nosso corpo docente e também de nossos colaboradores que encararam o desafio e
foram à luta. O resultado estamos colhendo, comprovados através das várias
mensagens de parabenização ao nosso corpo acadêmico.
Por outro lado, as mudanças provocadas na economia pelas medidas de Isolamento
Social, também repercutiram na nossa faculdade. Hoje a inadimplência chega próximo
dos 60%, o que significa dizer que seis de cada dez alunos estão com suas
mensalidades atrasadas.
Ao contrário do que muitos pensam as despesas da faculdade não diminuíram nos
percentuais que muitos imaginam. Os salários continuaram sendo pagos, despesas
como aluguel, sistema acadêmico, internet, prestadores de serviços (serviços de
contabilidade, consultorias acadêmicas jurídico), entre outras continuam chegando.
Durante o semestre a Direção Financeira, elaborou um programa de apoio aos
estudantes que se encontraram em situação adversa, como perda de emprego,
diminuição da renda familiar, para que pudessem seguir em frente. Todos os casos
atendidos tiveram uma solução e assim puderam concluir seus estudos.
Compreendemos a visão de muitos que a situação é delicada e que o futuro ainda
parece incerto. Nós, contudo, temos a convicção que o momento é passageiro e que
sairemos fortalecidos e mais unidos do que nunca.
Direção Geral, Direção Financeira e Mantenedores vem realizando diversas reuniões
em busca de alternativas que reduzam a inadimplência e que possibilitem a todos
vocês continuarem seus estudos. Apesar da nossa dificuldade em abrir mão de
recursos para fazer frente às despesas, resolvemos suspender neste semestre o
reajuste anual para todos os alunos que ingressaram no 2º semestre e conceder uma
bonificação também para este semestre de 7% para todos os alunos que renovarem
suas matrículas até o dia 31 de julho de 2020.
Vale lembrar, a nossa faculdade já faz concessões, como a não cobrança da sexta
disciplina, disponibilização de cursos de extensão sem custo, entre outros, e
acreditamos que a parceria é uma via de mão dupla. Para fazer mais, precisamos que
as mensalidades estejam em dia. Vocês carregarão o nome da faculdade por toda a
caminhada profissional. então valorizem sua faculdade.
Contem conosco para mais este semestre e juntos superaremos todos os desafios.
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