Olá,
Como vai você?
Certamente, como eu, carregando alguns questionamentos de como será o futuro. É bem
verdade que todas essas mudanças que estamos vivendo nos trouxeram novos
aprendizados, olhares e novas reflexões. E nos fizeram, inclusive, refletir sobre os nossos
sonhos e ter a certeza de que o conhecimento é o bem mais precioso que podemos
cultivar, pois transforma, movimenta e nos permite reinventar.
Guerras, epidemias e revoluções aceleram a história, agilizam processos, transformam o
tempo e muitas vezes encurtam distâncias. Que estamos mais próximos do novo, não há
que se duvidar. E nós, que fazemos educação, que trabalhamos no agora e preparamos
para o futuro, formando profissionais que transformarão o mundo, nunca estivemos tão
centrados na nossa missão de inspirar as pessoas a ampliar horizontes.
Diante de tudo isso, a ansiedade também nos toma o peito e a vontade de reencontrar
você é imensa. Estamos prontos para começar um novo semestre, mas, mais uma vez,
atendendo ao pedido dos(as) nossos(as) alunos(as), resolvemos aguardar um pouquinho
mais. As nossas aulas do semestre 2020.2 iniciarão dia 17/8, reforçando o nosso
compromisso com você, com o seu sonho e lhe garantindo a qualidade que nos é
peculiar. Até lá, aproveite os mais de 85 cursos que preparamos e disponibilizamos
gratuitamente no Tiradentes+. Além disso, você poderá utilizar esse tempinho para
estimular os seus amigos a virem estudar contigo e ganhar uma grana extra por isso.
Para ficar por dentro de todos os benefícios e como funciona a política “Indique um
amigo”, acesse esse site.
Os nossos coordenadores trabalharam arduamente, os nossos professores fizeram muitas
horas de capacitação e planejaram suas aulas, tudo para lhe garantir a melhor
experiência. É importante destacar que a partir do dia 17/8 as aulas acontecerão ao vivo,
em ambiente restrito, fazendo uso das ferramentas do Google for Education — nas quais
o Grupo Tiradentes é referência mundial. Logo que seja permitida a retomada das
atividades presenciais no campus, estarão disponíveis para os nossos estudantes a oferta
especial I (reposição da carga horária de práticas e estágios pendentes de 2020.1) e,
posteriormente, a oferta especial II (créditos práticos que devem ser oferecidos
presencialmente, referentes à oferta de 2020.2).
Aqui na Unit PE, já obtivemos a autorização do Governo do Estado para o cumprimento
das disciplinas não integralizadas em 2020.1, e o nosso calendário já está pronto para
iniciarmos a partir de 17/8. Assim, fique atento aos seus e-mails, pois o planejamento se
dá curso a curso e o seu coordenador irá manter contato e orientá-lo.
Agora, para impulsionar seus conhecimentos ao máximo e ampliar seu networking ainda
na graduação, construímos uma oferta interinstitucional que lhe possibilitará conviver com
colegas dos vários estados onde o Grupo Tiradentes tem atuação, bem como facilita a
gestão da escolha de suas disciplinas e seus horários. Isso também significa ampliar
horizontes do processo de aprendizagem, afinal você ainda poderá ter acesso a
professores destas diversas localidades, que possuem vivências distintas, experiência
vasta de mercado, além de uma bagagem e titulação acadêmica que fortalecem o seu
aprendizado. Assim, garantimos o nosso padrão de qualidade acadêmica e reforçamos

um modelo de ensino que desenvolve a sua autonomia e um aprendizado significativo a
partir de situações e problemas do mundo real.
Estamos sempre pensando em você! Ao longo de toda essa pandemia, fizemos diversos
esforços para lhe garantir a conclusão do seu curso no tempo projetado e o acesso a uma
educação de qualidade. Agora não será diferente! Atendendo aos anseios de uma redução
temporária nas mensalidades, trabalhamos para uma maior eficiência operacional,
buscando condições que nos permitam atender, neste momento de sacrifícios, o pleito
dos nossos alunos. O resultado desse trabalho poderá ser visualizado no seu
Magister até dia 20/8. Sua mensalidade estará 10% menor, estendendo a condição
que disponibilizamos na renovação de matrícula para a oferta 2020.2 vigente,
das disciplinas virtualizadas, sem que qualquer outro benefício ou entrega sejam
alterados. Afinal, a ética, a responsabilidade social e o nosso compromisso com você são
valores inegociáveis para nós.
Encontro com você dia 17/8!
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