
Olá!
 

As férias já estão acabando e a gente espera que você tenha aproveitado muito!
Agora é arrumar a mochila e preparar tudo para o nosso reencontro integralmente
presencial. É isso mesmo, todas as aulas e disciplinas presenciais serão assim
ofertadas. Consulte o seu magister e já fique sabendo as salas de cada disciplina.

 
É muito importante ratificar que a nossa instituição está preparada para receber
você com toda a segurança. Nossos colaboradores e professores foram treinados e
você está recebendo uma série de e-mails e vídeos que tornam este retorno muito

mais fácil e seguro. Entretanto, vale frisar que você é peça fundamental para que
tudo corra bem. O uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão ou
álcool em gel a 70% e o distanciamento são ações cruciais.
 

Alguns cuidados importantes para prevenção:

1. Esteja sempre com o seu copo ou squeeze, pois nossos bebedouros estão
sem o dispenser de ingestão pela boca;

2. Caso tenha sintomas de gripe, não compareça presencialmente. Procure um

serviço médico na sua localidade e apresente atestado, via protocolo no seu
magister. Basta escolher o processo: "Justificativa de falta departamento
médico";

3. Em caso de gravidez a aluna deverá buscar o departamento médico da sua

unidade, para que todas as tratativas sejam feitas. 

Para garantir o seu acesso aos nossos espaços de aprendizagem, reforçamos a
importância do preenchimento diário do formulário no site
https://voltaaocampus.grupotiradentes.com/ . É simples, fácil e rápido para que

todos nos sintamos ainda mais seguros.
 
Reforçamos com vocês o nosso compromisso de sempre seguir todas as definições
e decretos governamentais e nesta oportunidade não está sendo diferente.

Continuamos atentos a qualquer alteração neste cenário.
 
Focados na nossa missão de inspirar pessoas a ampliar horizontes, nosso
semestre já começa com um gostinho diferente, pois vamos todos nos reencontrar

https://voltaaocampus.grupotiradentes.com/


presencialmente!
 

Assessoria de Comunicação da Faculdade São Luís de França

Seja bem-vindo a extensão de sua casa!

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".

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/

