Paracatu, 27 de janeiro de 2018.

Prezados Acadêmicos,
Comunicamos-lhes que, após 11 anos à frente da Faculdade Tecsoma, estamos a entregando ao
Grupo Única Educacional, com o sentimento de dever cumprido.
Informamos-lhes que todos os contratos estão sendo mantidos, sejam eles administrativos ou
acadêmicos. Todos os princípios e filosofia que norteiam o processo acadêmico da Faculdade terão
continuidade. A equipe acadêmica continua unida e com os mesmos princípios, que são os de
construirmos diariamente uma Faculdade que seja, ao mesmo tempo, humana, acolhedora e exigente
nos resultados; uma Faculdade em que o acadêmico a frequente com prazer e alegria. A Direção
Acadêmica continua sob a responsabilidade da sra. Maria Angela de Moraes Cardoso. As
coordenações dos Curso permanecem com os respectivos coordenadores atuais. A equipe de
professores permanece formada pelos mesmos docentes que são competentes, dedicados e
comprometidos com o processo educativo. Os funcionários administrativos, alguns com mais de 20
(vinte) anos dedicados ao trabalho na Instituição, darão continuidade à prestação dos nossos serviços
educacionais, pois, sem eles, uma Faculdade não se sustentaria em sua missão.
Comunicamos-lhes que continuaremos na Faculdade como Diretor Geral e Diretora
Administrativa, pelo período que for necessário, para que não haja rupturas em todo o processo.
Queremos tranquilizá-los quanto à qualidade do ensino que continuarão recebendo nesta
Instituição. O novo grupo mantenedor está à frente de cerca de 170 Instituições de Ensino Superior e
Educação Básica, além de vários hospitais. Tem experiência e competência suficientes para não deixar
que dúvidas, quanto à responsabilidade social e pedagógica, destruam a imagem da Faculdade.
Portanto a contrapartida é contarmos com a confiança de todos a nós depositada, para a continuidade
da excelência de nosso trabalho.
Aproveitamos a oportunidade, para agradecer a cada acadêmico e família por esse convívio de
mais de uma década, de uma forma carinhosa.
Atenciosamente,

Dalila Márcia Rezende Silva

Virgílio Eustáquio da Silva

Diretora Administrativa

Diretor Geral

Maria Angela de Moraes
Cardoso
Diretora Pedagógica
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