INFORME SEMANAL

4 a 16 de Fevereiro de 2019

Texto: Ayana Braga

O melhor plano é estudar aqui!

Sejam bem-vindos!
É com grande satisfação que as Faculdades Promove e Kennedy, através de sua diretoria,
corpo docente e funcionários, recebem você para o primeiro semestre de 2019!
Iniciamos o período letivo com a responsabilidade de oferecer todo o suporte necessário para o seu
desenvolvimento acadêmico. Novo ano, novo período, novos desafios.
Esse semestre letivo vem com muitas novidades e tem a previsão de término no dia 5 de julho. Fique
atento ao calendário acadêmico, que já está disponível no site, pois ele é a sua ferramenta para
conferir as atividades que serão realizadas nos próximos 5 meses.

Cartilha do Aluno
Você já conhece todos os programas,
setores, núcleos e projetos da Faculdade?
Sabe qual o papel e função de cada um? Sabe
onde procurar ajuda caso tenha dúvida?
A cartilha do aluno têm todas as informações
importantes sobre a vida acadêmica e
garanto que você realmente precisa conhecer
e saber sobre cada um. Acesse o site da
faculdade e fique por dentro de tudo!

Quer ler esta ou outras edições do “Jornal A Semana” através do seu dispositivo móvel? Basta ter o programa leitor
de QR Code instalado em seu aparelho. Feito isso, aproxime-o à figura ao lado e boa leitura!
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Informe Acadêmico

Conheça os canais de comunicação nos
quais você poderá interagir com as Instituições.

Impresso

Jornal “A Semana”, o dia a dia das Instituições no site, nos murais ou via e-mail!

Web

Encontre conteúdos essenciais para sua
formação acadêmica! Acesse:
faculdadepromove.br/bh
kennedy.br

Redes Sociais

Siga nossas redes sociais e fique por
dentro de tudo o que rola na sua faculdade!
Facebook:
facebook.com/faculdadespromove
facebook.com/faculdadekennedy
Instagram:
instagram.com/faculdadepromove
instagram.com/faculdadekennedy

Virtual Class

Sua vida acadêmica virtual!
> Grade curricular;
> Notas;
> Frequência nas aulas;
> MidiaTeca.
Acesse:
promove.virtualclass.com.br
kennedy.virtualclass.com.br

Ouvidoria

Tire suas dúvidas e envie sugestões!
E-mail:
ouvidoria@faculdadepromove.br
ouvidoria@kennedy.br

Novi-

dades
Muitas novidades para o
primeiro semestre! Aguardem!
Vem coisa boa por aí!

Carteirinha Estudantil
Já está com a sua carteirinha em mãos? O acesso
às dependências da faculdade se dá através da
catraca, que tem o acesso liberado mediante a
apresentação da Carteirinha.
O DOCUMENTO ESTUDANTIL É:
> De uso pessoal e intransferível
> De uso obrigatório nas dependências da
faculdade
A carteirinha ajuda na identiﬁcação e segurança
dos alunos. Ande sempre com ela e apresente-a
quando for necessário.

Unidades
As Faculdades Promove e Kennedy
presentes em 4 unidades em BH.

estão

O DOCUMENTO ESTUDANTIL É:
> Unidade Prado: Rua Sarzedo, 31 – Prado
> Unidade João Pinheiro: Avenida João Pinheiro,
164 – Centro
> Unidade Venda Nova: Rua José Dias Vieira, 46 –
Rio Branco
> Unidade São Lucas: Rua Juiz da Costa Val, 161 –
Santa Eﬁgênia

Quer ler esta ou outras edições do “Jornal A Semana” através do seu dispositivo móvel? Basta ter o programa leitor
de QR Code instalado em seu aparelho. Feito isso, aproxime-o à figura ao lado e boa leitura!
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