Prezada Comunidade Acadêmica.

As Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba, atuantes há mais de 20
anos no segmento educacional, na região Sul de Curitiba, vêm esclarecer que
suas ações realizadas recentemente são objeto de reestruturação acadêmica e
administrativa, com o firme propósito de aprimorar sua atuação como instituição
de ensino superior de qualidade.
Considerando-se todos esses anos de experiência e cuidado, a União
Paranaense de Ensino e Cultura – UNIPEC, mantenedora da Santa Cruz, solicita
à comunidade acadêmica um voto de confiança. Tudo o que tem sido feito é em
prol de fortalecer uma instituição de referência em Curitiba caracterizada por seu
zelo pela Educação. Acreditamos na capacidade de discernimento de todos,
entendendo que todas as atitudes tomadas visam a um futuro melhor, adaptandose às novas realidades, à dinâmica das circunstâncias atuais, sempre em
transformação, de um mundo globalizado. Algumas das medidas tomadas se
revestiram de energia em função das necessidades urgentes por atender, sempre
primando pela ética e o respeito.
Nesse contexto de mudanças absolutamente necessárias, agradecemos a
todos os profissionais que abrilhantaram com sua competência esta Instituição e
construíram sua reputação ao longo de dois decênios. Estamos certos de que
continuarão com a mesma excelência suas atividades em qualquer lugar onde
estejam.
Da mesma forma, aos profissionais que virão a colaborar conosco,
destacamos nosso dever de preservar a tradição do ensino realizado com
responsabilidade e comprometimento com o pleno desenvolvimento acadêmico
de todos esses anos.
Assim, nova equipe se forma no coração da Santa Cruz imbuída do
espírito de ações em conjunto com a comunidade acadêmica sem perder de vista
os princípios de respeito ao ser humano que sempre nortearam e serviram de
missão a esta Instituição:

“Desenvolver competências e valores com seriedade, formando
cidadãos e profissionais para o mundo.”
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para 2018.

