Faculdade Alvorada é denunciada
Qui, 23 de Janeiro de 2014 06:52 -

Melissa Frazão Mel fez uma denuncia no perfil do Facebook do Radar Maringá contra a
Faculdades Alvorada:
"Estou aqui para alertá-los sobre uma faculdade em nossa cidade MARINGÁ com sede em
BRASÍLIA-DF, na qual tem prejudicado os alunos desde sua inauguração. A história começa
após ser despejada do centro de Maringá com o nome antigo ainda, deixando seus alunos sem
aula no ano de 2007, uma total PALHAÇADA com os estudantes.
Com a mudança do seu nome, esperava-se que tudo fosse esquecido, porém não, sua
irresponsabilidade e ganância se renova com os outros demais nomes que possam vir a
existir... Buscando alunos através de seus preços acessíveis (acredite que o barato sai caro),
eu como EX ALUNA, posso afirmar que sua grade curricular é carente, cheia de falhas e
muitas vezes até passando a perna no MEC, e em nós alunos e ex alunos. Faz 3 meses que
tento pegar meu histórico escolar para transferência e acreditem por INCOMPETÊNCIA
TOTAL, após 2 meses de solicitado estava com todas as matérias REPROVADA, como se o
aluno fosse BURRO e não soubesse sua capacidade e suas notas independente do ano, estou
procurando meus direitos, pois mesmo assim ficarei prejudicada em relação a minha matrícula
em outra instituição, sem falar que independente de erro no sistema como alegam, qualquer
instituição sendo ela de 1° ou de 5° CATEGORIA COMO A FACULDADE AO CASO, teria um
arquivo, um diário de classe, boletins ou mesmo provas para passar tal informação e
OBRIGAÇÃO de qualquer instituição educacional.
Isso é um aviso aos demais colegas, e futuros matriculados para que possam ABRIR OS
OLHOS e não cair nessa de serem atraídos por um preço mais acessível, sem falar que muitos
cursos não são reconhecidos pelo MEC.
Eu como dezenas de alunos fui mais uma vítima de uma má administração e fui lesada por
essa FACULDADE... que na qual até em BRASÍLIA já foi interditada pelo MEC. "{jcomments
on}
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