São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Prezada Comunidade Uni Sant’Anna,
A nova direção do Uni Sant’Anna - Centro Universitário Sant’Anna vem, perante a comunidade acadêmica
e ao público em geral, comunicar a alteração na composição do quadro de associados de sua mantenedora
– ISES - Instituto Santanense de Ensino Superior, ocorrida no último dia 03 de janeiro de 2018.
A nova direção agradece aos associados, que deixam a instituição, em especial aos fundadores, Professores
Leonardo Placucci e Wanda Maria Stocco Placucci, pelos valorosos serviços prestados em prol da educação
brasileira, desde sua fundação, em 1968.
Os ingressantes declaram ter conhecimento da real situação econômico financeira e administrativa do
Instituto Santanense de Ensino Superior e se comprometem a realizar os investimentos necessários para a
plena regularização das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Ressaltamos que a situação acadêmica do Centro Universitário Sant´Anna no MEC é de plena regularidade.
O recredenciamento presencial foi feito pela portaria ministerial nº 422, de 27 de março de 2017, e o
credenciamento para educação a distância pela portaria ministerial nº 1480, de 20 de dezembro de 2016.
Imediatamente, será paga uma folha salarial a todos os colaboradores (corpo docente e administrativo) do
ISES / Uni Sant’Anna e apresentado o cronograma para quitação das competências em aberto. Será
garantido o pontual cumprimento das próximas folhas salariais.
Aos alunos, comunicamos que as aulas serão retomadas e o calendário acadêmico cumprido em sua
integralidade. Todos os esforços serão feitos para regularizar a situação acadêmica de todos os discentes.
Convidamos os discentes, para permanecerem no Uni Sant’Anna, renovando suas matrículas para o
primeiro semestre de 2018.
Contamos com todos vocês para nos auxiliarem no processo de soerguimento do Uni Sant’Anna.
Juntos vamos construir a universidade que sonhamos e escolhemos para estudar.
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