Estimado(a) Estudante,

O ano de 2020 foi particularmente desafiante com todos os constrangimentos
decorrentes da pandemia COVID, a Atlântica procurou prosseguir com a sua missão,
enquanto Instituição de Ensino Superior privada, o foco encontra-se obviamente na
transmissão e criação de conhecimento para uma excelência da formação. A
emergência de uma situação nova e ameaçadora obrigou-nos a todos a reformular e
reorganizar comportamentos para garantir o funcionamento das atividades letivas, sem
colocar em causa o valor maior que é a segurança da nossa comunidade académica.
Neste contexto, ainda em 2019, tinham sido criadas metas, ao nível do reforço do corpo
docente, cada vez mais qualificado, da melhoria das infraestruturas, com a preservação
dos Edifícios e de suas infiltrações anteriormente reportadas, de uma política de propina
diferente. Após diversos anos em que o valor da propina não aumentou e com isso
impossibilitou a aplicação de diversas medidas necessárias para o melhoramento do
Instituto.
Tendo sido surpreendidos pela questão pandemia, no ano de 2020, foi aplicado uma
redução aos antigos estudantes no valor da mensalidade da nova propina, situação que
se torna insuportável para 2021, para o estímulo do desenvolvimento e o crescimento
da instituição, por forma a continuar um percurso que visa posicionar o Instituto como
uma instituição de referência no universo do ensino superior.
Ainda, sobre as recentes alterações sobre a inscrição, importa referir que as cadeiras
em atraso deixaram de ser obrigatórias, passam a ser recomendadas e a inscrição pode
ser a tempo parcial ou tempo integral, sendo que o valor da propina é ajustável. Com
estas alterações, permite-se ao estudante criar o seu plano de estudo de forma mais
flexível e sem obrigações sobre as unidades curriculares.
Reiterando os votos de um bom ano letivo,

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho de Administração da EIA, SA
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