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Carta dos Diretores Gerais do Curso Areguá 

 

  Primeiramente, gostaríamos de desejar os parabéns a todos os aprovados 

em nosso Processo Seletivo de Alunos 2021. É com enorme gratidão que receberemos 

todos vocês em nossa casa, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

para uma jornada de aprendizado intenso e mútuo, em nosso Curso Pré-Vestibular 

Areguá. 

  Iniciaremos um processo muito importante para vossas vidas acadêmicas. 

O ímpeto de trilhar um caminho de estudos e dedicação já é o primeiro passo para que a 

tão sonhada aprovação na faculdade se torne uma realização.  

  Toda a nossa equipe de diretores, professores, padrinhos e funcionários do 

Curso Pré-Vestibular Areguá está ansiosa para apoiá-los nessa missão. Contando também 

com o apoio integral do Anglo Vestibulares, temos a certeza em dizer que vocês fizeram 

a escolha certa. 

  Nossos objetivos são de não só ajudá-los a alcançar o desempenho 

acadêmico necessário para a aprovação no vestibular desejado, como também de fornecer 

suporte pedagógico e emocional para os desafios que permearem esta jornada de 2021. 

Sempre tendo em vista nosso compromisso com a inclusão e respeito às diversidades 

socio-econômico-culturais.  

  Por fim, gostaríamos de relembrar todos os convocados presentes nesta 

lista da necessidade de realizar tanto a pré-matrícula online, quanto da subsequente 

matrícula presencial que ocorrerá em nosso espaço sede. No dia da matrícula presencial, 

para a assinatura do contrato, será exigido documento de identidade original com foto do 

aluno e, caso menor de idade, também de seu representante legal. 

  Obrigado, 
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Lista dos Aprovados Processo Seletivo 2021  

Convocados em 2ª Chamada para Matrícula 

 

Luiza Minelli Gonçalez 
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