Faculdade Alis participa da 15ª Semana de
Desenvolvimento Econômico de Itabirito

Na última semana do mês de agosto a Faculdade Alis de Itabirito esteve presente em todos os dias
da 15ª Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, evento que aconteceu entre os dias 27 a
30 de agosto, na área da antiga Delphi. As equipes de comercial, atendimento ao aluno e pedagógica
marcaram presença na ilha de estandes que a Alis providenciou com exclusividade, sendo o local o
point de encontro de vários professores e alunos que foram prestigiar a Faculdade. Houveram
palestras ministradas pelos professores, ações comerciais com direito a brindes, realização de
sorteio e muitas atividades da #SemanaAHoraÉAgora, o Feirão da Alis. A seguir contamos um pouco
mais desta semana cheia de emoção que tivemos.

Distribuição gratuita das Pílulas do Conhecimento
Em todos os dias a Alis distribuiu as Pílulas do Conhecimento, que foram palestras ministradas por
professores da faculdade sobre temas importantes falados na dose certa. Quais são os direitos
básicos do consumidor, como lidar com as dificuldades da vida, dicas sobre IRPF, finanças pessoais e
conciliação como pacificação social foram alguns dos temas abordados nas pílulas. Tudo feito de
forma a compartilhar bastante conhecimento com os visitantes.

Bate-papo com o corpo docente e discente
Nos estandes da Alis, a interação entre professores e alunos com as pessoas que conheciam a
Semana foi intensa e calorosa. Alguns materiais e objetos que hoje são utilizados nas salas de aula
da Faculdade foram expostos para permitir o tira dúvidas do público interessado, que aproveitou
para aferir a pressão sanguínea, pesar, conversar e aprender várias curiosidades com os
estudantes.

Realização do Feirão #SemanaAHoraÉAgora
Quem acompanhou as ações da Faculdade também pode conhecer todas as condições inéditas de
pagamento que estavam à disposição dos interessados. No Feirão #SemanaAHoraÉAgora foram
liberados 40% de desconto em todo o curso e o pagamento pode ser feito por meio do parcelamento
exclusivo - é o Programa Acreditar, no qual se paga metade do valor da mensalidade no dobro do
tempo.

Outra atividade foi a realização de provas de vestibular de hora em hora lá no próprio evento com
liberação do resultado da prova logo após a finalização da mesma. E estas matrículas foram
acompanhadas da entrega de cupons para se concorrer a um smartphone. Copos da Faculdade Alis
eram dados como brindes a cada lead que passava em nosso estande, ganhando cupom para o
sorteio do celular. Tinha também uma cabine de fotos (que foi bem usada por nosso corpo docente e
discente que adora a Alis) que eram impressas na hora.

Registros do evento postados nas redes sociais
A cobertura com fotos e vídeos feitos por alunos e professores ia parar nas redes sociais da Alis,
mostrando que realmente foram momentos únicos da instituição de ensino com a população de
Itabirito e das cidades vizinhas, tudo para matar a curiosidade sobre como funciona a faculdade. O
portal de notícias que cobre a região de Itabirito e dos Inconfidentes, o Sou Notícia, esteve presente
no estande fazendo transmissão de vídeo ao vivo no dia 28 de agosto, entrevistando diretores e
coordenadores da Alis, que falaram um pouco sobre o momento da instituição e dos cursos que
oferece.
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