
BENEFÍCIOS DE SER UM
EGRESSO LASALLISTA

Ex-alunos do UNILASALLE Lucas sempre serão lasallistas. E nos orgulhamos muito por você 
fazer parte do nosso time de 2 mil alunos graduados egressos de graduação ou pós-graduação. 
Por isso, pensamos com muito carinho em maneiras para estreitarmos ainda mais os laços e 
incentivar você a continuar seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Para acessar as modalidades de descontos ou serviços, é preciso solicitar a confecção de uma 
carteirinha exclusiva para você egresso. A carteirinha é seu passaporte aqui no campus.                    
A solicitação é feita em nossa biblioteca institucional.

BÔNUS FIDELIDADE
Como graduado no UNILASALLE Lucas você recebe 10% de desconto nas mensalidades de uma 
segunda graduação ou pós-graduação aqui no Uni. É válido para pagamento de mensalidade 
corrente até o dia 10 (dez) de cada mês. 

LA SALLE STORE
Como egresso você possui a possibilidade de materializar sua experiência conosco adquirindo 
produtos em nossa loja institucional. São itens de escritório, estudo, lazer, esporte e bem-estar 
que podem te acompanhar em qualquer que seja o momento. Quando lançamos promoções e 
campanhas, você também é beneficiado. A loja institucional fica localização no hell de                
convivência do bloco 1.

BIBLIOTECA ATIVA
Ex-alunos do UNILASALLE Lucas possuem cadastro ativo em nossa biblioteca institucional, que 
conta com acervo com mais de 35 mil livros e materiais de apoio. Mediante a apresentação de 
carteirinha de egresso, inclusive é permitido o empréstimo de livros.

VISIBILIDADE PROFISSIONAL
Por meio do cadastro atualizado seu currículo fica exposto em uma vitrine para inúmeras           
empresas de Lucas do Rio Verde e região que frequentemente buscam indicações de                 
graduandos e graduados para seus processos de recrutamento e seleção.

NETWORKING
Realizamos diversas ações e eventos que são estendidos para participação de ex-alunos                 
e comunidade. Com isso são ampliadas os relacionamentos sociais e profissionais.

DICAS E CONTEÚDOS
Nossa rede de relacionamento leva para você ex-aluno uma experiência incrível de saber de 
tudo que acontece na instituição e ainda receber por e-mail conteúdos exclusivos para              
promover seu crescimento pessoal e profissional.


