
Guia de Informações 

1

Guia de Informações
Março/2015



2



Guia de Informações 

3

Missão 
“Servir com excelência, por meio da educação, formando cidadãos éticos, 
solidários e competentes”. 

Visão
“Ser referência nacional e internacional na área de Educação" 

Valores
Ética - Observar os mais elevados princípios e padrões éticos, dando exemplo 
de solidez moral, honestidade e integridade. 

Responsabilidade Social - Exercer a cidadania contribuindo, por meio da Edu-
cação, para o desenvolvimento da sociedade e respeito ao meio ambiente.

Ser Humano - Propiciar um tratamento justo a todos, valorizando o trabalho em 
equipe, estimulando um ambiente de aprendizagem, desenvolvimento, respei-
to, colaboração e autoestima. 

Gestão - Valorizar e seguir os princípios da Transparência, Equidade, Prestação 
de contas e Responsabilidade Corporativa. 

Qualidade - Estimular a inovação e a criatividade de forma planejada e inte-
grada, com foco na qualidade e nos resultados, propiciando a perenidade da 
organização.

Fundação de Rotarianos de São Paulo



4

Fundação de Rotarianos de São Paulo

Educação: principal instrumento para a construção de uma sociedade mais 
humana e pacífica. 

Esse foi o sonho que, em 1946, inspirou um grupo de 20 associados do Rotary 
Club de São Paulo e deu origem à Fundação de Rotarianos de São Paulo que, 
até hoje, preserva esse objetivo, alimenta o mesmo sonho de servir por meio 
da educação, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e moral do ser 
humano, promovendo a cidadania e exercitando a responsabilidade social. 

O trabalho de todos, liderado pelos presidentes que sucederam esses 20 pio-
neiros, fez do sonho uma realidade que, por meio de um trabalho árduo e de-
terminado, transformou a Fundação de Rotarianos de São Paulo na maior obra 
rotária do mundo, na área de educação.

O compromisso com essa causa extrapola as barreiras de idade, condição 
socioeconômica e limitações físicas. Hoje, por meio de suas entidades mantidas, 
abriga crianças, jovens e adultos, desenvolvendo trabalhos específicos, 
direcionados às mais diversas demandas de formação e desenvolvimento 
educacional.

Data de fundação:
29 de novembro de 1946

Fundadores:
Abílio Brenha de Fontoura
Adriano Seabra Fonseca
Álvaro Machado
Antônio Augusto Macedo
Antônio Bardella
Antônio de Souza Noschese
Domingos Mormanno
Eurico Branco Ribeiro
Francisco Klinger
Francisco Silva Villela

José Ermírio de Moraes
Kristian Orbeg
Luiz Ferreira Pires
Luiz Lawrie Reid
Marcos Gasparian
Niso Vianna
Oscar Müller Caravellas
Paulo Reis de Magalhães
Pedro Monteiro Pereira Queiroz
Rodolfo Ortenblad
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Presidentes da Diretoria
Álvaro Machado - 1946 a 1950
José Ermírio de Moraes - 1951 a 1955
Marcos Gasparian - 1955 a 1967
José Ermírio de Moraes Filho - 1967 a 1997
Eduardo de Barros Pimentel - 1997 a 2013

Diretoria (01/jul/13 - 30/jun/16)
Nahid Chicani (RCSP) 
Presidente 

Ivo Nascimento (RCSP)
1º Vice-Presidente

Chucrallah Salem El Tayar (RCSP - Norte)
2º Vice-Presidente 

Rubens Hannun (RCSP - Sul)
1º Secretário 

Genesio Vivanco S. Sobrinho (RCSP - Sto Amaro)
2º Secretário 

Mário Sérgio Mendes Cardoso (RCSP - Oeste)
1º Tesoureiro

Luis Eduardo Schoueri (RCSP - Leste)
2º Tesoureiro 

Conselho Superior (01/jul/13 - 30/jun/16) 
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros
Presidente

Antonio José da Costa
Vice-Presidente

Samir Nakhle Khoury 
Secretário

Conselho Fiscal
(01/jul/13 - 30/jun/16) 
Efetivos:
Irineu De Mula
Salvador Strazzeri
Flávio Farah

Conselho de Presidentes (2014-2015)
Paulo Chedid
Presidente

Shigueko Shimba
Vice-Presidente

Leoncio Corrêa  
Secretário

Fundação de Rotarianos de São Paulo

Instituições Mantidas

Suplentes:
Annibal Antunes Júnior
Alberto Joaquim Alzueta
Antonio Gava Netto
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo desenvolveu o Projeto Político Pedagó-
gico (PPP), que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a 
ser desenvolvido por suas entidades mantidas.

Pautado na concepção humanista de educação, significando que todo pensamen-
to e ação devem estar voltados para o desenvolvimento, bem-estar e dignidade da 
humanidade, independentemente de ideais e valores religiosos, ideológicos ou na-
cionais, o PPP revela o modo de pensar e agir das instituições e expressa a cultura 
da instituição e, ao mesmo tempo, contribui para transformá-la.

A questão da ética se manifesta nas relações diárias; a solidariedade pressu-
põe formação pessoal e social caminhando juntas; a questão da competência 
remete para o conceito de aprendizado ao longo de toda a vida e em qualquer 
lugar, com foco no aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver 
e aprender a ser.

Define como princípios norteadores de sua Ação Educativa:
• Ter mente aberta 
• Acolher e educar 
• Acolher a diversidade 
• Instaurar a flexibilidade curricular
• Assumir os conteúdos como meios 
• Tomar, como responsabilidade institucional, a aprendizagem dos alunos
• Reconhecer, institucionalmente, que todos aqueles que interagem com as 

famílias e os alunos são educadores
• Assumir o compromisso com a formação continuada dos professores
• Fomentar a cultura da avaliação

Alguns valores colocam-se como reflexo dessa concepção e fundamentam a 
prática educacional em todas as entidades mantidas. Apoiadas no Projeto Polí-
tico Pedagógico institucional, cada mantida elaborou seu PPP, com as premis-
sas e diretrizes direcionadas para a ação de cada instituição.

Projeto Político Pedagógico
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Benchmarking Internacional
O Benchmarking Internacional tem por premissa conhecer os sistemas educa-
cionais de países que se destacam por suas ações no campo da educação.  Es-
sas viagens,  com propósito de estudo e de pesquisa, representam excelentes 
oportunidades para a troca de experiências, informações e ideias na área da 
Educação, com representantes de diversos sistemas de ensino internacionais.

Visitas a escolas e conversas com autoridades do sistema educacional de diver-
sos países permitem aos gestores da Fundação refletir sobre suas realidades e 
vislumbrar possibilidades de melhoria nos processos, na busca da qualidade e 
da excelência. 

Países visitados:
• Alemanha
• Austrália
• Canadá
• China
• Dinamarca
• Emirados Árabes (Dubai)
• Escócia
• Espanha
• Estados Unidos
• Finlândia
• França
• Holanda
• Inglaterra
• Irlanda
• Itália
• Nova Zelândia
• Suécia
• Suiça
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Colégio Rio Branco

Uma das mais tradicionais escolas de São Paulo, o Colégio Rio Branco renova 
o compromisso da Fundação de Rotarianos de São Paulo para a melhoria edu-
cacional da sociedade brasileira, formando indivíduos preparados para atuar 
como agentes de transformação da sociedade. Possui uma proposta pedagó-
gica que compreende a educação como uma construção constante, em que o 
aluno é motivado a participar de seu processo de aprendizagem e a interagir, 
de forma responsável, na coletividade, assumindo uma atitude de comprometi-
mento com seu desenvolvimento pessoal.

Atento às demandas do mundo contemporâneo, o Rio Branco alicerça seu tra-
balho nas diretrizes da Unesco: “aprender a ser, aprender a conhecer, aprender 
a fazer e aprender a conviver”.

Direção
Diretora-Geral 
Esther de Almeida P. M. Carvalho

Unidade Higienópolis 
Diretora de Unidade Assistente
Valquíria Rodrigues
Diretora de Unidade Assistente
Maria Olívia V. Montenegro

Infraestrutura: salas de aula equipadas com kit 
multimídia, sala de tecnologia, biblioteca, auditório, 
laboratórios de Biologia, Ciências, Física, Química, 
Informática, sala multidisciplinar para alunos do En-
sino Fundamental I, sala de robótica e áudio e vídeo, 
sala de artes, música e de expressão corporal, área 
de recreação exclusiva para Educação Infantil, qua-
dras poliesportivas, ambulatório com serviço médico 
individualizado, serviço de segurança externa a cargo 
de empresa de alto padrão, monitoramento interno 
de segurança, restaurante, lanchonete, loja de unifor-
mes e papelaria.

Av. Higienópolis, 996 - São Paulo - SP
Área total: 4.621m²
Área construída: 16.446m²

Unidade Granja Vianna
Diretora de Unidade Assistente
Claudia Xavier da Costa Souza
Diretora de Unidade Assistente
Tatiana Martinez

Infraestrutura: salas de aula equipadas com kit 
multimídia, sala de tecnologia, biblioteca, auditório, 
laboratórios de Biologia, Ciências, Física, Química, 
Informática, Línguas Estrangeiras, sala de robótica e 
áudio e vídeo, sala de artes, música e de expressão 
corporal, área de recreação exclusiva para Educação 
Infantil, quadras poliesportivas, ginásio de esportes, 
horta, bosque, piscina semiolímpica, pista de atletis-
mo, campo de futebol, estacionamento e transporte 
escolar para Alphaville, ambulatório com serviço mé-
dico individualizado, serviço de segurança externa a 
cargo de empresa de alto padrão, monitoramento in-
terno de segurança, restaurante, lanchonete, loja de 
uniformes e papelaria.

Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24) - Cotia - SP
Área total:  81.798m²
Área construída: 23.726m²

Número de alunos: cerca de 3.000 - entre as duas unidades
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Unesco
Colégio Rio Branco integra o Programa de Escolas Associadas (PEA), da Unesco, 
uma rede internacional de escolas que põem em prática os princípios preconi-
zados pela entidade, no sentido de melhorar as condições de vida no mundo e 
promover a paz por meio de projetos educacionais.

Como integrante da rede, a escola passa a contribuir com instituições dos de-
mais países-membros, difundindo suas melhores práticas e influindo na reno-
vação da educação.

Receber a certificação como escola associada do PEA e obter o selo da Unesco 
consolida o envolvimento do Colégio Rio Branco com as questões trabalhadas 
pela organização, para a melhoria do planeta.

Formação Docente
A consistência da proposta pedagógica do Colégio Rio Branco se dá por meio da 
formação continuada de seus profissionais, que buscam aprimoramento nas di-
versas oportunidades oferecidas pelo colégio, além de iniciativas individuais que 
complementam sua formação. Dessa forma, a equipe se mantém atualizada e ali-
nhada aos propósitos institucionais e aos desafios de uma educação de qualidade.

Diferenciais
Bilinguismo Parcial - Desde a Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Funda-
mental, parte das aulas é ministrada em inglês, proporcionando, desde cedo, 
maior envolvimento e familiaridade com o idioma.

Período Integral Modular Bilíngue - A iniciativa tem por objetivo promover ati-
vidades diversificadas na rotina semanal dos alunos da Educação Infantil ao 2º 
ano do Ensino Fundamental, comunicando-se em inglês. São oferecidas ofici-
nas temáticas, que podem envolver culinária, leitura, contação e dramatização 
de histórias, jardinagem, modelagem, costura, construção de objetos, dobradu-
ras, entre outros, incluindo o snack time - a hora do lanche.

Alinhamento Conceitual - Constitui-se de uma sequência de aulas para reto-
mar e organizar os conteúdos e componentes curriculares da série anterior 
cursadas pelo aluno.
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Módulos Eletivos para alunos do 9º EF ao 3º EM – Atividades optativas, certifi-
cadas e gratuitas – Empreendedorismo, Tecnologia, Enem, Iniciação Cientifica, 
Responsabilidade Socioambiental, Monitoria e Game Factory.

Atividades de Aprofundamento - Temas de relevância mundial são foco de deba-
tes ao longo do ano, por meio de palestras com especialistas de diversas áreas, 
focadas nos alunos de Ensino Médio, para que possam acompanhar, com mais 
segurança, questões importantes de um mundo cada vez mais globalizado. 

Atividades de Reforço - Com a utilização de uma plataforma adaptativa cha-
mada QMágico e plantões presenciais, com o objetivo de trabalhar, de maneira 
personalizada, as dificuldades e avanços dos alunos.

Ensino Estruturado - Programa direcionado aos alunos do Ensino Médio, é um 
sistema de estudo diferenciado, em que o aluno é estimulado a se informar, 
previamente, sobre o assunto a ser desenvolvido em aula, trazendo sua colabo-
ração para o grupo, propiciando maior  envolvimento com os temas propostos e 
uma elevação no nível das discussões, desenvolvendo o comprometimento do 
aluno com sua própria aprendizagem.

Programa Pré-VEST – Direcionado aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, o pro-
grama é um curso pré-vestibular oferecido em parceria com o Intergraus, um dos 
melhores cursinhos de São Paulo, com excelente índice de aprovação nos princi-
pais vestibulares do país.

Desafios - Matemática, Física e Química - Os desafios proporcionam oportuni-
dade para que o aluno desenvolva o gosto pelo saber e identifique seu potencial 
e nível de conhecimento relacionado aos desafios assumidos.  

Robótica – A robótica aproxima o aluno do mundo tecnológico que permeia sua 
vida, para que possa entendê-lo, recriá-lo e transformá-lo.  A proposta é a cons-
trução de modelos e inventos, por meio do sistema Lego-Dacta.

Estudos Avançados – São blocos semanais de aulas de duas disciplinas por 
bimestre, com o objetivo de ampliar os estudos e oferecer oportunidade para o 
aluno aprofundar seus conhecimentos. De forma dinâmica e interativa, as au-
las são conduzidas por meio de atividades de complexidade diferenciada, para 
desafiar os alunos e aprimorar seu desempenho acadêmico.
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Principais eventos
Bolsa Mérito Rio Branco e Prêmio Rio Branco - Valoriza e incentiva alunos, do 
6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que se dedicam aos 
estudos e obtêm bons resultados. O Prêmio Rio Branco oferece bolsas de 100%, 
50% e 30%. A Bolsa Mérito Rio Branco oferece 80 bolsas que variam de 30% 
a 100%, dependendo do resultado obtido, concedidas mediante realização de 
prova classificatória do 5º ano do EF para o 6º ano EF e do 9º ano do EF para o 
1º ano EM.

Monitoria - O projeto permite aos alunos com melhor desempenho escolar atu-
ar com responsabilidade, disciplina, autonomia e liderança em eventos e no 
apoio aos colegas.  Monitorar é acompanhar e liderar.

Grupo de Teatro Rio Branco - Com esse trabalho, o colégio dá espaço à expressão 
dos alunos e oferece referências culturais para compor seu universo intelectual.

Coral Rio Branco - Com esse trabalho, o colégio propicia o convívio em grupo e 
a expressão do talento artístico. Composto por crianças e adolescentes, o coral 
se apresenta em vários eventos, incluindo duas apresentações no Festival at 
Carnegie Hall em Nova York e já gravou um CD.

Natação gratuita na Granja Vianna - alunos da Educação Infantil e Ensino Funda-
mental I têm a oportunidade de participar de aulas de Natação com uma equipe 
especializada, como atividade extracurricular gratuita no período oposto das aulas.

Responsabilidade Social - O Projeto Reaja  - Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto 
ao Ambiente, é uma iniciativa de alunos do Ensino Médio, do Colégio Rio Bran-
co, que atinge toda a comunidade riobranquina.
          Promove a conscientização da importância de se preservar o meio am-
biente, pregando, na essência, a adoção de gestos e de mudança de hábitos 
que levam à atuação, ecologicamente responsável, junto a qualquer espaço, 
desde a sala de aula até lugares públicos em geral.
          O Reaja vem exibindo resultados significativos no trato da questão am-
biental, revelando talentos e despertando vocações.

Outras atividades - Rugby, Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol, 
Ginástica Olímpica e Escola de Esportes, Áudio Visual e Comunicação, Xadrez, 
Oficina de artes e saídas e viagens para Estudo do Meio.
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RBMUN Junior e Mini ONU - Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio participam, anualmente, das simulações diplomáticas do 
Rio Branco Model United Nations Junior (RBMUN), realizadas em parceria com 
o curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, e da 
Mini ONU, organizada pela PUC Minas. Os encontros estimulam a visão crítica, a 
cidadania e a capacidade de negociação e argumentação dos estudantes.

Jornada de Profissões – Evento anual, para compartilhamento de vivências pro-
fissionais, aos alunos do Ensino Médio, por meio de palestras e oficinas com 
profissionais de destaque das Faculdades Integradas Rio Branco e do mercado.

Dia da Família – O Colégio Rio Branco celebra, todos os anos, a importância das 
famílias na educação dos filhos e a parceria com a escola, por meio de encontros 
com apresentações e atividades culturais.

Viva Fest – É o show de talentos do Colégio Rio Branco, que reúne alunos em 
apresentações de dança, canto, teatro, entre outras. Esta atividade é marcada 
pelo protagonismo dos estudantes, desde a organização até as apresentações.

Feira do Livro – O Colégio Rio Branco, anualmente, reúne alunos, professores 
e famílias, em torno de palestras, conversa com autores, lançamentos de livros, 
saraus e atividades culturais que marcam o prazer e a importância da leitura.

Encontro Cultural – É um evento marcado pela interdisciplinaridade, atuação e 
protagonismo dos alunos, dedicação dos professores e participação das famílias, 
reunindo trabalhos e atividades desenvolvidos pelos estudantes, desde a Educa-
ção Infantil ao Ensino Médio.

Parcerias
• Alumni Idiomas
• Aliança Francesa
• MAM – Museu de Arte Moderna  - Escola parceira MAM 
• Certificado Internacional - Cambridge University
• Certificado Internacional de Espanhol DELE
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Faculdades Integradas Rio Branco

Orientada pelo compromisso com a excelência em educação e pelos valores 
que norteiam sua mantenedora, as Faculdades  Integradas Rio Branco têm por 
objetivo  estimular  o  aprendizado  permanente  dos  alunos.  Todas  as  ações 
convergem para o objetivo de preparar os futuros profissionais para os desafios 
do mercado de  trabalho.  

As Faculdades  Integradas Rio Branco  têm a  certeza de estar  cumprindo a 
missão de formar cidadãos éticos, com espírito crítico, capazes e comprometi-
dos com a paz e o desenvolvimento da sociedade. Hoje, com mais de mil alunos 
formados, as Faculdades marcam presença no mundo corporativo, por meio 
dos graduados que vêm se destacando em suas carreiras. 

Pelo crescimento registrado ano a ano, pelos resultados obtidos com tantas 
conquistas  e,  fundamentalmente,  pelo  respaldo  dos mais  de  68  anos  de 
atuação na área educacional de sua mantenedora, as Faculdades Integradas 
Rio Branco, com 15 anos de atuação na Lapa e no mais novo campus na Granja 
Vianna, adquiriram porte e respeitabilidade no setor.

As Faculdades vêm trilhando, com muita competência, o caminho para cumprir 
a meta definida desde sua constituição - tornar-se universidade. Já lhe foi con-
ferido o status de Faculdades Integradas. A próxima etapa a ser conquistada, 
em breve, será a de Centro Universitário. A conquista virá, essencialmente, da 
competência e dedicação de seus professores (mais de 89% deles mestres e 
doutores), de seus colaboradores e de seus alunos. Enfim, pelo capital humano 
que representam e pelo grande potencial que possuem para elevar o nome das 
Faculdades e garantir sua perpetuidade no cenário educacional. 

Direção 
Diretor-Geral
Edman Altheman

Diretor Acadêmico
Alexandre Uehara

Localização
Campus Lapa
Av. José Maria de Faria, 111
Lapa - São Paulo - SP

Campus Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 - km 24,5
Granja Viana - Cotia - SP
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Infraestrutura
Concepção  arquitetônica  horizontal,  moderna  e  arejada. Possui iluminação 
natural e instalações de última geração.  Todas as salas de aulas são equipa-
das com kits multimídia e projetadas para permitir mais  interação entre profes-
sores e alunos. Os campi oferecem conexão wireless.
Os laboratórios de apoio aos cursos são dotados de modernos equipamentos, 
sendo destaque na experiência real das atividades desenvolvidas:
• Estúdio de Rádio e TV para a gravação de programas com equipamentos 

similares aos de emissoras comerciais – Câmeras diversas como Sony Z7 
e Canon T2i, gravadores Tascam DR40, microfones, boom, sungun, grid de 
ilustração, kits Fresnel e cenários diversos

• Ilhas de edição com switcher, ilha de edição não linear em Final CUT 
• Laboratório de animação
• 15 modernos laboratórios – formação na prática

- Laboratórios avançados de Macintosh e PC
- Laboratórios de fotografia analógica e digital

• Laboratórios de computação - redes e softwares de última geração
• Núcleo de Comunicação Integrada
• Núcleo de Prática Jurídica
• Espaços especiais para a realização de seminários, estudos e simulações,
• com observatório internacional e sala “ONU Model” para simulação de
• eventos da diplomacia internacional
• Brinquedoteca destinada à prática dos alunos do curso de Pedagogia
• Ambiente simulado do BM&F e Bovespa

Número de alunos: cerca de 2.500 - entre os dois campi

Graduação - 13 cursos
• Administração
• Ciências Econômicas
• Design
• Direito
• Editoração
• Engenharia de Produção
• Jornalismo

Graduação Tecnológica - 7 cursos
• Comércio Exterior
• Gestão Comercial
• Gestão de Recursos Humanos
• Logística

• Pedagogia
• Publicidade e Propaganda
• Rádio e Tv
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Sistemas de Informação

• Marketing
• Produção Audiovisual
• Redes de Computadores
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MBA - 6 cursos
• MBA Branding Innovation (São Paulo e Rio de Janeiro)
• MBA em Comunicação Corporativa
• MBA em Marketing
• MBA em Negócios
• MBA em Negócios Internacionais
• MBA em Gestão de Tecnologia da Informação
• MBA Executivo em Negócios de Moda

Pós-Graduação - 6 cursos
• Direito Empresarial
• Direito Penal
• Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte
• Psicopedagogia Institucional e Clínica
• Relações Internacionais
• Resolução de Conflitos
 

Fies e PRAVALER
Os alunos das Faculdades Integradas Rio Branco podem contar com o apoio do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do PRAVALER, para o financiamento 

Financiamento Estudantil

• Por três anos consecutivos, 2011, 2012 e 2013, alunos do curso de Rela-
ções Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco integraram a co-
missão brasileira que representou o país no G 20 Youth Summit, na França, 
nos Estados Unidos e na Rússia. O evento reúne jovens líderes de diversos 
países em torno de importantes temas da agenda internacional. 

Alguns destaques
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• Projeto Areias: Alunos dos cursos de Design, Publicidade e Propaganda, 
Rádio e TV, Audiovisual e Jornalismo, professores e colaboradores das Fa-
culdades Integradas Rio Branco desenvolveram um projeto de resgate his-
tórico e identidade visual para a cidade de Areias - SP.

• Corpo docente composto em sua maioria por mestres e doutores, um dos 
maiores índices do Brasil, com professores de destaque no mercado de 
trabalho e vasta experiência acadêmica.

• O melhor aluno de Editoração do Brasil, segundo o Enade, é das Faculda-
des Integradas Rio Branco.

• As Faculdades Rio Branco oferecem, no ambiente acadêmico, uma reda-
ção do jornal O Diário de S. Paulo e estudantes dos cursos de comunicação 
podem realizar estágio.

• Alunos de Jornalismo da Rio Branco realizaram a cobertura do Prêmio Vla-
dimir Herzog e produziram conteúdo multimídia para o site da entidade.

• Curso de Jornalismo tem participação significativa nas mais importantes 
mostras e concursos universitários do Brasil: Prêmio Estadão/Santander, 
conquista do Intercom (Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação), 
todos os anos, desde 2007.

• Alunos de Jornalismo realizam cobertura de eventos internacionais, como o 
G-20 Youth Summit, e de eventos nacionais, como o Rio + 20, em parceria 
com a ONU, com a oportunidade de apurar, redigir, editar e produzir em inglês 
e português, conteúdos jornalísticos de temas mundiais e contemporâneos.

• Alunos realizaram o projeto do filme “Kyringue Nhembovy’a – Os Guardiões 
Guarani” – filme sobre a cultura indígena Guarani, desenvolvido por alunos 
em parceria com a secretária da Cultura. O trabalho foi convidado a ser 
exibido pelo Instituto Humanitare da ONU.

• Alunos de Relações Internacionais participam de Intercâmbio para institui-
ções de prestígio, como a Universidade de Hubei (China), Pittsburgh Univer-
sity (EUA) e Alberta University (Canadá).
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• Por meio da Agência de Comunicação Integrada, alunos de Relações Públi-
cas, supervisionados por professores, atendem a empresas conveniadas 
da Fiesp para desenvolver trabalhos de consultoria, além da produção do Jor-
nal Mural, do House Organ e do Boletim Online.

• No projeto “Encontros com os Clientes”, alunos de Relações Públicas aten-
dem empresas reais e realizam estudos de perfil institucional, análise de 
mercado, pesquisa de opinião, diagnóstico e proposta de ações.

• Trabalhos de alunos de Relações Públicas  conquistaram diversos e importan-
tes prêmios da área, incluindo o da Associação Brasileira de Relações Públicas.

• Alunos do curso de Administração participam do EMI RB – Empresa Modelo 
Inteligente  e do Students in Free Enterprise (Sife) – programas do curso de 
Administração.

• O curso de Direito é inovador ao oferecer a Prática Jurídica Online, tendo 
recebido diversos prêmios em reconhecimento a sua qualidade e inovação.

• Curso de Pedagogia é pioneiro na inclusão de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) em todos os semestres.

• O curso de Rádio e TV apresenta atividades práticas como: Jornada Video-
gráfica – atividade experimental e Rádio Web Rio Branco.

• PUB Rio Branco - orientados por professores, alunos de Publicidade e Propa-
ganda realizam trabalhos para diversas empresas e ONGs.

• As Faculdades Rio Branco possuem Programa de Iniciação Científica voltado 
para a pesquisa acadêmica dos estudantes, visando aprimorar a formação 
e qualificação do aluno.

• O curso de Sistemas de Informação é classificado pelo Enade como o me-
lhor da cidade de São Paulo.

• Os curso de graduação tecnológica das Faculdades Rio Branco têm foco no 
desenvolvimento da prática profissional, com qualificação rápida voltada ao 
mercado de trabalho e têm crescido substancialmente nos últimos anos.
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Parcerias e Convênios
• Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)
• Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
• Consulado do Cabo Verde 
• ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
• Universidades: Brunel, Pittsburg, Alberta-Canadá, Tel Aviv, Universidade Na-

cional do Centro da Província de Buenos Aires 
• NIBS – Network of International Business Schools 
• Alumni Idiomas, Aliança Francesa e Instituto Confúcio (mandarim)
• Endeavor, entidade internacional, sem fins lucrativos, que atua no suporte 

ao empreendedorismo em países em desenvolvimento
• Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
• G20/G8 Youth Conference
• Acnur - caritas
• Nupri - USP
• Ministério da Defesa
• TV Cultura  
• Diário de S. Paulo, com a redação dentro do ambiente acadêmico
• Câmara de Comércio Árabe Brasileira
• Universidade do Minho
• Universidade Meiji
• Fuvest
• IBModa
• Sebrae
• Pittsburgh University
• Tel Aviv University
• Universidad de Valladolid
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Alguns eventos

Um Dia Diferente 
Solidariedade na comunidade, integração e exercício de cidadania, mobilizan-
do, também, as outras instituições Rio Branco que participam da ação. 

Trote Solidário 
Uma forma diferente de receber os calouros das Faculdades Rio Branco. Além 
da apresentação dos projetos acadêmicos, os calouros são convidados a parti-
ciparem de projetos de responsabilidade socioambiental. Como parte do trote, 
promovem gincanas e realização de atividades de cunho social. O objetivo do 
Trote Solidário é incentivar, cada vez mais, o desenvolvimento de ações na co-
munidade, resultando em uma troca saudável, que beneficia a todos. 

Seminário  Internacional de Branding
Reunindo  especialistas  de  renome  na  área  do  Branding  e  Design,  as 
Faculdades  Integradas  Rio  Branco  promovem o Seminário  Internacional  de 
Branding. O encontro propõe uma profunda reflexão sobre a importância do 
Branding e do Design no mundo atual. 

Profissão e Futuro – Encontro Rio Branco de Profissões
O encontro, que  reúne, anualmente, cerca de 1000 alunos de escolas de São 
Paulo, visa a apoiar os estudantes na escolha da profissão e apresentar  as  
Faculdades  Rio  Branco  para  futuros  universitários  -  um momento  para  
conhecer o cotidiano de diversas profissões por meio de oficinas e palestras e 
oferecer a realização de uma pesquisa de aptidão do perfil profissional.
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Ensino a Distância Rio Branco

A Fundação de Rotarianos de São Paulo estendeu suas atividades na área edu-
cacional,  com  o  Ensino  a  Distância  Rio  Branco.  Uma nova  instituição, res-
ponsável por  levar o ensino e a qualidade,  já consolidada na  forma presencial, 
na modalidade a distância  (EAD).

Os cursos do Ensino a Distância Rio Branco são realizados pela Internet, por 
meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A metodologia dos cursos 
baseia-se na construção do conhecimento, por meio de material orientado a 
seu aprendizado. Todo o desenho instrucional dos cursos é pensado para facili-
tar o processo de aprendizagem. O aluno possui papel fundamental nesse pro-
cesso, já que a realização do curso depende de seu envolvimento e dedicação. 

As aulas acontecem dentro de um período definido no cronograma do curso, 
não há dia ou horário específico para acesso, mas sim prazos para concluir 
as aulas e as atividades. O aluno poderá organizar o melhor momento para os 
seus estudos.

Durante o período do curso, o aluno conta com o auxílio do professor e da equi-
pe técnica, orientando-o no esclarecimento de dúvidas, tanto técnicas quanto 
de conteúdo.

O Ensino a Distância Rio Branco desenvolve e oferece o curso de Graduação 
em Administração e de Extensão Universitária e Desenvolvimento Profissional 
para múltiplos públicos, utilizando o que há de mais novo em tecnologia educa-
cional. Tráz como proposta a união da educação, tecnologia e a modalidade do 
ensino não presencial, onde o aluno, em qualquer  lugar do Brasil ou do exte-
rior, poderá ter acesso à qualidade Rio Branco de ensino, nas áreas de Gestão 
e Finanças, Comunicação, Educação e Tecnologia e Programas Exclusivos.

Coordenador
Wagner Tadeu Mendes

Localização
Unidade Lapa
Av. José Maria de Faria, 111
Lapa - São Paulo - SP
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Cursos de extensão
Comunicação
• Aprimore o uso da Língua Portuguesa
• Jornalismo Esportivo

Gestão e Finanças
• Administração de Pequenas Empresas
• Custos e Formação de Preços
• Gestão de Projetos
• Gestão e Planejamento de Marketing
• Introdução à Contabilidade
• Matemática Financeira Aplicada
• Planejamento Estratégico
• Planejamento Financeiro

Programas internos e exclusivos
• Introdução ao Moodle 2x
• Práticas Pedagógicas com o Moodle
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Centro Profissionalizante Rio Branco

Entidade mantida pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, oferece, há mais 
de 68 anos, capacitação profissional  gratuita  a  jovens  da  rede  pública  de  
ensino,  com  excelência acadêmica,  qualidade  na  prestação  de  serviços  e  
compromisso  social,  conquistando credibilidade no mercado e  tornando-se  
referência na área que atua.

Capacita  jovens para o mercado de  trabalho, oferecendo a oportunidade do 
primeiro emprego, além do compromisso social com o país; possibilita o desen-
volvimento de uma geração de novos profissionais que atuam nas organizações 
de  forma participativa e produtiva, de acordo com seus valores, missão e visão. 
Atende, ainda,  às demandas das organizações na  formação de profissionais  
tecnicamente capacitados,  responsáveis, dinâmicos e comprometidos. 

O trabalho do Centro Profissionalizante Rio Branco está pautado na concepção 
de que todo jovem é portador de um talento, que aflora e se desenvolve quando 
convive num ambiente favorável. O diferencial do Cepro é o desenvolvimento 
das competências comportamentais que, com incentivo e valorização do po-
tencial de cada jovem, promove o fortalecimento de sua autoestima, tornando-o  
um agente  transformador na comunidade em que está  inserido.

O Cepro oferece um programa diferenciado de capacitação profissional base-
ado na Lei do Aprendiz  -  10.097/2000.  Com  seis meses  de capacitação  
prévia,  os  jovens  aprendizes passam  por  400  horas  de  aula  para  desen-
volver  habilidades  para  a  vida,  noções administrativas  e  de  atendimento, 
aprender  Informática  e  reforçar  os  conhecimentos  de Língua Portuguesa e 
Matemática. Há, também, as turmas intensivas, com 200 horas, contemplando 
os mesmos módulos. Os dois modelos apresentam importantes resultados em 
empregabilidade.

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2010 e 2011, 
com a concessão do selo Parceiros da Aprendizagem, e pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, Cotia, Carapicuíba 
e Vargem Grande Paulista, o Cepro vem, ao longo dos anos, dando sua cola-
boração à causa de elevar a condição social de jovens por meio do acesso ao 
primeiro emprego; sua participação em diversos fóruns federais, estaduais e 
municipais, como  instituição certificadora de aprendizagem profissional, vem 
contribuindo para  que  a  Lei  do  Aprendiz  seja  efetivamente  implementada  
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Instituição certificadora da Lei 10.097/2000 – Lei de Aprendizagem 
O Cepro capacita jovens e oferece às empresas duas possibilidades de par-
ceria: contratação e gestão de Departamento Pessoal pela Fundação de 
Rotarianos de São Paulo ou contratação e gestão pela própria empresa. Em 
ambos  os modelos, o Cepro realiza a atividade teórica concomitante e o 
acompanhamento do  jovem na empresa, na escola e na  família.

 

Diferencial do Programa de Aprendizagem – Cepro
• Oferece capacitação prévia, desenvolvendo conteúdos de natureza com-

portamental. 
• O foco da formação é fortalecer a autoestima dos jovens, estimulando-os 

a preparar um projeto de vida para a conquista de seus  ideais pessoais 
e profissionais. 

• Postura, atitude e comprometimento são tratados por meio de dinâmicas 
e vivências, visando a preparar os  jovens para a convivência no mundo 
do trabalho. 

nas empresas e o ensino profissionalizante seja  reconhecido como um direito 
de  todos e um dever da sociedade.

Após a capacitação prévia, os jovens realizam atividades práticas nas empre-
sas parceiras, com duração de quatro horas diárias. Semanalmente retornam 
à sala de aula para participar da capacitação concomitante, que lhes fornecerá 
conteúdos específicos sobre o trabalho na empresa que os selecionou.    

Diretora de Unidade Socioeducacional
Susana Maria Aguerre Hughes de Salles Penteado

Localização
Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
Granja Viana - Cotia - SP

Unidade Lapa
Av. José Maria de Faria, 111
Lapa - São Paulo - SP
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Programa de Qualificação Profissional para Surdos e Pessoas com 
Deficiência Física

Uma parceria do Cepro com o Selur – Sindicato de Empresas de Limpeza 
Urbana no Estado de São Paulo e Rotary Club, oferece um programa de 
qualificação profissional para surdos e pessoa com deficiência física, mi-
nistrado nas Faculdades Integradas Rio Branco.

O movimento da inclusão social possibilita entre outras coisas, a crescente 
participação das pessoas com deficiência.

A fim de garantir que o processo de inclusão de pessoas com deficiências 
aconteça no mercado de trabalho, uma das medidas adotadas pelo gover-
no brasileiro foi a promulgação da lei 8.213/91, conhecida como Lei de 
Cotas, que estabelece a reserva de vagas de emprega para as Pessoas 
com Deficiência (habilitados) ou reabilitados que são beneficiários da pre-
vidência social.

Para atender a legislação e promover a inclusão no mercado de trabalho, 
com qualidade, o Centro Profissionalizante Rio Branco, em parceria com 
o Selur e o Rotary Club, oferece um programa de capacitação profissional 
para surdos e pessoas com deficiência física a partir de 16 anos, a fim de 
melhorar suas competências no mundo do trabalho.

O Programa foi adaptado de forma a atender a população surda (minis-
trado em Libras - Língua Brasileira de Sinais), e a população com defici-
ência física e / ou mobilidade reduzida. São 400 horas com 5 módulos: 
Habilidades para a Vida, Noções Administrativas e de Atendimento, Infor-
mática, Língua Portuguesa (para os alunos surdos trabalha-se a comuni-
cação) e Matemática.

O Cepro se propõe a capacitar essa população em programas que desen-
volvem competências administrativas e comercias e, principalmente, com-
petências comportamentais alicerçadas em valores éticos, habilidades in-
terpessoais, empreendedorismo e fortalecimento da autoestima.
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Oficina de Surdez e Acessibilidade
O mercado, cada vez mais competitivo, exige das empresas uma postura éti-
ca e transparente, não apenas com os colaboradores, mas, também, com a 
sociedade. Dentro desse contexto, as instituições precisam estar preparadas 
para incluir e integrar as pessoas com deficiência em um ambiente acolhe-
dor, justo e socialmente responsável. Dessa forma, o Centro Profissionalizan-
te Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco se unem para 
coordenar a Oficina de Surdez e Acessibilidade, que será realizada com o 
patrocínio do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São 
Paulo (Selur), com o grande objetivo de tornar possível a comunicação entre 
empresa e indivíduo surdo.

Selo Parceiros da Aprendizagem
Por dois anos consecutivos, o Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro) 
teve suas atividades reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), que o homenageou com o “Selo Parceiros da Aprendizagem”.

O selo é concedido às empresas e entidades que atuam em consonância com o 
MTE no desenvolvimento de ações que envolvem a formação, qualificação, pre-
paração e inserção de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência e em si-
tuação de risco social no mercado de trabalho. A concessão é o reconhecimento 
pelo trabalho das entidades qualificadoras e empresas de todo o Brasil, que se 
adequam à Portaria nº 656, criadora do selo.

Prêmio ANAMATRA 2009
O Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiên-
cia Física, desenvolvido em parceria com o Sindicato de Empresas de Limpeza  
Urbana no Estado de São Paulo  (Selur) e o Rotary Club de Cotia, conquistou o 
1º lugar no prêmio de Direitos Humanos da ANAMATRA - Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho, na categoria Instituição. 

A diretora do Cepro, Susana Penteado, recebeu, das mãos do Ministro Paulo 
Vanuchi, o prêmio que representa o compromisso das entidades com a efetiva-
ção dos direitos humanos no país.
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A solenidade de entrega do prêmio aconteceu em Brasília e foi prestigiada pelo 
Ministro da  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos,  Paulo  Vanuchi,  pelos 
ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Antonio de Barros Levenhagen e 
Horácio de Senna Pires, pelo Procurador-Geral do Trabalho, Otavio Brito Lopes, 
pelo Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  João  Otávio  Noronha,  e  pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Mário Caron.

Empresas Parceiras

Granja Vianna
• Adezan S/A
• Arc Sul Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda
• Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia 
• Astrazeneca do Brasil Ltda
• Aynil Soluções S/A
• Betalimp Comércio e Serviços Ltda
• Blau Indústria e Comércio Ltda  
• Blau S.A
• Brico Bread Alimentos Ltda
• Cardif  do Brasil Vida e Previdência S.A
• Cardif Captalização S.A
• Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A 
• Cardif Ltda
• Coferly Cosmética Ltda
• Colgate Palmolive Industrial Ltda
• Columbia S/A
• Columbia Trading S/A
• Coop. Agricola de Vargem Gde. Paulista
• Cor line Sistema de Serviços Ltda
• Costa Fortuna Fund. e Construção Ltda
• Custódia Armazéns Gerais Ltda
• Delpak Embalagens Ltda
• EGM Gráfica E Editora Ltda
• Elemidia Consultoria e Serv. de Marketing
• Eltra Aquecimento Elétrico Ltda
• Engecorps Engenharia S/A
• Farmaplast Indústria de Embalagem Plástica Ltda
• Firmenich & Cia. Ltda
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• Fundação de Rotarianos de São Paulo
• GP & Associados Ltda
• Hanesbrands Brasil Têxtil Ltda.
• Henkel Ltda
• Hochtief do Brasil S.A
• Hotel Rancho Silvestre Ltda
• IbPre Construções Pré Fabricadas S/A
• Impakto Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda
• INCER Indústria Nac. de Cerâmica Ltda
• Incluir Recrutamento e Seleção Ltda
• Incomepe Materiais Cirúrgicos Ltda
• Intermed Equip. Médico Hospitalar Ltda
• JBS S/A
• Kim Pães - Kim Neto Ind. e Com. de Panificação Ltda
• Kraus & Naimer Ind. e Comércio Ltda
• Laboratório Bio-Vet Ltda
• Laboratório Schrabmann Ltda
• Latinofarma Ind. Farmacêuticas Ltda
• Ledervinmatec Indústria e Comércio de Produtos Têxis S/A
• LFJ Blindagens Comércio e Serviços S.A
• Luizaseg Seguros S.A
• Marilú Industria e Comércio Ltda
• MarquipWardUnited
• Mc Bauchemie Brasil Seviços
• Mc Bauchemie Ind. e Comércio Ltda
• Mc Constructions Chemicals
• Metalfoto Indústria e Comércio de Fotofabricação Ltda.
• MIB Produtos Gráficos S/A - Marins
• Miele Comercial Alimentos Ltda
• Mtel Tecnologia S/A
• Multivisão Indústria e Comércio Ltda
• Orgus Indústria e Comércio Ltda
• Paulino Nascimento Filho e Cia
• Protec Export Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip.Médicos Hospitalares Ltda.
• Qualicable TV Ind. e Comércio Ltda 
• RM Serviços Temporários Ltda
• SAMM - Sistemas de Armazenagens E Movimentação Moderna Ltda - Me
• Schunk do Brasil Eletrografites Ltda.
• Sedes Elbac de Resistencia Ltda
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• SGS do Brasil Ltda 
• Southco Brasil Componentes Industriais Ltda 
• Spirax Sarco Indústria e Comércio Ltda
• Superação Logistica Eireli  - EPP (All Brazil)
• Tork Industria e Comércio de Fios e Tecidos de Alta Performance Ltda
• Vick Com. de Plásticos e Metais Ltda
• Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
• Zanaflex Borrachas Ltda
• Zinho Supermercado Ltda

Lapa
• AESCON
• 10º Tabelião de Notas da Capital
• 12º Cartório de Notas
• 2º Tabelião de Notas
• 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital
• 7º Oficial de Registro de Imóveis da Capital
• Adezan Ind. de Embalagens e Serviços Ltda VOITH
• Associação Universitária Interamericana Vera Cruz 
• Boa Massa Ind. e Com. Ltda
• Câmara de Comércio Árabe Brasileira
• Casa da Cultura  Aliança Francesa
• Cromex S.A
• FECAP -Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
• Grupo Abril
• Maclen Comercial Importação e Exportação Ltda
• Obra Assistencialista Jesus Menino
• Phoenix Contact Industria e Comércio Ltda.
• Piovan do Brasil Ind. e Com. Ltda
• Piter Pan Ind. e Com. Ltda
• Poli Nutri Alimentos S.A
• Refal Industria e Comércio de Rebites e Rebitadeiras Ltda
• Sescon
• Siemens Ltda
• Sika S.A.
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Centro de Educação para Surdos Rio Branco

Com um projeto cuidadosamente elaborado para inserir e socializar os surdos 
em uma sociedade majoritariamente ouvinte, na qual a comunicação oral é a 
principal forma de relacionamento interpessoal, o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco dedica-se ao desenvolvimento dessas crianças, empenhan-
do-se na escolarização básica desenhada para a minoria surda, visando a sua 
plena integração à sociedade.  

Essa interação alcança, hoje, crianças desde os primeiros meses de vida, que 
são atendidas pelo Programa de Estimulação do Desenvolvimento, propiciando 
a aquisição da linguagem por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Um dos principais eixos do Centro de Educação para Surdos Rio Branco é a 
utilização da Libras - aplicada para o ensino e na comunicação, integrando alu-
nos, professores, colaboradores e a própria família.

Com seu trabalho, que vai além da sala de aula, o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco atua, fortemente, para a construção da identidade surda. 
Exerce, atualmente, importante papel nessa comunidade, e é reconhecido 
como um centro de referência para a área de educação para surdos e orienta-
dora de posturas e condutas para a comunidade surda.

Diretora de Unidade Socioeducacional
Sabine Antonialli Arena Vergamini

Localização
Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24)
Granja Viana - Cotia - SP

Formação Escolar
Da Educação Infantil até o Ensino Fundamental, o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco oferece propostas, recursos pedagógicos e técnicos avan-
çados. Atualmente, atende a crianças surdas nas Unidades Granja Vianna e 
Higienópolis do Colégio Rio Branco.

Unidade Higienópolis
Av. Higienópolis, 996
Higienópolis - São Paulo - SP
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Programa de Estimulação do Desenvolvimento (PED)
Atende à faixa de 0 a 3 anos, proporcionando o contato da criança com 
adultos, usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), motivando a co-
municação, propiciando o desenvolvimento da linguagem compatível com 
a faixa etária e favorecendo a futura escolarização.

O trabalho é desenvolvido no “Ambiente de Estimulação do Desenvolvi-
mento”, um espaço que simula uma casa adaptada às necessidades do 
surdo, proporcionando às crianças e seus familiares atividades educacio-
nais e de convivência. Sinalizadores visuais e paredes baixas são alguns 
dos diferenciais.

Programa Continuidade de Escolaridade
Para os alunos que concluem o 5ª ano do Ensino Fundamental, a escola pro-
move e orienta a inclusão em classes regulares do Colégio Rio Branco e es-
colas parceiras.

Com a identidade surda fortalecida, os alunos, em grupo, são incluídos em 
classes regulares das instituições e são acompanhados por tradutores e in-
térpretes de Libras e língua portuguesa devidamente qualificados e custea-
dos pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Com o objetivo de fortalecer a inclusão em todas as suas dimensões, o Centro 
de Educação para Surdos Rio Branco mantém contato regular com os alunos 
e Equipe das instituições envolvidas no programa.

Esse apoio se estende para as outras entidades mantidas pela Fundação de 
Rotarianos de São Paulo. As Faculdades Integradas Rio Branco e o Centro 
Profissionalizante Rio Branco, também, recebem estudantes surdos.

O Programa Continuidade de Escolaridade, além do benefício aos alunos sur-
dos, proporciona aos alunos ouvintes a oportunidade da convivência com a 
diversidade, por meio da troca de experiências e do intercâmbio de culturas 
- um verdadeiro exercício de cidadania.
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Eventos e produções científicas
Congresso Internacional de Educação para Surdos
Em suas duas edições, reuniu os principais estudiosos do assunto e profissio-
nais da área do Brasil e de diversos países.

O respeito à cultura e à identidade surda, educação bilíngue para surdos, a 
partir de aquisição da língua de sinais, e a valorização do papel do intérprete 
de língua de sinais, foram o foco dos Congressos, realizados em 2009 e 2011.

Os trabalhos apresentados foram reunidos em um livro intitulado Educação 
para Surdos - práticas e perspectivas II, lançado durante o evento.

Dia do Surdo
O evento anual comemorativo do Dia do Surdo acolhe, há 15 anos, associações 
de surdos de todo o país, representantes da comunidade surda de vários esta-
dos brasileiros, alunos de diversas escolas, convidados e comunidade.

A ação faz parte do calendário comemorativo da comunidade surda e tem por 
objetivo valorizar as manifestações dessa comunidade e incentivar o intercâm-
bio de expressões artísticas e culturais.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco é idealizador e precursor 
desse encontro.

Produção Audiovisual
Considerando o cenário tecnológico atual e ampliando o trabalho realizado na 
educação para surdos, o Centro vem produzindo materiais audiovisuais, dispo-
nibilizados, gratuitamente, nos canais online da escola, rompendo barreiras de 
espaço e tempo e beneficiando toda a comunidade surda.

Curso de Língua Brasileira de Sinais - Libras
Para ampliar a compreensão do universo da surdez e possibilitar o aprendiza-
do da Libras por todos os colaboradores da FRSP, o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco desenvolveu um projeto piloto para o ensino de Língua Bra-
sileira de Sinais, a distância.
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Pais e alunos do Colégio Rio Branco aprendem Libras por meio de uma ati-
vidade extracurricular.

 

Parcerias
Museu de Arte Moderna – MAM - O objetivo dessa parceria é trabalhar os con-
teúdos curriculares e artísticos em longo prazo e estender as relações entre 
escola, alunos, educadores e o museu.

Parceria com SESI - Integra alunos surdos a partir do 6º ano, em suas unidades 
de Cotia e Osasco. Para receber a comunidade surda, os profissionais do SESI 
passaram por treinamentos com os profissionais do Centro de Educação para 
Surdos, que abordaram questões sobre a cultura e identidade surda, aspectos 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e um histórico da evolução do Centro.

Participação em congresso na Austrália
Representantes do Centro de Educação para Surdos Rio Branco partici-
param do 4º Congresso Mundial de Saúde Mental e Surdez, realizado em 
Brisbane, na Austrália.

O congresso, que teve como tema “Uma vida para ser vivida”, contou com wa 
participação de profissionais surdos e ouvintes de vários países, que relataram 
suas pesquisas e experiências na área de saúde mental e surdez.

Para o aprofundamento sobre educação para surdos, visitaram escolas para 
surdos, centros de referência para a área da surdez e participaram do Deaf 
Festival, nos Estados de Queensland e Victoria.

Participação em Fórum de Surdos na Venezuela
O professor surdo do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Alexandre 
Melendes, ministrou palestra no “I Foro de Sordos”, realizado na cidade de 
Mérida, na Venezuela. Dentre diversas instituições que atuam com surdos no 
Brasil, o Centro foi selecionado em razão de ser considerado um exemplo no 
desenvolvimento da educação bilíngue. O fórum teve como objetivo debater os 
conceitos de língua e linguagem e a importância de se pensar em políticas lin-
guísticas e educacionais que viabilizem a educação bilíngue para surdos.
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Centro de Educação para Surdos Rio Branco e a Comunidade
Produção de vídeo em Libras para Receita Federal: Atendendo, pelo segun-
do ano consecutivo, a uma solicitação da Secretaria da Receita Federal, em 
São Paulo, a escola produziu, gratuitamente, um vídeo em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), para esclarecer dúvidas de contribuintes surdos em rela-
ção à declaração do Imposto de Renda em 2011. A mídia foi exibida no plan-
tão da sede da Secretaria e em sete Centros de Atendimento ao Contribuinte, 
localizados na cidade de São Paulo.

Participação no II Festival de Vídeos na Escola, no qual o CES, com o docu-
mentário Sinais do Amor, produzido em 2012, foi premiado com o 1º lugar na 
categoria “professores”.

Participação ativa na Rede Nacional da Primeira Infância – RNPI que é forma-
da por um conjunto de organizações da sociedade civil, do governo, do setor pri-
vado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam na promoção 
da primeira infância (http://primeirainfancia.org.br/).

Parceria com a TV Cultura para filmagem dos alunos utilizando a Língua Brasi-
leira de Sinais para serem apresentados no programa Quintal da Cultura.

Com objetivo de promover ações conjuntas e complementares para a inclusão 
de surdos na sociedade, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, por meio do 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco, firmou parceria com o Instituto 
Adhara, situado na cidade de Cotia, São Paulo.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco apresentou o vídeo “Sou Surdo!” 
na 9ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Heminsfério Sul.
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