A

Fundação de
Rotarianos de
São Paulo, maior
obra educacional
rotária do mundo,
com o objetivo
de disseminar
as atividades
desenvolvidas pelas
instituições Rio Branco
– Colégio, Faculdades
Integradas, Ensino
a Distância, Centro
Profissionalizante e
Centro de Educação
para Surdos,
estará presente
bimensalmente na
Revista Brasil Rotário,
este importante veículo
de comunicação e de
relacionamento com
rotarianos do Brasil todo.

Faculdades Integradas Rio Branco
lançam novo MBA

A

s Faculdades Integradas Rio Branco passam a
oferecer, a partir deste ano, um novo curso, o
MBA em Gestão de Negócios Internacionais.
Sob a coordenação do professor Gunther Rudzit, o
curso será oferecido no Campus Lapa.
Direcionado aos profissionais de
áreas como Relações Internacionais,
Comércio Exterior e Marketing, que
já atuam ou que queiram atuar em
mercados internacionais, o curso
tem a duração de um ano e meio.
Indicado àqueles que buscam
a carreira de negócios, o MBA
complementa a formação de
internacionalista e de comércio
exterior, para que os profissionais

Cursos da Rio Branco obtêm excelente avaliação do MEC
Os cursos de graduação das
Faculdades Integradas Rio Branco
obtiveram excelentes notas do
Ministério da Educação, referentes
aos indicadores de qualidade do
Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior. O curso de
graduação tecnológica em Gestão
Comercial da Rio Branco obteve a
maior nota na cidade de São Paulo
no Conceito Preliminar de Curso
(CPC). O curso de Gestão Comercial
também é o 2º melhor avaliado do

estado de São Paulo e o 5º melhor
do Brasil. Os cursos de Jornalismo
e Relações Internacionais estão
entre os 4 melhores da cidade de
São Paulo na avaliação do MEC,
no Conceito Preliminar de Curso,
e o curso de Ciências Econômicas
está entre os 6 melhores da cidade
de São Paulo na avaliação do MEC.
A Rio Branco também é destaque
no Índice Geral de Cursos (IGC),
situando-se entre as melhores
faculdades do Brasil.

possam atuar em empresas que
tenham mercados em diferentes
países.
Com uma grade curricular alinhada
à realidade do mercado mundial, os
alunos terão sólida formação teóricoconceitual aliada à compreensão
dos fatores de gestão interna de
empresas, financeira, estratégica,
marketing e logística aplicados aos
negócios internacionais.

Termo de cooperação
com a Fuvest
As Faculdades Integradas Rio
Branco e a Fundação Universitária
para o Vestibular (FUVEST) firmaram
um termo de cooperação para o
ingresso nos cursos de graduação
da instituição. O termo viabiliza a
entrada dos candidatos por meio
dos resultados obtidos na primeira
fase do Vestibular FUVEST, nas
Faculdades Integradas Rio Branco,
única instituição de ensino superior
do país a ter esta autorização.

Colégio Rio Branco aprova alunos

A

em grandes universidades

lunos do Colégio Rio Branco são aprovados
nos principais vestibulares do país,
como USP, Unesp, Unicamp, entre outras
importantes instituições.
A escola desenvolve ao longo do
Ensino Médio e, em especial, no 3º
ano, diversas atividades e programas
que têm o objetivo de preparar o
aluno para enfrentar os desafios das
provas, como simulados, aulas de
aprofundamento, palestras, além
do Programa Revisão, que reforça os
conteúdos aprendidos em sala de

Leonardo Regnier de
Lima Pereira
1º Lugar em Ciências
Biológicas - Unesp
de Bauru. Aprovado
na USP e Unicamp no
mesmo curso.
“Valeu a pena me esforçar. O
Rio Branco foi muito importante
para minha formação e para
minha aprovação no vestibular,
me deu a base para as provas.
Realmente tem que estudar
muito e se dedicar bastante
para o vestibular, com muita
disciplina, mas é importante ter
momentos de descanso e não
deixar de se relacionar com os
amigos.”

aula, de maneira dinâmica e exclusiva.
Para oferecer resultados cada vez
mais consistentes, o Colégio Rio Branco
passa a contar com uma Assessoria
Pedagógica, focada nos resultados em
grandes vestibulares e no Enem, que
tem o papel de buscar as melhores
práticas e ações pedagógicas para os
desafios do Ensino Médio.

Gustavo Sadka

Marina Magalhães

Administração – USP

Direito – USP

“Estudei no Rio Branco
desde o 9º ano do Ensino
Fundamental, sempre
me dedicando à todas as
matérias. Mas no 3º ano,
dediquei maior atenção
à Matemática, porque sei
que, além de ter um peso
importante no vestibular,
é uma matéria muito
cobrada no curso e quero
estar preparado. Estudava,
resolvia exercícios e
simulados, que ajudaram a
me preparar”.

“Estou muito feliz com
a aprovação e ansiosa
com o curso, com a vida
universitária, acredito
que será tudo diferente.
Eu estudei muito durante
o 3º ano, me dediquei
bastante, estudava o dia
todo e também à noite,
quando chegava em
casa. Além disso, fazia
muitos simulados. Foi
um ano muito puxado,
mas valeu a pena”.

Acordo de cooperação
com a Tampere
University of Applied
Sciences da Finlândia

O Colégio Rio Branco é a
primeira instituição educacional
da América Latina a assinar um
acordo de cooperação com a
Tampere University of Applied
Sciences, da Finlândia, para a
promoção de um programa de
desenvolvimento profissional
docente. O país possui um dos
melhores índices de inovação
e criatividade em educação do
mundo, sendo destaque em
diversos rankings.
A parceria entre as duas
instituições
promoverá
o
programa de ensino a distância
“Educadores para o século
XXI”, voltado para professores
do Colégio Rio Branco, que
abordará os seguintes temas
centrais: “Competências para a
educação no século XXI”, “Uso
da Tecnologia na Educação”
e “Resultados e Avaliação em
Educação”.

Saiba mais sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Acesse o site e surpreenda-se: www.frsp.org

