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FRB tem 10 cursos estrelados pelo Guia do Estudante

A

s Faculdades Integradas Rio Branco receberam a maior quantidade de estrelas de
sua história, na última avaliação do Guia do Estudante da Editora Abril. Todos os 10
cursos avaliados conquistaram pontuação, somando um total de 36 estrelas.

Os cursos de Direito, Jornalismo, Editoração, Rádio e TV e Relações Internacionais aumentaram sua pontuação para
quatro estrelas e o curso de Relações
Públicas foi classificado, pela primeira vez,
com três estrelas.
Segundo o diretor-geral das Faculdades

Integradas Rio Branco, Edman Altheman,
essa conquista é um importante fator
de distinção. “Essa é uma avaliação feita
por profissionais da educação, dando seu
parecer. Assim, o mercado educacional
reconhece a qualidade e o potencial dos
cursos da Rio Branco”, destacou.

Financiamento estudantil

Cepro estabelece novas parcerias
CES promove 15º Encontro
Comemorativo ao Dia do Surdo

As Faculdades Integradas Rio Branco estabeleceram duas importantes parcerias para
apoiar os alunos na jornada universitária. Por
meio dos programas de créditos universitários - PRAVALER e Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) - estudantes podem financiar as mensalidades do curso.
O Fies, do Ministério da Educação, é
destinado a financiar a graduação na
educação superior. Com o PRAVALER,
o maior crédito universitário privado
do país, os alunos poderão financiar as
mensalidades do curso de graduação,
graduação tecnológica e pós-graduação.

O Dia do Surdo foi celebrado no Centro
de Educação para Surdos Rio Branco com
uma programação especial. Apresentações
de teatro, danças, show de piadas e vídeo,
entre outras atividades, feitas por alunos,
ex-alunos e convidados, ressaltaram a importância do respeito às diferenças e da valorização da cultura surda. A Cia. Trucks de
Teatro abrilhantou, ainda mais, o evento,
com a apresentação da peça Zôo.
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Destacando-se pelas inúmeras parcerias com empresas e dando continuidade à
inserção dos jovens do Programa de Aprendizagem Profissional no mercado de trabalho, o
Centro Profissionalizante Rio Branco realizou
novas parcerias com as empresas Vibropac,
Ital Indústria, Megamix, Cromex e IBPRE. Por
meio delas, alunos serão selecionados para
atuar nas diversas áreas das organizações.
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Fundação de Rotarianos de São Paulo promove noite de arte e cultura
A Fundação de Rotarianos de São Paulo
proporcionou mais um momento de alegria,
emoção e encantamento a todos os membros
da comunidade riobranquina durante a apresentação dos 3 Tenores Brasileiros, com a
participação especial do Coral Rio Branco.
Essa iniciativa é mais uma das frentes em
que a Fundação vem atuando para, junto a
suas cinco mantidas, ratificar que investir
em educação e promover arte e cultura são

ações essenciais para o progresso intelectual
e moral do ser humano.
Juntos, em um momento único e especial,
as crianças coralistas dividiram o palco com
os tenores Armando Valsani, Nino Valsani e
Francisco Romanelli.
Nahid Chicani, presidente da diretoria da
FRSP, agradeceu a presença dos convidados, relembrando a missão da instituição de
“servir com excelência, por meio da educação,

Professor do CRB é selecionado para participar
do Google Teacher Academy
O professor de Matemática do Colégio Rio Branco, Tiago Bevilaqua, foi selecionado para participar do Google Teacher
Academy (GTA) e passará a ser um Google Certified Teacher (GCT).
O GTA, coordenado pela Google for Education, promove atividades focadas na utilização de tecnologias inovadoras na educação
para o desenvolvimento profissional de professores do Ensino
Fundamental e Médio.
Segundo a Google For Education, os
professores certificados são considerados educadores entusiasmados pelo uso
da tecnologia e pelas abordagens inovadoras, líderes criativos e embaixadores
de mudanças, estimulando o aprendizado duradouro, a colaboração, a equidade
e a inovação.

formando cidadãos éticos, solidários e competentes”. Falou, ainda, sobre os trabalhos das
mantidas para o desenvolvimento e fortalecimento das diferentes habilidades e talentos
dos alunos, como o que acontece com o
Coral Rio Branco.
A apresentação dos 3 Tenores Brasileiros
foi uma parceria da Fundação de Rotarianos
de São Paulo e a Costa Turismo, viabilizada
pelo Sr. Fernando Lúcio.

EAD promove curso de
Planejamento Estratégico
O Ensino a Distância
Rio Branco deu início à
primeira turma do curso
de extensão universitária
Planejamento Estratégico, ministrado pelo professor Armando Lourenzo
Moreira Junior.
Para que os alunos colocassem em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas, a equipe do Ensino a Distância divulgou um vídeo sobre Planejamento Estratégico
no Fórum Social, gerando interação e discussão sobre os
principais pontos abordados pelo vídeo. Os alunos também
elaboraram, passo a passo, ao longo do curso, um plano
estratégico real.

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

