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As Faculdades Integradas Rio Branco foram credenciadas 
pelo MEC, com a nota máxima, para a oferta de cursos de gra-
duação e pós-graduação a distância. A partir de 2016, serão 
oferecidos o curso de graduação em Administração e de gra-
duação tecnológica em Gestão Comercial, Gestão de Recursos 
Humanos e Logística.

Os cursos oferecem a mesma qualidade dos presenciais e 
contam com o mesmo corpo docente, formado por 89% de 
mestres e doutores. As aulas são fundamentadas em material 
didático e vídeo-aulas e o conteúdo é baseado em conceitos 

e atividades, valorizando a relação entre teoria e prática no 
processo de ensino e aprendizagem.

A cada semestre, os alunos desenvolvem projetos 
interdisciplinares e integradores, que têm o foco no estímulo 
ao empreendedorismo, sendo as atividades acompanhadas 
pelo professor-tutor e por uma equipe multidisciplinar de 
tutoria. As avaliações e a defesa do trabalho de conclusão 
são presenciais e ocorrem nos campi Lapa e Granja Vianna. 
Todo o processo administrativo de atendimento aos alunos é 
realizado virtualmente.

Prêmio da ABRP: 11 trabalhos de alunos e 
ex-alunos da Rio Branco foram premiados

O curso de Relações Públicas das Faculdades Integradas 
Rio Branco saiu vencedor da 33ª edição do Prêmio da Asso-
ciação Brasileira de Relações Públicas (ABRP): 11 trabalhos 
foram premiados.

Os alunos e ex-alunos da Rio Branco obtiveram seis pri-
meiros lugares, três segundos lugares, um terceiro lugar e 
uma menção honrosa, em diversas categorias, como Mo-
nografia de Graduação, Estratégias de Relacionamento, 
Projeto Experimental, entre outras.

FRB é aprovada pelo MEC com nota máxima e 
passa a oferecer graduação a distância



Informe Institucional

O aluno do Ensino Médio do Colégio Rio Branco, Luis Gui-
lherme Matias, e o ex-aluno Luis Gustavo Matias ocuparam 
a posição de Chairperson no WFUNA International Model 
United Nations – WIMUN, na Organização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York.

As ex-alunas, Larissa Neri, estudante de Relações Internacio-
nais nas Faculdades Integradas Rio Branco, e Isabela Waksman, 
que estuda na Concordia University, em Montreal, também par-
ticiparam do evento.

A ação, considerada a mais precisa simulação diplomática de 
organismos internacionais, reuniu cerca de 800 estudantes de 
Ensino Médio e universitários de todo o mundo, em workshops, 
treinamentos e atividades.

Para oferecer aos aprendizes oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho e atender a demanda das orga-
nizações, o Centro Profissionalizante Rio Branco tem im-
portantes parcerias com empresas de médio e grande 
porte, como Hanesbrands do Brasil, Adesan Embalagens, 
AstraZeneca do Brasil, Intermed, Blau Farmacêutica, La-
boratório Biovet, Schunk, Cardif do Brasil, Colgate Pal-
molive, Kim Pães, entre outras.

Com essas parcerias, os jovens do Programa de 
Socioaprendizagem Profissional são inseridos no mercado 
de trabalho, por meio da Lei do Aprendiz. Atualmente, o 
Cepro conta com a parceria de cerca de 100 empresas e mais 
de 400 alunos atuam nas organizações como aprendizes.

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

Aluno DO CRB atua como 
Chairperson em simulação na ONU

cepro firma Parceria 
com importantes empresas

TV CES ganha edital do Ministério da Cultura
O Centro de Educação para Surdos Rio Branco, com o projeto TV CES, 

obteve a 3ª colocação, em nível nacional, no Edital Pontos de Mídia Livre 
- III Edição, promovido pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade 
Cultural, do Ministério da Cultura (Minc), que apoia iniciativas de comuni-
cação compartilhada e participativa.

O prêmio permitirá a ampliação do projeto TV CES, que tem o objetivo 
de divulgar e fortalecer o trabalho da instituição na comunidade, demo-
cratizando o acesso à Língua Brasileira de Sinais (Libras) e valorizando a 
cultura surda. A TV CES oferece conteúdos culturais e educativos, disponi-
bilizados no canal do Youtube e compartilhado nas redes sociais da escola.


