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

“Ser referência nacional e internacional na 
área de Educação.”

VISÃO

ÉTICA

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

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Exercer cidadania contribuindo, por meio da educação, 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, respeito, 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 integrada, com foco na qualidade e nos resultados, 
propiciando a perenidade da organização.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

É com grande satisfação que trazemos a público 
as realizações da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo e de suas entidades mantidas em 2012.

Em mais um ano de trabalho comprometido com 
resultados, queremos ressaltar o significado da 
construção e da manutenção de um ideal ao longo 
do tempo. Fatos e momentos marcantes, nos últi-
mos 16 anos, compõem um cenário de conquistas e 
de sonhos realizados,  que nos remetem ao tempo 
presente, de consolidação de princípios e valores, 
com visão de futuro.

No âmbito da gestão, práticas – como as do pla-
nejamento estratégico e da governança corporativa, 
do benchmarking internacional e de projetos, como 
o de expansão das instituições Rio Branco, vêm 
criando oportunidades de se aperfeiçoarem siste-
mas internos de trabalho e atender às demandas 
externas crescentes por um ensino de excelência. 
As constantes viagens de estudo de gestores e pro-
fessores das entidades mantidas vêm demonstran-
do a importância da discussão de ideias em fóruns, 
instituições e países de reconhecida atuação no 
campo da educação, para a visualização de solu-
ções inovadoras.

A expansão do Centro Profissionalizante Rio Bran-
co (Cepro) para outros municípios, das Faculdades 
Integradas Rio Branco para Cotia e do Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco para  Higienópolis, 
confirmam o valor creditado a essas instituições e a 
seus propósitos específicos de servir à sociedade. 

Vemos, com enorme prazer, as instituições Rio 
Branco serem reconhecidas por suas práticas, ini-
ciativas e pelo desempenho de seus alunos. Nesse 
contexto, destacamos a participação da Fundação 

de Rotarianos de São Paulo por meio do Centro Pro-
fissionalizante Rio Branco (Cepro), no Fórum Paulis-
ta de Aprendizagem Profissional (Fopap), órgão vin-
culado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
e no Rotary Ensino Profissionalizante (REP). 

A experiência do Cepro na formação de apren-
dizes vem contribuindo para o aperfeiçoamento de 
políticas relacionadas à profissionalização de jo-
vens e adolescentes de famílias de baixa renda, o 
que lhe garantiu, nos últimos dois anos, a obtenção 
do selo Parceiros da Aprendizagem, outorgado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.

A participação constante do Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco em eventos de destaque, 
no Brasil e no exterior, e o fato de promover e se-
diar, por duas vezes, o Congresso Internacional de 
Educação para Surdos, reforçam nossa crença na 
importância dessa obra que expressa a essência do 
ideal rotariano de promover a paz, neste caso, inte-
grando o surdo à sociedade por meio da educação.

O elevado nível dos alunos das Faculdades In-
tegradas Rio Branco, que brilham em concursos, 
exames, exposições e eventos, vem evidenciando, 
desde o início da história da instituição, em 2000, o 
valor de um ensino estabelecido em bases teóricas 
e de prática do conhecimento, ministrado por um 
corpo docente composto por mais de 80% de mes-
tres e doutores, comprometido com a qualidade.

Ainda no campo do desempenho dos alunos, me-
recem destaque as inúmeras atividades e projetos 
que revelam o protagonismo dos alunos do Colégio 
Rio Branco nas ciências e nas artes, confirmando a 
missão maior do colégio que é formar cidadãos com 
base na autonomia e na responsabilidade. 
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Eduardo de Barros Pimentel

Alinhada à sua visão de futuro, a Fundação de 
Rotarianos de São Paulo criou, em 2010, o Ensino 
a Distância Rio Branco, ciente da importância das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação no 
processo de educação. O projeto dirigido ao pú-
blico interno e externo às instituições Rio Branco, 
reúne, no campo digital, toda a expertise de seu 
corpo docente a serviço da educação e do conhe-
cimento em maior amplitude. 

Uma obra educacional como a da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, identificada pelo Rotary 
International como a maior do mundo, criada e di-
rigida por rotarianos, é realidade, hoje, em função 
de uma sólida história arquitetada e construída. 

As marcas das entidades mantidas e da Fun-
dação mostram suas identidades próprias e sua 
unidade por meio do Rio Branco – Fundação de 
Rotarianos de São Paulo. O que está visível no 
simbolismo das marcas  está presente no sentir e 
nas práticas diárias de todos.

Essa realidade se expressa, mais uma vez e signi-
ficativamente, na elaboração do Projeto Político Pe-
dagógico da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A partir de então, os nove itens que compõem 
os “Princípios da ação educativa: sonhando futu-
ros sem perder os rumos institucionais”, passa-
ram a ser observados nos Projetos Pedagógicos 
de todas as mantidas.

A grande missão da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo continua. Já não são mais vinte pio-
neiros, mas centenas de pessoas que, compondo 

essa instituição, inspiram-se em seus ideais e des-
cobrem novos caminhos voltados à formação de 
seres humanos em todas as etapas da vida, man-
tendo sua crença na forma da educação voltada 
para a cultura da paz.

Agradecemos, profundamente, aos diretores, 
conselheiros, gestores, educadores e colabora-
dores da Fundação de Rotarianos de São Paulo e 
de todas as suas entidades mantidas por nos aju-
darem a manter essa história ao longo do tempo, 
pela força do sonho que vislumbra caminhos e o 
sentido de oportunidade que os cria efetivamente.

Obrigado e boa leitura.
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Uma estrutura social consistente  
se constrói com a força da educação.
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ELEIÇÕES
Conselho de Presidentes

O Conselho de Presidentes reuniu-se, em julho, para a cerimônia 
de posse dos novos membros que conduzirão os trabalhos no perío-
do 2012/2013, cabendo a presidência da Mesa Diretora a Marcio de 
Almeida Rodrigues Fago (RCSP-Mooca - D.4430), a vice-presidência a 
Antonio Wadih Haddad (RCSP - D.4610) e a secretaria a Remo Higashi 
Battaglia (RCSP-Sudeste - D.4420).

Eduardo de Barros Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, reafirmou a importância do Conselho de Presidentes no 
fortalecimento do elo entre os clubes do municípico de São Paulo, agra-
decendo aos conselheiros os serviços prestados no último ano rotário e 
transmitindo votos de sucesso para os membros empossados.

Na ocasião, Gunter Wolfgang Pollack foi homenageado pela Fundação de 
Rotarianos de São Paulo por sua generosidade e altruísmo, expressos na criação de dois Fundos Educacionais. Como rotariano e gran-
de incentivador da educação, Gunter Pollack dedicou-se, ao longo de muitos anos, à causa da Fundação de Rotarianos de São Paulo.  
(Leia na página 12).

Conselho Comunitário

O Conselho Comunitário da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo reuniu-se, em agosto, para dar posse aos novos 
conselheiros. A mesa dirigente (2011/2012) foi reeleita para a 
gestão 2012/2013, cabendo a presidência a Eduardo de Barros 
Pimentel, a vice-presidência a José Antonio Figueiredo Antiório 
e a secretaria a José Américo Fischmann.

Eduardo de Barros Pimentel ressaltou a importância do 
Conselho Comunitário, criado em 1998, com o objetivo de es-
treitar o relacionamento da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo com os Rotary Clubs da região de Cotia, Osasco, Embu, 
Carapicuíba e Vargem Grande do Sul.

Marco Rossi, superintendente da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, e Edman Altheman, diretor-geral das Facul-

dades Integradas Rio Branco, apresentaram os estudos que 
serviram de base para o projeto de expansão das Faculdades 
Integradas Rio Branco. Susana Penteado, diretora do Cepro, 
falou dos planos da instituição de ampliar seus polos de atu-
ação no Estado de São Paulo.

O vice-presidente, José Antonio Figueiredo Antiório, di-
vulgou a iniciativa da criação, nas Faculdades Integradas Rio 
Branco, do Centro Rotary de Estudos Internacionais na área 
de paz e resolução de conflitos, um programa da Fundação 
Rotária que oferece cursos e bolsas de pós-graduação com 
o objetivo de contribuir para o avanço do ensino, pesquisa 
e publicação de assuntos relacionados à paz, boa vontade e 
compreensão entre os povos.

Diretoria

No dia 27 de setembro, o Conselho Superior elegeu e empossou Antonio Carlos Pela, do Rotary 
Club de São Paulo Leste, como 1º Tesoureiro da Diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
para o mandato até 30 de junho de 2013.
Antonio Carlos Pela,  sócio do  RCSP-Leste desde 1998, é  graduado em Economia pela Universidade 
Mackenzie-SP, onde também cursou Contabilidade e Administração. Na Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP), cursou Finanças Corporativas. É casado com Margaret Rose Bateman Pela e tem três filhos.

Marcio de Almeida Rodrigues Fago, Remo Higashi Battaglia 
e Antonio Wadih Haddad

José Américo Fischmann, José Antonio Figueiredo Antiório, 
Eduardo de Barros Pimentel e Sizenando Afonso

Antonio Carlos Pela
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A diretora do Centro de Educação para Surdos Rio Branco,  
Sabine Vergamini, figurou entre os Profissionais do Ano, homena-
geados em reunião magna do Rotary Club de São Paulo - Jardim 
das Bandeiras e Rotary Club de São Paulo - Pacaembu, presidida 
por seus presidentes Elizeu Lima e Emerson Borges. O evento foi 
prestigiado pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, além do vice-presidente, 
Nahid Chicani, e do assessor da presidência, Ivo Nascimento.

A homenagem que premiou a diretora do Centro de Educa-
ção para Surdos Rio Branco na área da Educação, contemplou 
também Raul Cutait, cirurgião, professor doutor e membro da 
Academia Nacional de Medicina, na Saúde; Antonio Ferreira Pin-
to, Secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, na 
Segurança; e Eduardo Couso Junior, diretor da Engenheiros Con-
sultores Associados Cultrix, na área Empresarial Privada.

Sabine Vergamini ressaltou a importância do reconheci-
mento, compartilhando o prêmio com a equipe de profissio-
nais do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, com a 
diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, na pessoa 
de seu presidente Eduardo de Barros Pimentel, e com sua fa-
mília, presente na homenagem.

PLANEJAMENTO
Encontro Missão e Visão

Pelo 9º ano consecutivo, o Encontro Missão e Visão, promovido 
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, reuniu diretores, conse-
lheiros e gestores de todas as entidades mantidas para um momen-
to de compartilhamento e de integração das instituições Rio Branco.  

A partir das apresentações dos diversos projetos, os gestores res-
ponderam a perguntas dos convidados, esclarecendo dúvidas e 
propiciando uma discussão mais ampla a propósito de propostas e 
planos. Um almoço de confraternização encerrou o evento.

HOMENAGEM

Homenagem à Fundação  
de Rotarianos de São Paulo

A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi homena-
geada durante o XXXV Instituto Rotary do Brasil, por sua 
obra educacional, reconhecida pelo Rotary International 
como a maior do mundo rotário na área da educação. 
O Instituto Rotary do Brasil de 2013 levará o nome de 
Eduardo de Barros Pimentel, em homenagem à sua ação 
frente à Fundação de Rotarianos de São Paulo e sua de-
dicação à causa rotária. O Instituto Rotary do Brasil reú-
ne governadores atuais, passados e entrantes e demais 
lideranças com o objetivo de discutir questões relativas a 
programas do Rotary International e da Fundação Rotária, 
e promover o fortalecimento do movimento rotário.

Diretora do Centro de Educação 
para Surdos foi homenageada

Eduardo de Barros Pimentel, Elizeu Lima, 
Sabine Vergamini e Emerson Borges 

Participantes do Encontro Missão e Visão

José Antonio Figueiredo Antiório, Sakuji Tanaka e Eduardo de Barros Pimentel
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O XXIV Encontro Nacional da Amizade (ENA), promovido 
pela Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras de 
Rotarianos, realizou-se em Campos do Jordão (SP), reunindo 
mais de mil pessoas, entre associadas da Casa da Amizade 
e rotarianos. A Fundação de Rotarianos de São Paulo, re-
presentada pelo casal Zilpha e Ivo Nascimento, membro do 
Conselho Superior, premiou as Associações de Senhoras Ro-
tarianas (ASR) que participaram do Projeto Educação, voltado 
à viabilização de soluções para o aperfeiçoamento da educa-
ção em comunidades de todo o País. Os projetos apresenta-

dos pelas representantes de Rondonópolis (Distrito 4440), 
Planalto (Distrito 4640) e Medianeira (Distrito 4640), foram 
classificados, respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares. Neu-
sa Baruki Samahá, coordenadora nacional das Entidades de 
Senhoras Rotarianas 2010/2012, destacou o valor social dos 
trabalhos e a importância das diversas parcerias que viabili-
zaram as realizações. A diretora do Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco (CES), Sabine Vergamini, ministrou a pa-
lestra “Inclusão Social no Mundo Contemporâneo”, com foco 
no trabalho desenvolvido pelo CES em prol da cultura surda.

A Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Rotary International, 
por ocasião do Dia do Rotary, nos 107 anos de atividade da organização 
ao redor do mundo, voltada ao ideal de servir à sociedade. O evento co-
memorativo da data – em cumprimento à lei 9.976, de 04 de outubro 
de 1985, de autoria do vereador Alfredo Martins, que homenageou, 
também, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, foi prestigiado 
pelo vice-presidente da Fundação, Nahid Chicani, pelo diretor Dino 
Samaja e membros do Conselho Superior José Antonio da Costa e 
Ivo Nascimento, além de gestores da instituição. Nahid Chicani res-
saltou a atuação da Fundação – em total consonância com práticas 
educacionais e de gestão, de excelência, pautada nos princípios da 
governança corporativa, do planejamento estratégico compartilhado 
e do benchmarking nacional e internacional. O evento contou com 
uma apresentação do Coral do Colégio Rio Branco e do vídeo co-
memorativo dos 65 anos de Fundação de Rotarianos de São Paulo.

Gunther Pollack foi homenageado por sua atuação em prol da educação

Fundo Especial Educacional

Criados por Gunter Wolfang Pollack, o Fundo Especial 
Educacional, de 2006 - homenagem póstuma a sua espo-
sa, Dora Tuna Pollack, e o Fundo Especial Educacional das 
Faculdades Integradas Rio Branco, de 2012, representam a 
concretização de um ideal de alto valor humanitário e so-
cial, em prol da juventude. Durante a homenagem feita a  
Gunter Wolfgang Pollack, por ocasião da solenidade de elei-
ção do Conselho de Presidentes da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, o presidente Eduardo de Barros Pimentel 
exaltou os Fundos como fruto da crença no poder de trans-
formação social da educação. Gunter Pollack ressaltou que 
o fundo educacional tem o objetivo de ser uma a retribui-
ção a todos aqueles que o ajudaram e reforçou que a socie-
dade não pode ser indiferente a seus problemas e desafios.

EVENTOS
Solenidade marcou o Dia do Rotary

Nahid Chicani em solenidade  
de homenagem ao Rotary International

Encontro Nacional da Amizade

Ivo Nascimento, Esther Trentini (Coordenadora Nacional 2012-14), 
Zilpha Nascimento e Nilo Trentini
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Reunindo diretores, gestores e educadores de todas as ins-
tituições Rio Branco, a Fundação de Rotarianos de São Paulo 
celebrou o Dia da Educação.

Abrindo o encontro, o presidente Eduardo de Barros Pimen-
tel, destacou o trabalho fundamental dos docentes na sua mis-
são de educar, saudando todos os professores e colaboradores 
das instituições Rio Branco. 

Representando os diretores, Esther Carvalho, diretora-geral 
do Colégio Rio Branco, agradeceu a colaboração e a dedicação 
dos professores que, ao ingressar na profissão, estabelecem 
o compromisso de formar crianças e jovens aptos a atuar na 
sociedade com responsabilidade e plena consciência de seus 
deveres e direitos.

Ademil Martin Andrade, Eduardo de Barros Pimentel, 
Marcio Fago, Antonio Wadih Haddad e Edman Altheman

7º Encontro Paulista de Fundações 

O presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduar-
do de Barros Pimentel, prestigiou a cerimônia de abertura do 7º 
Encontro Paulista de Fundações da Associação Paulista de Fun-
dações (APF), presidida por Dora Silvia Cunha Bueno. O encontro 
contou, também, com a participação de Nilton Padredi, assessor 
jurídico da Fundação, e de José Roberto Arruda, representante da 
Fundação na APF. O evento teve, como tema central, o avanço do 
Terceiro Setor, contemplando discussões sobre o anteprojeto do 
marco regulatório para o segmento, entraves à gestão profissio-
nal das entidades sociais, estímulos e obstáculos a doações. As 
discussões objetivaram a criação de uma agenda voltada ao cum-
primento de metas, com vistas ao desenvolvimento pleno do setor.

PROJETOS
Projeto Talento Jovem

O Projeto Talento Jovem, parceria entre a Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, por meio das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, e os 93 Rotary Clubs que fazem parte 
do Conselho de Presidentes, é um programa de bolsas de 
estudo para as Faculdades Integradas Rio Branco.

O programa contempla jovens talentos, indicados por 
Rotary Clubs, com bolsas de estudo parciais, para estu-
dantes provenientes de escolas públicas ou privadas.

O projeto cumpre a função social de garantir o acesso 
ao ensino superior de jovens talentosos que necessitam 
de apoio para concretizar seus sonhos de carreira. O pro-
jeto surgiu da iniciativa do presidente do Conselho de 
Presidentes da Fundação, Marcio Fago, do RCSP - Mooca.

José Roberto Arruda, Dora Silvia Cunha Bueno  
e Eduardo de Barros Pimentel

CELEBRAÇÕES
Dia da Educação

Gestores e diretores da Fundação e de suas mantidas, 
ao lado de Eduardo de Barros Pimentel
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A Festa reuniu diretores, gestores e funcionários  
da Fundação, com show de Jair Rodrigues

Festa de Confraternização 

Os 35 anos do Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
foram lembrados por meio de uma exposição de painéis, nar-
rando a história da instituição, seus projetos, suas conquistas 
e sua projeção nacional e internacional. Diversas oficinas e 
brinquedos fizeram o entretenimento das crianças, filhos de 
colaboradores, que foram surpreendidos pela chegada festiva 
de Papai Noel, de helicóptero. Um show com o cantor Jair Ro-
drigues contagiou os presentes, levando-os à pista de dança, 
integrados pela força da alegria.

MUSEU ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA
O Museu Armando 

de Arruda Pereira tem 
por missão resgatar, pre-
servar e divulgar a histó-
ria do Rotary no Brasil e 
no mundo, a trajetória 
de pessoas de destaque 
na vida da instituição e 
as realizações da Fun-
dação de Rotarianos de 
São Paulo, sua história, 
suas entidades e seus 
principais protagonistas.

Suas origens remon-
tam à década de 1930, 

quando Armando de Arruda Pereira, primeiro brasileiro a pre-
sidir o Rotary International, iniciou uma pequena coleção, em 

sua própria residência batizada, carinhosamente, de “a nossa 
casa”. Na década de 1960, o acervo foi doado por sua família 
ao Rotary Club de São Paulo, passando a se chamar Museu 
Armando de Arruda Pereira e integrado, posteriormente, à Fun-
dação de Rotarianos de São Paulo. Hoje, sua coleção reúne, 
aproximadamente, 10.000 itens entre objetos, documentos em 
papel, filmes e fotografias.

Em 2012, o museu celebrou os 80 anos da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, com uma exposição sobre o tema, con-
tendo diversos objetos e documentos da época. A mostra des-
tacou a atuação, como soldado e, depois, major, de Armando 
de Arruda Pereira, no conflito.

Ao longo do ano, vários objetos, entre troféus, medalhas, 
placas, que retratam a trajetória de vida de Eduardo de Barros 
Pimentel, foram doados para o museu, compondo uma signifi-
cativa mostra de sua atuação como rotariano e presidente da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A festa de confraternização da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, no final do ano, reuniu colaboradores, gestores, 
diretores da Fundação e rotarianos. O presidente Eduardo de 
Barros Pimentel saudou todos os presentes, destacando as re-
alizações e conquistas de 2012 como um reflexo da colabora-
ção de cada um. A tradicional homenagem aos colaboradores 
que completaram 25 anos na instituição ressaltou o valor do 
trabalho e da dedicação de Helvio Antonio B. Astorino, Elis Re-
gina da Silva Ferraz e Rosa de Rezendes Papoula Calado, pro-
fessores da Unidade Granja Vianna, e Paula Aparecida Arcuri, 
professora da Unidade Higienópolis.
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Com mais de 700 participantes, foi realizado o Instituto Ro-
tary em Punta del Este, Uruguai, em outubro, abrangendo a 
Zona 23, nas seções B e C, do Rotary International, que reúne 
Equador, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. O encon-
tro contou com as presenças do Presidente Eleito de Rotary 
International 2013/2014, Ron Burton, de Oklahoma (EUA); do 
curador da Fundação Rotária, Julio Sorjus, da Espanha; do Dire-
tor de Rotary International, José Antonio Figueiredo Antiório, e 
do coordenador nacional das Comissões Interpaíses, presiden-
te da Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 
Oficial Portuguesa (CIP Plop) e presidente do Conselho Supe-
rior da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Carlos Jerônimo 
da Silva Gueiros.

Durante o evento, foi realizado o Encontro das Comissões 
Interpaíses (CIP), com a apresentação das Comissões existen-
tes no Brasil, em especial a CIP Plop, despertando o interes-
se para a criação de outras, como entre Brasil e Chile e Brasil 
e Uruguai. Nadir Zacarias, membro do Conselho Superior da 

Fundação de Rotarianos de São Paulo, falou sobre o programa 
desenvolvido por intermédio da CIP Plop, em que médicos afri-
canos realizaram estágios em hospitais do Brasil.

O Instituto Rotary em Punta del Este contou, ainda, com 
discussões sobre diversos temas constantes da agenda do Ro-
tary International, como o Conselho de Legislação e o rejuve-
nescimento do quadro social.

Encontro reuniu rotarianos do Equador, Peru, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Chile

A Comissão Interpaíses Brasil-Portugal & Países de Língua 
Oficial Portuguesa (CIP Plop), com o apoio da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo, Observador Consultivo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), promoveu o VIII En-
contro de Rotarianos de Países de Língua Portuguesa, simulta-
neamente ao XXXV Instituto Rotary do Brasil, em Vitória (ES).

Com o lema “Unindo conti-
nentes através da CIP Plop”, 
o encontro contou com a 
presença de rotarianos do 
Brasil e de Portugal; governa-
dores e autoridades como o 
vice-presidente da Câmara de 
Comércio Brasil Moçambique 
(CCBMZ), Jocimar Pinheiro; 
a assistente da Presidência 
da CCBMZ, Júlia Iarussi; o 
delegado da Associação dos 
Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra (ADESG/
ES), Ricardo Bergmann; o 2° 
vice-delegado da ADESG/ES, 
Sérgio Capovilla; o diretor da 
ADESG/ES, Capitão Nelson 
Coelho; e o coordenador Ge-
ral da ADESG/ES, Tadeu Sobral, entre outros.

Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, coordenador nacional das 
Comissões Interpaíses (CIP), presidente da CIP Plop e presi-
dente do Conselho Superior da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, abriu o encontro, juntamente com o Diretor de Rotary 

International José Antonio Figueiredo Antiório, convocador do 
Instituto Rotary do Brasil e o presidente da Fundação de Rota-
rianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, que reforçou 
o interesse da Fundação em dar suporte a novos projetos, en-
volvendo os países de língua oficial portuguesa, favorecidos 
pelo idioma em comum.

O encontro contou com a participação de renomados pales-
trantes, como: Adilson Romualdo Neves, cônsul da República de 
Moçambique nos Estados de Espírito Santo e Paraná; Alisson 
Souza Gasparete, secretário da Coordenação-Geral da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CGCPLP) no Ministé-
rio das Relações Exteriores; Marcos Paulo de Almeida Salles, 
membro do Conselho Superior da Fundação; Nadir Zacarias, 
membro do Conselho Superior da Fundação; Shalom Confessor 
de Aguiar do Amaral, presidente da Câmara de Comércio Brasil-
-Moçambique; Sizenando Affonso, membro da Diretoria da CIP 

Plop e dos Conselhos Superior 
e Comunitário da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo. 
Os palestrantes abordaram 
diversos temas ligados à es-
trutura brasileira do Itamaraty 
para CPLP, oportunidades de 
projetos e negócios com os 
países de Língua Portugue-
sa, bem como características 
socioculturais e econômicas 
de países da África Austral e 
Moçambique.

Durante o Pré-Instituto 
Rotary do Brasil, Carlos Je-
rônimo da Silva Gueiros fez 
duas apresentações institu-
cionais da CIP Plop. Falando 
aos governadores entrantes 

(GETS) e aos governadores indicados (GITS), ressaltou a im-
portância do envolvimento de todos e de seus representantes 
distritais de CIP nas ações promovidas pela CIP Plop e enfati-
zou o valor das CIPs para o Rotary e a relevância da criação e 
formalização dessas comissões com países parceiros.

CIP PLOP
VIII Encontro de Rotarianos  
de Países de Língua Portuguesa

Instituto Rotary em Punta del Este

EGD Samir Nakhle Khoury, Presidente da CCBMZ Shalom do Amaral, 
EGD Manoel Sales de Almeida, EGD Nadir Zacarias, Conselheiro 
Marcos Paulo de A. Salles, EGD Carlos Gueiros, Secretário Alisson 
Gasparete, Cônsul Adilson Neves e EGD Eduardo Pimentel
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A troca de experiências,  
em âmbito global, amplia visões  

e estimula a inovação.
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103ª CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL

A Fundação de Rotarianos de São 
Paulo foi representada na 103ª Conven-
ção do Rotary International, realizada 
em Bangkok, pelo EGD Carlos Jerônimo 
da Silva Gueiros, presidente do Conse-
lho Superior. Em seu estande, ponto de 
encontro dos inúmeros rotarianos de lín-
gua portuguesa presentes à convenção, 
a Fundação veiculou informações sobre 
seus projetos educacionais no Brasil, 
sentindo-se honrada com a visita, em es-
pecial, dos presidentes de Rotary Interna-
tional Bichai Rattakul, Luis Vicente Giay, 
Mateo Armando Caparas e Sakuji Tanaka.

A cerimônia de abertura foi presidida 
pelo presidente do Rotary International, 
Kalyan Banerjee que, emocionado, sau-
dou a Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, relatando suas impressões sobre 
o que considera ser a maior obra rotária 
na área educacional. A solenidade contou 
com a presença da princesa Chulabhorn 
Walailak Akra Rajakumari.

Presidente do Rotary International, Sakuji Tanaka, visitou estande da Fundação

VISITAS INTERNACIONAIS
Célia Giay, diretora eleita de Rotary International

Célia Elena Cruz Giay, diretora do Rotary International para 
o período 2013/2015, visitou a Fundação de Rotarianos de São 
Paulo acompanhada do EGD Altimar Augusto Fernandes, do 
Rotary Club de São Paulo - Anchieta, Distrito 4420. Celia Giay 
é professora e membro do Rotary Club de Arrecifes, Buenos 
Aires, Distrito 4820, desde 1994, onde exerceu diversas fun-
ções, inclusive a de presidente. É esposa de Luís Vicente Giay, 
presidente do Rotary International (1996/1997).

Os visitantes foram recepcionados por Eduardo de Barros 
Pimentel, presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
que destacou o ideal rotário de servir à sociedade, presente na 

concepção e na realização da obra educacional da Fundação. 
Na sequência, foram conduzidos por Edman Altheman, diretor-
-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, pelas diversas 
dependências da instituição, e conheceram detalhes da meto-
dologia e do conteúdo programático dos cursos ministrados.

Na ocasião, Célia Giay comunicou ao presidente que o 
XXXVI Instituto Rotary, que será realizado em Foz de Iguaçu, 
em setembro próximo, terá o seu nome - Eduardo de Barros 
Pimentel - uma homenagem em reconhecimento aos relevan-
tes serviços prestados ao Rotary e ao seu incansável trabalho 
em prol da educação.

Altimar Augusto Fernandes, Eduardo de Barros Pimentel, Celia Giay e Edman Altheman
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Com Alexandre Uehara e Edman Altheman, 
grupo visitou instalações das Faculdades

Secretário do Rotary International, John Hewko

A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a visi-
ta do Secretário Geral do Rotary International, John Hewko, 
e sua esposa Margarita. O casal visitante, acompanhado 
pelo diretor do Rotary International 2011/13, José Antonio 
Figueiredo Antiório e sua esposa Ana Lucia e pelo Diretor do 
Rotary Intenational 2009/11 e Curador da Fundação Rotária 
2011/15, Antonio Hallage, foram recebidos pelo presidente 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Bar-
ros Pimentel, e sua esposa Maria Thereza, o presidente do 
Conselho Superior Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, o vice-
-presidente Nahid Chicani e sua esposa Yara, o diretor Dino 
Samaja, Ivo Nascimento, membro do Conselho Superior, o 
superintendente Marco Rossi, rotarianos dos distritos 4610, 
4420, 4430, e gestores da Fundação. O presidente Eduardo 
de Barros Pimentel ressaltou o privilégio da visita, desta-
cando a visão de John Hewko acerca da importância da edu-
cação nos países em desenvolvimento, e sua experiência de 
executivo frente à Secretaria Geral do Rotary International. 

O casal visitante esteve em todas as entidades mantidas pela 
Fundação de Rotarianos de São Paulo. Na Unidade Lapa, conhe-
ceu a moderna infraestrutura do campus das Faculdades Integra-
das Rio Branco, e o secretário concedeu entrevista aos alunos de 
Comunicação Social, acompanhados pelo diretor-geral Edman 
Altheman, pelo diretor acadêmico Alexandre Uehara, pelo coorde-
nador do Ensino a Distância Rio Branco Wagner Tadeu Mendes, co-
ordenadores e professores. Na Unidade Granja Vianna, foi exibido 

o vídeo da Comissão Interpaíses Brasil-Portugal e demais Países 
de Língua Oficial Portuguesa (Cip Plop), que estimula o relacio-
namento entre clubes rotários de todo o mundo, tendo em vista 
a criação de programas de interesse social. No Centro Profissio-
nalizante Rio Branco, a diretora Susana Penteado apresentou o 
Programa de Aprendizagem Profissional e o Programa de Aprendi-
zagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física, 
que oferece formação para jovens surdos e pessoas com deficiên-
cia, com foco na sua inserção no mercado de trabalho.  A diretora 
Sabine Vergamini apresentou o Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco, que trabalha no fortalecimento da identidade surda 
junto a bebês, crianças surdas e seus familiares, trabalhando o 
bilinguismo - Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira 
língua, e o Português. No Colégio Rio Branco, a diretora assistente 
da Unidade Granja Vianna, Tatiana Martinez, apresentou a meto-
dologia do colégio, a infraestrutura, representada pelas áreas de 
lazer, esportes e laboratórios, que dão suporte às propostas edu-
cacionais da escola.

O dia encerrou-se com uma visita cordial à Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, em que John Hewko e sua esposa 
Margarita foram recebidos pelo presidente Eduardo de Barros 
Pimentel, acompanhado pelo curador da Fundação Rotária, 
Antonio Hallage, seguida de um jantar com, aproximadamen-
te, 400 rotarianos de São Paulo, no Edifício Rotary, durante a 
Reunião Interclubes Waldis Delamanha.

Grupo de profissionais da Califórnia
Um grupo de cinco jovens profissionais da cidade de Fresno, Ca-

lifórnia (EUA), formado por Jenny King-Bates, Laurie Avedisian, Rico 
Guerrero, Jessica Sadredin e Nicole Treesh, visitou a Unidade Higie-
nópolis do Colégio Rio Branco e as Faculdades Integradas Rio Bran-
co, na Lapa, como parte das atividades propostas pela Expro Brasil 
Intercâmbio Internacional de Jovens, aos visitantes, que atuam, tam-
bém, como voluntários em diversas instituições na sua cidade. 

Nos encontros com os diretores do Colégio Rio Branco e das 
Faculdades Integradas Rio Branco, o grupo, acompanhado por Jany 
Hatanaka, da Expro Brasil Intercâmbio Internacional de Jovens, e 
Marcos Alberto Massori, inteirou-se do projeto político pedagógico 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, da sua história de 65 
anos, e conversou sobre as propostas específicas de ensino para 
crianças, adolescentes e jovens que compõem o escopo da atua-
ção da Fundação, ao lado da educação de surdos e da formação 
profissional de jovens aprendizes.

Antonio Hallage, Gerson Gonçalves, Margarita e John Hewko, Maria Thereza e Eduardo de Barros Pimentel, 
José Antiório e Ana Lucia, Magnólia e José A. Pretoni e John Osterlund
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo sentiu-se 
honrada com a visita dos rotarianos Cecilia Montero 
Duran, diretora executiva do Distrito 4690, e Erwin 
Rocca, de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), motivada 
por contatos anteriores com Carlos Jerônimo da Silva 
Gueiros, presidente do Conselho Superior da Funda-
ção, e José Antonio Figueiredo Antiório, diretor de 
Rotary International e vice-presidente do Conselho 
Comunitário. A programação da visita iniciou-se na 
Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, onde os 
visitantes foram recebidos pela diretora-geral, Esther 
Carvalho, e pelo diretor da unidade, Roberto Alves 
de Sales, tendo sequência com o Centro Profissiona-
lizante Rio Branco (Cepro) e o Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco, onde foram recepcionados,  
respectivamente, pelas diretoras Susana Penteado e 
Sabine Vergamini.

Um almoço com Eduardo de Barros Pimentel, presi-
dente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, e com 
Ivo Nascimento, assessor da presidência e membro do 
Conselho Superior, além de visita ao Museu Armando 
de Arruda Pereira e ao Colégio Rio Branco, conduzida 
pela diretora assistente Maria Olívia Montenegro, mar-
caram a passagem pela Unidade Higienópolis.

Na Unidade Lapa, os visitantes percorreram as ins-
talações das Faculdades Integradas Rio Branco, acom-
panhados pelo diretor-geral, Edman Altheman, e pelo 
diretor acadêmico, Alexandre Uehara, conhecendo, em 
detalhes, o projeto de ensino superior da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo.

Convenção 2015  
do Rotary International 

Em visita à Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, L. J. Williams, Konda Starrett, Sharon Pon-
tilho e Debora Kujdida, representantes do Host 
Organization Committee (HOC), comitê organiza-
dor da Convenção 2015 do Rotary International, a 
ser realizada em São Paulo, foram recebidos por 
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, presidente do 
Conselho Superior, Hamilton Silva, por membros 
da Associação para Organização da Convenção 
2015 (AOC), formada por José Antonio Figueiredo 
Antiório, José Alfredo Petroni e Ronald D’Elia e 
pelo diretor-geral das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Edman Altheman. Após percorrerem as 
instalações do Colégio Rio Branco e das Faculda-
des Integradas Rio Branco, os visitantes expres-
saram sua admiração pela obra da Fundação, 
destacando sua evolução ao longo dos anos e 
seus projetos de ampliação no futuro.

Rotarianos da Bolívia

Cecilia Montero Duran e Erwin Rocca

Sharon Pontilho, L. J. Williams, Debora Kujdida e Konda Starrett
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Edu Cluster Finland 

A Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu a visita de 
representantes da Edu Cluster Finland (ECF), organização da 
Finlândia especializada em educação, que oferece ferramentas 
para a melhoria dos sistemas educacionais. Emilia Ahvenjärvi e 
Jan-Markus Holm foram recebidos, nas Faculdades Integradas 
Rio Branco, por Marco Rossi, superintendente da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, Edman Altheman, diretor-geral das 
Faculdades, e Alexandre Uehara, diretor acadêmico, conhe-
cendo as instalações voltadas ao ensino teórico, prático e à 
pesquisa. Na Unidade Granja Vianna, percorreram as depen-
dências do Colégio Rio Branco, conduzidos pela diretora-geral, 
Esther Carvalho, que explicitou o projeto político pedagógico 
da escola e suas realizações. No Centro de Educação para 

Surdos Rio Branco, a diretora Sabine Vergamini apresentou os 
espaços destinados ao atendimento de bebês surdos e ao en-
sino de crianças surdas até o 5º ano do Ensino Fundamental, 
destacando a importância da abordagem metodológica bilín-
gue que contempla o Português e a Língua Brasileira de Si-
nais (Libras). No Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro), 
recebidos pela diretora Susana Penteado, os representantes 
da ECF conheceram a proposta do ensino profissionalizante da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, métodos e processos 
que garantem a formação para o trabalho, com base no de-
senvolvimento amplo de habilidades, competências e atitudes, 
complementando a visão sobre a abrangência do projeto edu-
cacional da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

O rotariano da Pensilvânia, Daniel R. Bron-
son, Governador 2000/2001 do Distrito 7450, e 
presidente 2009/2011 da North American Youth 
Exchange Network, programa rotariano de  inter-
câmbio para jovens, visitou a Fundação de Rota-
rianos de São Paulo. Acompanhado de Edman Al-
theman, diretor-geral das Faculdades Integradas 
Rio Branco, e de Alexandre Uehara, diretor aca-
dêmico, Daniel Bronson conheceu as instalações 
da instituição e assistiu ao vídeo comemorativo 
dos 65 anos da Fundação.

No Colégio Rio Branco, Unidade Higienópolis, 
o rotariano foi recebido pela diretora-assistente, 
Maria Olívia Montenegro, e pela supervisora 
pedagógica, Ana Paula Camargo. Após a visita 
ao colégio, Daniel R. Bronson esteve no Museu 
Armando de Arruda Pereira – que reúne farto 
material sobre o Rotary International no Brasil, 
e participou de almoço promovido pelo Rotary 
Club de São Paulo.

Rotariano da Pensilvânia

Alexandre Uehara, Maria Helena Lima Barbosa, Daniel Bronson e Edman Altheman

Visitantes foram recebidos por diretores e gestores da Fundação
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Faculdade de Educação e de Arquitetura da Universidade de Harvard

BENCHMARKING

A diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carva-
lho, participou, como única representante do Brasil, do 
programa “Ambientes de aprendizagem para o amanhã”, 
promovido pela Faculdade de Educação e de Arquitetura da 
Universidade de Harvard. 

Discutindo o papel do ambiente físico da escola como 
um elemento de influência no processo de aprendizagem, 
o encontro reuniu arquitetos, engenheiros, designers, 
gerentes de projetos, diretores de escolas, diretores ad-
ministrativos, superintendentes de distritos educacionais, 
professores e gestores de educação básica e de ensino 
superior da Austrália, Canadá, Colômbia, Estados Uni-
dos, Hong Kong, Índia e Polônia. O programa se insere 
no projeto de benchmarking internacional da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, focado no aperfeiçoamento da 
gestão e da metodologia com base nos estudos e práticas 
desenvolvidos por entidades de renome internacional no 
campo da educação.

Palestra na Embaixada da Finlândia

Esther Carvalho com participantes do programa

Atendendo a convite do embaixador da Finlândia no  
Brasil, Jari Luoto, o superintendente da Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, Marco Rossi, conhecedor do sistema edu-
cacional finlandês, ministrou palestra na sede da embaixada 
finlandesa, em Brasília. Marco Rossi ressaltou a importância 

de se conhecerem os princípios de um projeto de educação 
vitorioso, como o da Finlândia, que se destaca pela valoriza-
ção do professor, elemento-chave numa economia baseada 
na informação e no conhecimento.

Marco Rossi realizou apresentação na Embaixada da Finlândia
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Viagem de estudos ao Canadá e Estados Unidos

Como parte do seu projeto de  
benchmarking internacional, a Funda-
ção de Rotarianos de São Paulo indi-
cou a diretora assistente da Unidade 
Granja Vianna do Colégio Rio Branco, 
Tatiana Martinez, e a gerente de Ma-
rketing da Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, Célia Dugaich, para repre-
sentar a instituição na 14ª viagem de 
estudos, promovida pelo Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino no Estado 
de São Paulo (Sieeesp), com apoio da 
Federação Nacional das Escolas Parti-
culares (Fenep).  Tatiana Matinez e Célia 
Dugaich fizeram parte de um grupo de 
80 pessoas, composto de diretores e 
mantenedores de escolas, visitando 13 
escolas na região da Colúmbia Britâni-
ca (Vancouver e Victoria), no Canadá, e 
15 escolas na região da Califórnia (San 
Francisco, Sacramento e Vale do Silício), 
Estados Unidos. Nas diversas visitas, o 
grupo pôde observar e avaliar sistemas 
de gestão, ensino, aprendizagem e ava-
liação vigentes tanto em escolas públi-
cas como privadas, numa rica troca de 
experiências e de informações com edu-
cadores, gestores e autoridades locais.

4ª Missão Técnica para a China e Emirados Árabes

O diretor acadêmico das Faculdades 
Integradas Rio Branco, Alexandre Ueha-
ra, participou da 4ª Missão Técnica do 
Sindicato das Entidades Mantenedo-
ras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo (Se-
mesp), realizada nas cidades de Dubai 
(Emirados Árabes), Pequim, Xangai e 
Hong Kong (China). A viagem propi-
ciou o acesso de educadores e gesto-
res brasileiros a práticas inovadoras 
que envolvem a gestão de instituições 
universitárias nos dois países, além 
de representar uma boa oportunidade 
para a troca de experiências no campo 
da Pedagogia, capacitação de profes-
sores, Marketing e internacionalização 
das instituições.

Relatório Anual 2012

Visita a escolas das regiões da Colúmbia Britânica e da Califórnia

Diretor acadêmico, Alexandre Uehara, 
em visita à Universidade de Pequim
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A construção de um futuro sólido  
com base  no protagonismo.
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Renata Conde de Souza, Esther Carvalho e Ana Paula Camargo

PLANEJAMENTO

Encontro Riobranquino 
de Planejamento 

Em dois momentos, no início do 
primeiro e do segundo semestres, 
foi realizado o Encontro Riobran-
quino de Planejamento, reunindo 
diretores, coordenadores e profes-
sores do Colégio Rio Branco e das 

UNESCO
18º Encontro Nacional do Programa 
de Escolas Associadas

Como participante do Programa de Escolas Associadas 
(PEA) da Unesco, o Colégio Rio Branco marcou presença no 
18º Encontro Nacional do PEA, realizado na cidade de Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Com a presença de várias lideranças, como Ricardo 
Young, presidente do Instituto Ethos, Cláudia Costin, se-
cretária de Educação do município do Rio de Janeiro, en-
tre outras, o encontro representou uma oportunidade de 
compartilhamento de experiências entre as escolas parti-
cipantes. A diretora-geral, Esther Carvalho, falou sobre o 
tema "Protagonismo do aluno e educação socioambiental: 
do espaço escolar para a Suécia e a conferência Rio+20", 
em que apresentou, por meio de vídeo, diversos projetos 
pedagógicos do colégio, centrados no estímulo à iniciativa, 
criatividade e potencialidades dos alunos.

FORMAÇÃO E PRODUÇÃO DOCENTE
Documentação Pedagógica

Professores, coordenadores e supervisores da Educação 
Infantil do Colégio Rio Branco deram prosseguimento à aplica-
ção da “Documentação Pedagógica”. A metodologia, originada 
na cidade de Reggio Emilia, representa um avanço na forma de 
se avaliarem, com mais profundidade, as atividades pedagógi-
cas e o papel do professor, em função das diversas manifesta-

ções das crianças, registradas em foto e vídeo, que explicitam 
seu processo de aprendizagem. Ao longo do 2º semestre, com 
base nesses registros, foram trabalhados os temas “O corpo 
em movimento”, com o Maternal, “Equilíbro”, com o Jardim I, 
“Objetos em movimento”, com o Jardim II, e “Luz e Sombra”, 
com o 1º ano, com base no exame.

Diretora-geral do Colégio, Esther Carvalho, no Encontro Riobranquino

Professores participaram de diversas oficinas

entidades mantidas pela Fundação de Rotarianos 
de São Paulo. Tendo em vista os planos para 2012, 
os participantes do encontro discutiram diversos te-
mas ligados à aprendizagem no futuro, aos desafios 
inerentes ao trabalho do educador, à importância do 
benchmarking internacional e à interação de todas as 
instituições Rio Branco.
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Esther Carvalho, diretora-geral, com os pais

Alunos participaram da passagem do 5º para o 6º ano  
e do Ensino Fundamental para o Médio

Professora é premiada por produção  
acadêmica e literária 

Wilma Lima, supervisora no Colégio 
Rio Branco e professora das Faculdades 
Integradas Rio Branco, recebeu a meda-
lha de prata da Academie de Mérite et 
Dévoument Français, instituição france-
sa que premia os que trabalham em prol 

do desenvolvimento da cultura em seus 
países. A professora participou, tam-
bém, do lançamento, no Salon du Livre, 
em Paris, da coletânea “L’indiscutable 
talent des écrivaines brésiliennes”, que 
traz alguns de seus textos.

RELACIONAMENTO 
COM A FAMÍLIA
Passagem

Para marcar, de forma harmoniosa, a pas-
sagem do 5º para o 6º ano e do 9º ano do En-
sino Fundamental para o Ensino Médio, o colé-
gio promoveu diversas atividades. Visitas aos 
vários ambientes onde se darão as aulas do 6º 
ano, encontros com as supervisoras pedagógi-
cas e com os colegas de 6º ano propiciaram, 
aos alunos do 5º ano, momentos de vivência 
do que representa a nova fase da vida escolar, 
neutralizando possíveis ansiedades em função 
das mudanças por vir. Com foco nos alunos de 
9º ano, a diretora-geral, Esther Carvalho, falou 
aos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental 
e a suas famílias, destacando o projeto ped-
agógico do Ensino Médio, o cotidiano das 
atividades e as propostas de trabalho nas di-
versas áreas do conhecimento. 

Encontro com a Direção 

Os Encontros com a Direção reuniram, ao longo do ano, pais 
de alunos, a diretora-geral do colégio, Esther Carvalho e os di-
retores das unidades Granja Vianna e Higienópolis. Os encon-

tros objetivaram aproximar família e escola para uma reflexão 
conjunta sobre os desafios presentes no dia a dia dos respon-
sáveis por educar crianças e adolescentes. 

A supervisora e professora, Wilma Lima, recebeu medalha de prata
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Alunos participaram do V Desafio de Matemática

Alunos integraram Grupo de Estudo

Premiação valoriza o empenho dos alunos

NOSSOS ALUNOS, NOSSOS TALENTOS

Prêmio Rio Branco

O Prêmio Rio Branco foi entregue a mais de 150 alunos 
do Colégio Rio Branco que se destacaram no desempenho 
de atividades escolares, esportivas, artísticas e de cunho 

social, em 2011. Concedido, anualmente, pela Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, o prêmio valoriza o empenho e a 
superação de desafios.

4ª Olimpíada Nacional em 
História do Brasil 

Mais de 70 alunos do Colégio Rio Branco par-
ticiparam da 4ª Olimpíada Nacional em História 
do Brasil, promovida pelo Museu Exploratório de 
Ciências da Unicamp, projeto que estimula uma vi-
são crítica da História do Brasil, reunindo mais de 
120 mil alunos de todo o País.

Em todas as seis etapas da competição, cinco 
online e uma presencial, os grupos foram orienta-
dos pela professora de História, Laís Olivato, com 
apoio da coordenadora de História da Unidade 
Higienópolis, Bruna Renata Cantele, e pela coor-
denadora de História da Unidade Granja Vianna, 
Sandra Regina Morato.

Com o objetivo de estimular o interesse pela ciência dos números e a 
competição saudável no exercício do conhecimento, o Colégio Rio Branco 
promoveu o V Desafio de Matemática, reunindo mais de 1000 alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Desafiados a 
resolver problemas complexos – com base em questões de exames como 
Pisa, Saeb, Saresp, Prova Brasil, Enem, Olimpíadas Brasileiras e Interna-
cionais, e vestibulares das principais universidades, os alunos demons-
tram, durante a competição, sua capacidade de leitura e interpretação de 
texto, dedução, indução e articulação de diversos tipos de habilidades. A 
cerimônia de premiação na Unidade Higienópolis contou com a apresen-
tação do Coral Rio Branco, dos alunos que venceram o VivaFest – o show 
de talentos do colégio,  e com a palestra de Thiago Feijão, presidente do 
empreendimento QMágico, que falou aos alunos sobre a importância do 
conhecimento e da realização dos sonhos. Na Unidade Granja Vianna, 
além do Coral Rio Branco, os presentes ouviram poesias declamadas pe-
los alunos da 7ª série, e assistiram à palestra de Antônio César Cunha, 
da obra social Instituto Semear, que falou de seus diversos desafios, dos 
esforços e estímulos para enfrentá-los.

V Desafio de Matemática 
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Alunos desenvolveram peça publicitária

Trabalhos desenvolvidos tinham o tema “Terra e Trabalho”

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Vários recursos de hardware e software, colocados à 

disposição dos alunos na Sala de Tecnologia Aplicada à 
Educação, serviram de base para o desenvolvimento de 
projetos em ciência e tecnologia, evidenciando talento 
e criatividade na aplicação da teoria à prática. 

Audiovisual e comunicação

Agência de Publicidade

O projeto, realizado com as turmas de 8º ano da Unidade 
Higienópolis, explorou o gênero textual “anúncio publicitário”, 
levando os alunos a criar uma peça publicitária para um produ-
to concebido anteriormente, objetivando sua venda.

Jornal CRB News
Na Unidade Higienópolis, alunos dos 5º e 6º anos do En-

sino Fundamental do colégio se reuniram para criar o jornal 
CRB News, com base nos conceitos aprendidos nas aulas de 
Português, envolvendo o gênero “notícia”.

Filme minuto

No projeto Filme Minuto, uma atividade interdisciplinar 
das áreas de História, Geografia, Sociologia e Informática, os 
alunos do 2º ano do Ensino Médio produziram diversos filmes 
de sessenta segundos, a partir do tema “Terra e Trabalho”, 
desenvolvido em sala de aula. Biografias da música brasileira

O Colégio Rio Branco realizou o trabalho “Biografias da Mú-
sica Popular Brasileira” com os alunos do 1º Ano do Ensino 
Médio, objetivando explorar o universo da música brasileira, 
por meio da biografia de artistas e grupos musicais nacionais.

Ciências

Alunos visitam o Pantanal

Cerca de 140 alunos do 7º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Rio Branco conheceram o Pantanal 
e Bonito, no Estado do Mato Grosso do Sul. A excur-
são faz parte do Projeto Pantanal que, há sete anos, 
oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar 
o ecossistema do Cerrado, reforçando o aprendizado 
em sala de aula. Os alunos conheceram as caracte-
rísticas específicas dos lugares, como a fauna, o am-
biente pantaneiro, as estações do ano diferenciadas 
e puderam avaliar os impactos ecológico, econômico 
e físico sofridos por esses ambientes.

Alunos do Colégio em excursão
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Projeto Ciência em Ação

Diversos temas compuseram o Proje-
to Ciência em Ação, enfocando conceitos 
da Física, Óptica, Química, Mecânica e 
Eletricidade, que motivaram os alunos 
do Ensino Médio a construir protótipos 
de produtos e soluções adequados aos 
desafios propostos pelos professores, 
como o do desenho e construção de uma 
ponte de macarrão e o desenvolvimento 
de um foguete movido a jato de água.

Estudantes participaram de projeto de Carro

Hortas em pequenos espaços

O aprendizado de como cultivar vários tipos de temperos e er-
vas, em pequenos espaços, foi o objetivo do projeto conduzido, 
nas aulas de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental, pela pro-
fessora Mônica Sabatim. Por meio de pesquisas, os alunos des-
cobriram várias possibilidades de criação de hortas em pequenos 
espaços, com base na reutilização de materiais como garrafas pet, 
caixas de leite e de papelão.

Alunos reutilizaram vários materiais para o cultivo de temperos e ervas

Conceitos de Física foram utilizados na confecção do Braço Hidráulico

Braço hidráulico

A competição do Braço Hidráulico aconteceu na Unidade 
Granja Vianna do Colégio Rio Branco, envolvendo os alunos 
de 1º ano do Ensino Médio. Os grupos tiveram dois meses 

para elaborar seu projeto, realizando movimentos e ações 
com o protótipo, em duas fases, sendo toda a atividade cro-
nometrada.
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O aprendizado da Ciência e Tecnologia é estimulado

Robótica

A atividade de Robótica Educacional do Colégio Rio Branco 
estimula a aprendizagem da Ciência e Tecnologia, no Ensino 
Fundamental I e II, disponibilizando materiais e recursos para o 
estudo da Física na prática.

Alunos observam ovos do bicho-da-seda em lupa eletrônica

As histórias foram construídas em grupo

Kit pedagógico auxilia alunos em conceitos abstratos de Química

Kit pedagógico de Química

Para facilitar a compreensão de conceitos abstratos da Quí-
mica, por parte dos alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio, 
os professores utilizaram um kit pedagógico, com peças que 
representam as estruturas e a geometria das moléculas, aju-
dando na fixação dos conceitos.

Química e história em quadrinhos

Com o objetivo de estudar “Deslocamento de Equilíbrio 
Químico”, alunos do 3º ano do Ensino Médio da Unidade 
Granja Vianna do Colégio Rio Branco foram estimulados a criar 
histórias em quadrinhos, representativas dos conceitos apren-
didos, como forma de fixá-los.

Atividade com o bicho-da-seda

No Laboratório Multidisciplinar, os alunos do 3º do Ensino 
Fundamental participaram de atividade que explicitou todo o 
ciclo de desenvolvimento do bicho-da-seda. Os alunos acom-
panharam todas as fases de vida do inseto, desde o ovo, res-
ponsabilizando-se pela sua guarda e alimentação.
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Rogério Buccelli palestra sobre a crise européia para alunos do Colégio Rio Branco

Esther Carvalho e Frederico de Almeida

Professora Kátia Portela com alunos da Oficina de Robótica

Competição de Sumô na Robótica

Uma competição da tradicional luta japonesa do sumô 
foi protagonizada por robôs, construídos por alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que participam da 
Oficina Extracurricular de Robótica do Colégio Rio Bran-
co, na Unidade Granja Vianna. Os alunos confeccionaram 
carrinhos com peças de Lego, que compõem o Kit da Ro-
bótica, colocando em prática diversos conceitos da Física, 
estudados durante o ano.

VESTIBULAR, PROFISSÃO E CARREIRAS

Homenagem da Fundação Getúlio Vargas

O Colégio Rio Branco foi homenageado, pela terceira 
vez, pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Ge-
túlio Vargas pelo desempenho de seus alunos no Vestibu-
lar, figurando entre as instituições com maior índice de 
aprovação no processo seletivo 2012 do curso de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas.

Atividades de aprofundamento

Diversas Atividades de Aprofundamento realizaram-se durante o ano, visando aos alunos do Ensino Médio, com o objetivo de 
debater questões da atualidade e estimular a crítica, a análise e a formação de opinião. 

Situação política no Egito e na Líbia

Os professores do curso de Relações In-
ternacionais das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Alexandre Uehara, Sérgio Gil e Samuel 
Feldberg falaram aos alunos sobre a situação 
política no Norte da África, discutindo as impli-
cações dos conflitos no Egito e na Líbia. 

Crise do euro

A crise do euro foi tema da palestra ministrada pelo professor de 
Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Rogério 
Buccelli, com destaque para aspectos monetários e políticos da questão.
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Cotas raciais

Com o objetivo de debater sobre a adoção de uma política de 
cotas raciais nas universidades públicas, o professor de História 
do Colégio Rio Branco, Unidade Granja Vianna, Caio Mendes dos 
Santos, promoveu uma atividade de aprofundamento sobre o 
tema, para alunos do 2º ano do Ensino Médio.

A partir do conhecimento sobre os movimentos sociais brasi-
leiros - em especial os que contaram com ativa participação dos 
negros, como o Quilombo dos Palmares, o Levante dos Malês e 
a Revolta da Chibata - os estudantes puderam analisar dados es-
tatísticos, esclarecer dúvidas e debater seus posicionamentos.

Profissionais de diversas áreas falaram aos alunos

Jornada de Profissões

A 9ª Jornada de Profissões, realizada com 
apoio das Faculdades Integradas Rio Branco, 
reuniu profissionais de destaque em suas 
áreas para discutir questões que envolvem a 
escolha da carreira e o cotidiano das diversas 
atividades de trabalho. O evento contou com 
mais de 50 palestrantes de diversos segmen-
tos. Oficinas voltadas para o desenvolvimento 
de aplicativos para celulares, prática da quiro-
praxia e da música, palestras sobre cursos de 
ensino superior no exterior e uma pesquisa de 
afinidade entre perfil profissional e pessoal, 
disponibilizada para os interessados, comple-
mentaram a jornada.

Resultados 

Os alunos do Colégio Rio Branco tiveram um excelente de-
sempenho nos vestibulares, em 2012, com aprovações na Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Universidade 
de São Paulo USP), Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Faculdade Cásper Líbero, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Ensino e Pes-

quisa (Insper), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Centro 
Universitário da Fundação Educacional Inaciana "Pe. Sabóia de 
Medeiros" (FEI). Por meio de diversas atividades voltadas à re-
visão e aprofundamento de conteúdos, discussão de temas da 
atualidade e orientação de carreira, com vistas à preparação 
para os exames vestibulares, os alunos potencializaram seus 
talentos, levando-os a esses resultados.

PROTAGONISMO DO ALUNO

Responsabilidade Socioambiental

Hora do planeta
No dia 26 de março, aconteceu a Hora do Planeta, que levou o mundo todo a apagar as 
luzes por uma hora, com o intuito de alertar para os riscos do aquecimento global. As duas 
unidades do Colégio Rio Branco também participaram dessa ação e tiveram as luzes de suas 
fachadas desligadas. Engajados na campanha permanente de preservação do meio ambien-
te, os alunos do 8º ao 3º ano do Ensino Médio do colégio, que participam do Grupo Reaja 
- Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto ao Ambiente, percorreram as salas de aula, explicando o 
significado do evento, por meio de vídeos informativos e cartazes. Na semana da mobiliza-
ção, os computadores do colégio ganharam um fundo de tela preto, que consome menos 
energia, com informações sobre a Hora do Planeta.
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Atividade estimulou a responsabilidade ambiental

RRR - Reduzir, Reaproveitar e Reciclar 

O projeto RRR – Reduzir, Reaproveitar e Reciclar, voltado para 
alunos do 3° ano do Ensino Fundamental, estimulou a busca 
de soluções para questões que afetam o meio ambiente, no 
sentido de minimizar os efeitos do consumo de vários tipos 
de produtos. Contando com o apoio das áreas de Informáti-
ca, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia, os alu-
nos comunicaram suas propostas por meio de recursos como 
notícias, músicas, radionovelas, propagandas e entrevistas, 
de forma a atrair a atenção da comunidade riobranquina.

Projetos realizados pelos alunos

Projeto PCEA 

O Projeto de Conservação de Energia e Água 
(PCEA), desenvolvido no 5º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Rio Branco, estimulou a reflexão 
dos alunos sobre a importância da conservação de 
diversos recursos naturais, especialmente a água. 
Os alunos pesquisaram formas de energia limpa, 
como a energia eólica e solar, com objetivo de 
alertar para a prática de atitudes sustentáveis. Por 
meio da linguagem de programação “Scratch”, os 
alunos criaram animações, histórias interativas e 
jogos com soluções para reaproveitar a água em 
residências. 

Alunos prepararam receitas com alimentos reaproveitados

Projeto Sustentabilidade 

Com base no fato de que há, no Brasil, um enorme des-
perdício de alimentos, os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental desenvolveram o projeto "Sustentabilidade 
– cuidando do solo", optando por aprofundar o tema "re-
aproveitamento de alimentos". Por meio de pesquisas, os 
alunos construíram um livro de receitas, com dicas sobre 
escolha, conservação e reaproveitamento dos alimentos. 
O projeto explorou, também, a questão do descarte res-
ponsável de resíduos domésticos e industriais. 

Alunos de Higienópolis na Instituição Casa de Maria

Um Dia Diferente

Integrando a ação de responsabilidade social "Um Dia Diferente", promovida 
pelas Faculdades Integradas Rio Branco, o Colégio Rio Branco, por meio de seus 
alunos, professores e colaboradores, arrecadou alimentos, roupas, calçados e li-
vros e levou lazer e diversão para diversas instituições, dentre elas: a Associação 
dos Amigos do Menor pelo Esporte, o Lar Ternura e a Casa de Maria, que recebeu 
mil camisetas, compradas com a receita da venda de ingressos para o show de 
talentos do colégio, VivaFest.
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Vicente Amato Neto

Dia Mundial da Luta contra a Aids

A celebração pelo Dia Mundial de Luta contra 
a Aids, que acontece há 12 anos no Colégio 
Rio Branco, com o apoio de Vicente Amato 
Neto, professor Emérito da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (USP), 
cumpriu mais uma vez sua missão de alertar 
sobre a importância da prevenção da doença. 
O evento contou com o apoio do Centro de 
Estudos Samuel B. Pessoa, do Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo, da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, da Sociedade 
Médica Ítalo-Brasileira. Como palestrantes, 
estiveram presentes Gerson Salvador Sobri-
nho, médico assistente do Hospital Universi-
tário da Universidade de São Paulo (USP), e 
Reinaldo Franco, governador do Distrito 4610 
do Rotary Club de São Paulo.

Professora Maria Thereza Abreu e alunos da Unidade Granja Vianna  
ao lado de duas cadeiras conquistadas

Reaja

“A cada aro, uma nova esperança” 

O Grupo Reaja - Reflexão, Equilíbrio e 
Ação Junto ao Ambiente atingiu, ao lon-
go do ano, o objetivo de encher garrafas 
de plástico com aros de latinhas de re-
frigerante, numa parceria com a empresa 
Frato Ferramentas, que troca o material 
por cadeiras de roda. As cadeiras foram 
doadas à instituição Fraternidade Irmã 
Clara e à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), de Carapicuíba. 

Campanha óleo/sabão

A campanha do Grupo Reaja - Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto 
ao Ambiente, que coletou óleo de cozinha com o objetivo de 
produzir sabão, contou com a adesão da ONG Trevo, pioneira 

na coleta e reciclagem de resíduos de gordura de fritura. O 
colégio mobilizou alunos e suas famílias, funcionando como 
um ponto de coleta do óleo.

O jogo “Piratas da Reciclagem” utiliza o conceito de realidade aumentada

Jogo educativo sobre reciclagem

Para estimular a consciência em relação à preservação do 
meio ambiente, o Grupo Reaja produziu o jogo “Piratas da 
Reciclagem”. O jogo, desenvolvido pelo aluno Rafael Zulli 
e ilustrado pela aluna Tabatha Romão, utiliza o conceito 
de realidade aumentada, reunindo elementos do mundo 
virtual e real.
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Interact

Doação de brinquedos e livros 

O Interact Club Rio Branco de São Paulo – programa do Rotary 
Club que reúne jovens de 12 a 18 anos, interessados na práti-
ca dos ideais rotarianos, arrecadou mais de mil brinquedos e 

livros, que foram doados para o Centro de Educação Infantil 
Águia de Haia, por iniciativa do Projeto Cultural, realizado no 
Colégio Rio Branco.

Curso de Monitoria prepara os alunos interessados

Monitoria 

A atividade da Monitoria reuniu alunos, a partir do 9º ano, 
interessados em desenvolver seu potencial de liderança. Por 
meio do Curso de Monitoria, os alunos – que comprovaram 
seus bons resultados escolares, exercitaram-se no trabalho em 
equipe, além de desenvolver-se do ponto de vista do relaciona-
mento interpessoal, com o objetivo de atuar em diversos tipos 
de eventos promovidos pelo colégio.

Simulação diplomática

RBMUN

O Colégio Rio Branco realizou a 2ª 
edição do Rio Branco Model United Na-
tions (RBMUN), com apoio do curso de 
Relações Internacionais das Faculda-
des Integradas Rio Branco. O evento, 
que simula reuniões diplomáticas de 
organismos internacionais, preparou os 
alunos para a 13ª edição da Mini ONU, 

projeto da PUC de Minas Gerais que re-
úne alunos do Ensino Médio de todo o 
Brasil, com o objetivo de criar um am-
biente de experimentação da atividade 
própria do profissional de relações in-
ternacionais. Orientados pelos profes-
sores Gerson Dias e Gisele Nogueira, os 
alunos empenharam-se num trabalho 

de pesquisa sobre o Tratado Antártico 
e a Crise do Euro, como forma de sus-
tentação das discussões nos comitês, 
além de preparar-se para as situações 
de negociação e de argumentação, ca-
racterísticas das reuniões diplomáticas 
de organismos internacionais. 

Evento foi realizado em parceria com as Faculdades Integradas Rio Branco

Alunos riobranquinos representaram os países nos comitês

Mini ONU

Alunos das unidades Higienópolis e Granja Vianna que se 
destacaram no RBMUN, realizado no colégio, participaram da 
13ª edição da Mini ONU. O evento é organizado pela PUC-MG, 
destacando-se como um dos principais no modelo de Simula-
ções de Conferências para estudantes do Ensino Médio. 

A delegação riobranquina dividiu-se nas representações di-
plomáticas de países, como a Irlanda, Sérvia, Kosovo, Liechs-
tein, República Theca, Paraguai e Reino Unido, tendo cada alu-
no a missão de representar um país nos comitês, defendendo 
seus interesses e pontos de vista, debatendo sobre questões 
atuais com delegados de outros países.
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Leonardo Cimaglio de Souza e Mirtes Timpanaro

Parlamento Jovem Paulistano

Na edição 2012 do Parlamento 
Jovem Paulistano, o Colégio Rio 
Branco foi representado por Le-
onardo Cimaglio Alves de Souza, 
aluno do 9º ano do Ensino Fun-
damental do Colégio Rio Branco, 
Unidade Higienópolis, acompa-
nhado pela professora de Histó-
ria, Mirtes Timpanaro. O projeto 
da Câmara Municipal de São Paulo 
proporciona, a alunos de escolas 
públicas e privadas, a experiência 
de atuar como vereadores mirins 
em um dia especial de sessão da 
casa, dedicado à exposição de 
ideias, propostas pelos próprios 
jovens, para melhorar a vida na 
cidade. A proposição de Leonardo 
– a construção de quadras polies-
portivas em vários pontos da ci-
dade – integrou-se à biblioteca da 
casa para consulta pública.

O Colégio Rio Branco participou da Rio +20, por meio de 
seus alunos Rafael Zulli e Thiago Schlieper Gouvêa, inte-
grantes do grupo Reaja - Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto ao 
Ambiente, que estiveram presentes à conferência, no painel 
“Educando para um Futuro Sustentável”. O convite partiu da 
Unesco, organizadora da conferência, e foi motivado pela 
brilhante participação dos alunos no curso a distância do 
Young Masters Programme (YMP), fruto de uma parceria entre 
Unesco e o International Institute for Industrial Environmen-
tal Economics (IIIEE), da Lund University (Suécia), focado nas 
questões relacionadas ao desenvolvimento de estratégias 
ambientais sustentáveis. 

Além dessa partici-
pação, o grupo Reaja 
foi convidado a atuar 
em um vídeo produzido 
pelo Centro de Resi-
liência de Estocolmo,  
instituição que trabalha para 
o governo da Suécia, em pes-
quisas relacionadas à governança de sistemas socioecológi-
cos. Nesse vídeo, que integrou a programação de um dos dias 
da Rio + 20, os alunos do colégio formularam perguntas acerca 
da sustentabilidade do planeta, encaminhadas para um grupo 
de cientistas laureados com o Prêmio Nobel.

Rio +20 

Alunos Rafael Zulli e Thiago Schlieper

Forum Doha GOALS - Gathering of All 
Leaders in Sports 

A aluna Giulia Bi-
tar Malfatti, da Unidade 
Granja Vianna, integrou o 
grupo de estudantes bra-
sileiros, do Ensino Médio, 
que representaram o País 
no Forum Doha GOALS - 
Gathering of All Leaders 
in Sports, realizado em 
Doha, no Qatar. O evento, 
que tem por objetivo unir o 
mundo por meio do espor-
te, tem apoio do Emir do 
Qatar, o Sheikh Hamad bin 
Khalifa Al Thani.

Menção honrosa

Paula Cogliati Boccar-
do e Roberta de Oliveira 
Montag, estudantes do 
3º ano do Ensino Médio 
do Colégio Rio Branco, 
Unidade Higienópolis, 
receberam menção hon-
rosa pela participação 
na SP+20, que ocorreu em 
junho, nas Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, como prepa-
ração para a Rio +20. Representantes da África do 
Sul no “Comitê” Cidades Sustentáveis e Atos Interna-
cionais, as alunas argumentaram a favor do crescente 
turismo sustentável e da necessidade de investimentos 
que precisariam ocorrer no país para que novas tecno-
logias verdes fossem instauradas.
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ESPORTES

A Taça Rio Branco de Xadrez, em suas edições IV e V, reuniu 
estudantes das Unidades Higienópolis e Granja Vianna, que co-
locaram em prática os conceitos e táticas aprendidas no Clube 

de Xadrez Rio Branco. Pais e professores estiveram entre os 
grandes incentivadores dos jogadores. 

Xadrez

Taça Rio Branco de Xadrez       

Alunos do Clube de Xadrez Rio Branco participaram da competição

Rugby

Aluno Massayuki Nakaya conquistou o vice-campeonato no circuito

Circuito Semp Toshiba de Xadrez Escolar

O Clube de Xadrez Rio Branco participou da 3ª Etapa do Circuito 
Semp Toshiba de Xadrez Escolar, promovido pelo Clube de Xadrez São 
Paulo. Um total de 20 alunos do colégio disputou as 
partidas com alunos de várias escolas, nas catego-
rias sub8, sub10, sub12 e sub 14. Os alunos David 
Alcalay, categoria sub12, obteve o 4º lugar, Eduardo 
Adas Garcia, categoria sub10, o 5º e Natan Alcalay, 
categoria sub08, o 5º lugar.

Formação em Rugby

Em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, o colégio promoveu um curso 
de capacitação, em rugby, dos professores de Educação Física das duas unidades de 
colégio, para estimular  a prática desse esporte, centrado na colaboração e no trabalho 
em equipe. As aulas, teóricas e práticas, foram ministradas pelo ex-aluno Flávio Santos, 
membro do Rio Branco Rugby Clube e gestor de desenvolvimento da Confederação. O 
Rio Branco Rugby Clube, vinculado à Confederação, teve início dentro do Colégio Rio 
Branco, quando estudantes brasileiros e estrangeiros tiveram a iniciativa de realizar jo-
gos durante o recreio e nos intervalos entre as aulas, passando a competir em torneios. 
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Equipe masculina do Rio Branco Rugby Club

Rugby Day

Realizado na Unidade Granja Vian-
na, o Rugby Day reuniu alunos das 
Unidades Higienópolis e Granja Vian-
na. O evento, fruto da parceria entre 
o Colégio Rio Branco e o Rio Branco 
Rugby Club, contou com  demons-
trações das equipes masculina e fe-
minina do Rugby Club. Ao longo da 
apresentação das equipes, Alejandro 
Dicovsky, ex-aluno e Presidente do 
Rio Branco Rugby Club, tirou dúvidas 
dos alunos a respeito do esporte. 

Professores e alunas do 2º ano do Ensino Médio

Jogo reúne professores e alunos

Idealizado pela professora de Sociologia Marina Miorim, o 
jogo de basquete reuniu professoras de várias disciplinas do 
Ensino Médio e alunas do 2º ano, numa atividade de descon-
tração e de integração das alunas com futuras professoras.  

Torneios

Campeonato Interséries e Torneio Intercolegial

As unidades Higienópolis e Granja Vianna promoveram, res-
pectivamente, o Campeonato Interséries e o Torneio Intercole-
gial. Voltadas para os alunos do Ensino Médio, as competições 

abrangeram diversas modalidades de esporte, integrando di-
ferentes classes e servindo de oportunidade para a expressão 
de grandes talentos.

Alunas do time feminino de Basquete ao lado 
do professor Rubens Silva Filho

Basquete

Time feminino de Basquete lidera em competições

O time feminino de Basquete do Colégio Rio Branco, Unidade Higie-
nópolis, conquistou medalha de ouro no Colégio Mackenzie, na categoria 
mirim, e o vice-campeonato no Colégio Magno. Composto por 13 alunas, 
o time feminino de basquete integra as atividades extracurriculares que 
visam, entre outros objetivos, a estimular a cooperação mútua, o compor-
tamento ético e a prática da cidadania.

Campeonato Externo

As equipes masculinas de Futsal Mirim e Handebol Pré-
-mirim, da Unidade Higienópolis do colégio, conquistaram me-
dalha de prata no Campeonato Dante Alighieri. A competição, 
que está em sua quarta edição, possibilitou o entrosamento de 
alunos das duas escolas e representou um incentivo à prática 
de esportes desde a infância. 

Alunos participaram do Campeonato Dante Alighieri
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Jogos da Primavera 

Os Jogos da Primavera reuniram alunos do Maternal 
ao 2º ano do Ensino Fundamental do colégio e do 2º ano 
do Centro de Educação para Surdos Rio Branco. Nos mol-
des de uma olimpíada, os alunos participaram de jogos 
interclasses e de atividades individuais. 

Aluna fez o juramento do atleta

Time feminino sub-16 conquistou o terceiro 
lugar no Futebol Society

FutCup

O Colégio Rio Branco sediou a final da 
8ª edição do FutCup, uma competição de 
futebol, nas modalidades de Futsal, Society 
e Futebol de campo, entre escolas de São 
Paulo. Os jogos aconteceram na Unidade 
Granja Vianna, reunindo cerca de 1500 pes-
soas. Os times sub-16 masculino e feminino 
do Rio Branco conquistaram o terceiro lugar 
no Futebol Society.

Coral que representou o Brasil no Festival at Carnegie Hall

ARTE E CULTURA
Coral Rio Branco

“Festival at Carnegie Hall”

O Coral Rio Branco participou, pela 
primeira vez, em Nova Iorque (EUA), do 
Festival at Carnegie Hall, que reúne par-
ticipantes de corais do mundo inteiro, 

considerado um dos maiores festivais de 
música pelo alto nível de exigência dos 
organizadores. Fizeram parte do grupo 
brasileiro 22 alunos do colégio, orientados 

pelas regentes Heloisa Lobo e Suziane 
Madureira. Juntando-se a vozes de jovens 
de outros países, os alunos entoaram can-
ções em inglês, latim e português.
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O Coral realizou diversas apresentações de Natal

Celebração do Natal

Um vasto repertório de músicas tradicionais e contempo-
râneas, na voz do Coral Rio Branco, deu um colorido espe-
cial  às comemorações pelas festas de final de ano, dentro 
e fora do Colégio. Na Unidade Higienópolis, o grupo realizou  
uma apresentação beneficente, juntamente com a Orquestra 
Instituto Grupo Pão de Açúcar, regida pelo maestro Daniel  
Misiuk.  O espetáculo, que contou com o apoio da  Associa-

ção Feminina do Rotary Club de São Paulo (Afrosp), arrecadou 
brinquedos novos – trocados pelos convites, encaminhados a 
crianças internadas na Santa Casa de São Paulo. Sob a orien-
tação das regentes Heloisa Lobo, Suziane Madureira, Silvana  
Pontes e Mariana Teófilo, o Coral das unidades Granja Vianna e 
Higienópolis levou sua arte e sua alegria também para diversos  
shoppings, apresentando-se com muito sucesso.

Encontro comemorou centenário de nascimento de Luiz Gonzaga 
e lançamento do livro “Lua Estrela Baião”

Grupo de Teatro Rio Branco encenou as peças “A Megera Domada” e “Sonho de uma Noite de Verão”

Teatro

Estudo e encenação da obra 
de Shakespeare

Ao fim de um ano de estudo em torno da 
obra de William Shakespeare, o Grupo de 
Teatro Rio Branco, em atuação há 26 anos, 
encenou as peças "A Megera Domada" e 
"Sonho de uma Noite de Verão”, nas unida-
des Higienópolis e Granja Vianna do Colégio 
Rio Branco. A encenação, sob a direção da 
professora Vanessa Bruno, com assistência 
de direção de Lívia Vilela, foi precedida de 
um estudo teórico – que levou à escolha dos 
textos, aulas sobre Renascimento, Surrealis-
mo, teatro e moda elisabetana, além de ofi-
cinas de cenário, figurino, movimentação no 
espaço, improvisação e voz.

Semana dedicada a Luiz Gonzaga 

Os alunos do Colégio Rio Branco 
participaram do show de lançamento 
do livro "Lua Estrela Baião, a História 
de um Rei", do jornalista Assis Ân-
gelo, encenando "Baião Encantado: 
uma homenagem ao rei", performance 
músico-teatral em torno do repertório 
de Luiz Gonzaga. O show contou com 
a participação especial do sanfoneiro 
Chambinho do Arcodeon, que interpreta 
Luiz Gonzaga no filme "Gonzaga - de pai 
para filho".
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Apresentação de Ballet na Unidade Granja Vianna

Dança

Apresentações do Grupo de Dança Rio Branco 

A forma clássica do ballet e a popular da street dance 
estiveram representadas nas exibições do Grupo de Dan-
ça do Colégio Rio Branco. Musicais famosos, coreografa-
dos pela professora Eliana Marques, compuseram as apre-
sentações na Unidade Granja Vianna. A street dance foi 
exibida no Festival Dance Glória – mostra de dança do Colégio  
Marista da Glória, com coreografia da professora Paula  
Arcuri para o musical “Família Adams”.

Atividades diversificadas reuniram alunos de todas as séries

Feira do Livro

A Feira do Livro do Colégio Rio Branco, um espa-
ço dedicado ao prazer da leitura, reuniu alunos de 
todas as séries, familiares e professores em torno 
de emoções e ideias proporcionadas pela literatura. 
Várias atividades marcaram a feira – que celebrou o 
centenário de Jorge Amado e os 90 anos da Semana 
de Arte Moderna, entre contação de histórias, em 
português e inglês, sessões de autógrafos, conver-
sas com autores e adaptadores de obras infantoju-
venis, sarau de poemas e peças teatrais. 

Ao longo do ano, o Colégio Rio Branco promo-
veu, nas duas unidades, uma mostra de livros para 
professores, com lançamentos didáticos e paradi-
dáticos de 40 editoras.

Alunos apresentaram seus talentos artísticos

VivaFest

2º VivaFest Higienópolis

O protagonismo e a dedicação dos alunos marca-
ram a segunda edição do VivaFest, na Unidade Higie-
nópolis. Cerca de 500 pessoas estiveram presentes 
em cada um dos dois dias do festival, aplaudindo os 
43 estudantes que mostraram seus talentos na mú-
sica, dança e teatro, além da habilidade de organizar 
todo o evento, com apoio dos professores. Os vence-
dores das diversas categorias foram avaliados por re-
nomados profissionais da TV e do teatro. O Coral Rio 
Branco e integrantes do grupo de Ginástica Aeróbica 
Esportiva do Palmeiras prestigiaram o show.
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Alunos participaram da atividade “Tecendo fios, ouvindo sons” 

A professora Silvana Figueire-
do Pontes desenvolveu o projeto 
“Tecendo fios, ouvindo sons”, 
com base na experiência que vi-
venciou em salas de aula, no Ja-
pão, onde observou crianças tra-
balhando em teares. Adaptando 
a atividade aos alunos brasileiros 
– e preocupada em melhorar a 
capacidade de concentração, a 
professora associou música ao 
tear, obtendo o efeito esperado 
em relação à concentração e, 
também, à serenidade. 

“Tecendo fios,  
ouvindo sons” 

Houve encenação, apresentações de música instrumental, canto e dança

1º VivaFest Granja Vianna  

O 1º VivaFest da Unidade Granja 
Vianna mostrou o talento artístico dos 
alunos do Ensino Médio nas categorias 
de encenações, música instrumental, 
canto e dança, e sua capacidade de 
conceber e realizar o evento. Avaliados 

por professores do colégio, os vence-
dores das diversas categorias foram 
vivamente aplaudidos por suas atua-
ções. O evento contou também com 
uma apresentação do cantor Jairzinho 
Rodrigues, ex-aluno e pai de alunos do 

colégio, que integrou a comissão de 
jurados. O festival teve a participação 
especial da Banda Teachers, formada 
pelos professores Matias Gurbanon, 
Thiago Bevilacqua, de Matemática, e 
Maurílio Fontanese, de Química.

Alunos conheceram as obras da artista plástica Adriana Varejão

Museu de Arte Moderna (MAM)

Os alunos de 5º ano, das unidades Higienópolis 
e Granja Vianna, visitaram o Museu de Arte Moderna 
(MAM), e apreciaram o trabalho da artista brasileira 
Adriana Varejão. O Colégio Rio Branco faz parte do grupo 
de escolas parceiras do MAM, incorporando ao seu pla-
nejamento as atividades do museu.

Artes Plásticas

Música
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Tradicional festa comemorou o centenário de Luiz Gonzaga

EVENTOS
Festa Junina O Colégio Rio Branco promoveu sua tradicional Fes-

ta Junina, comemorando o Centenário de Luiz Gonzaga. 
Barracas de comidas típicas, brinquedos inflá-

veis, jogos e prendas fizeram parte da programação, 
com destaque para as quadrilhas acompanhadas 
das canções do “Rei do Baião”, coreografadas por 
professores do colégio. O grupo Reaja promoveu 
atividades que estimularam, de forma lúdica, a re-
flexão sobre preservação do meio ambiente. A co-
memoração contou com a participação dos alunos 
do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, que 
dançaram a quadrilha em conjunto com os alunos 
ouvintes. A festa da Unidade Granja Vianna teve a 
presença dos personagens Ludovico e Dorotéia, do 
programa Quintal da Cultura, da TV Cultura.

Utilizando a Arte Conceitual, os alunos criaram um cão de gesso

Dog parade

Inspirados pelo Cow Parade, ex-
posição de arte em lugares públicos, 
realizada nas principais cidades de 
vários países, os alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental da Unidade 
Higienópolis criaram o projeto Dog 
Parade. Orientados pela professora 
de Artes, Adelaide Monteiro, e pe-
los professores de Português Alana 
Grimaldi e Rafael Morais – na parte 
relativa à redação do propósito da 
obra, os grupos trabalharam a figura 
de um cachorro de gesso, de aproxi-
madamente 50 cm, pondo em práti-
ca os conceitos de Arte Conceitual, 
aprendidos em sala de aula.
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Alunos fizeram apresentação musical

Evento apresentou os trabalhos e atividades 
desenvolvidos ao longo do ano

Encontro Cultural

O Encontro Cultural, reunindo alunos, pais e pro-
fessores, nas unidades Granja Vianna e Higienópolis, 
celebrou o conhecimento, o talento e as habilidades 
que os alunos desenvolveram ao longo do ano.

Brincadeiras instrutivas marcaram a participação 
da Educação Infantil no Encontro Cultural, que exi-
biu a produção do Ensino Fundamental nas diversas 
áreas do conhecimento e as realizações do Ensino 
Médio, com foco na interdisciplinaridade. Alunos 
surdos, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
estimularam os visitantes a conhecer brinquedos fei-

tos por eles, com material reciclável, e demonstraram 
seus talentos artísticos por meio da encenação de uma 
peça teatral e da criação de vídeos na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

O Encontro Cultural reforçou, também, a importân-
cia do cuidado com a natureza por meio de ações do 
Grupo Reaja (Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto ao Am-
biente), e de um Sarau Poético, que exaltou o tema 
do Ano Internacional da Sustentabilidade, da Unesco.

Dia da Família

O colégio celebrou os laços que unem família e escola, no 
Dia da Família. Por meio de diversas manifestações na área da 

música e das artes plásticas, os alunos expressaram sentimentos 
e emoções em relação a esses dois mundos que, unidos, contri-
buem para a solidificação dos valores do conhecimento, da ética 
e da cidadania. Na Unidade Granja Vianna, à apresentação da 
orquestra de cordas do Instituto Pão de Açúcar, seguiu-se uma 
oficina de pintura e de trabalho com argila que reuniu alunos e 
seus familiares em torno do fazer artístico. Uma apresentação mu-
sical, reunindo alunos de várias classes, na Unidade Higienópolis, 
cantou o amor da família por meio de canções nacionais e interna-
cionais, com a participação especial dos alunos do Maternal, que 
coreografaram “A Bicicleta”, da autoria de Toquinho, pedalando, 
animadamente, pelo palco.
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PALESTRAS

Conversa com filho e neta de Jorge Amado

Marcando o centenário de Jorge Amado, o colégio promoveu uma conversa com João 
Jorge e Camila, filho e neta  do escritor, com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I da 
Unidade Higienópolis do colégio. Em meio a histórias de vida do escritor, contadas pelos 
visitantes, os alunos fizeram perguntas, bastante elogiadas, sobre sua obra. 

Camila Amado e João Jorge

VISITA

Alunos participaram de um bate-papo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

Visita ao Instituto Fernando Henrique Cardoso 

Os alunos do Ensino Médio do Colégio 
Rio Branco foram convidados pelo Instituto 
Fernando Henrique Cardoso para participar 
do programa Diálogos com um Presidente. 
A visita iniciou-se pela exposição “Um plano 
real: a história da estabilização do Brasil”, 
prosseguindo pela “Casa Instável”, insta-
lação que reproduz as sensações de viver 
em um período no qual a inflação chegava 
a mais de 30% ao mês. Na sequência, os 
alunos foram recebidos no auditório do Ins-
tituto, onde Fernando Henrique Cardoso, em 
um clima de descontração e de proximidade, 
respondeu a perguntas em torno de temas 
como privatizações, movimentos sociais, po-
líticas públicas e a questão das drogas ilíci-
tas. A visita encerrou-se com uma sessão de 
fotos e um café de despedida.

Alunos interagiram e expuseram diversos tipos de habilidades

Manifestações artísticas, culturais e esportivas marcaram 
as comemorações da Semana da Criança no colégio, promo-
vendo a exposição de diversos tipos de habilidades dos alunos 
e a integração das turmas do Maternal ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. As atividades celebraram a infância e sua viva-
cidade, por meio de um show de talentos, apresentações do 

Coral Rio Branco e do Grupo de Teatro Rio Branco, Jogos da 
Primavera – reunindo alunos de 2º ano do colégio e do Centro 
de Educação para Surdos Rio Branco, além de conversas com 
autores de livros, sessões de contação de histórias e a ence-
nação da peça “Profissão Esperança”, pelos alunos do Centro 
Profissionalizante Rio Branco (Cepro).

Semana da Criança
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Alunos do 1º ano da Unidade Granja Vianna com o cantor

“Quem canta, se encanta”

O cantor e compositor Jairzinho parti-
cipou do projeto “Quem canta, se encan-
ta”, junto aos alunos do 1º ano da Edu-
cação Infantil da Unidade Granja Vianna 
do colégio. Além de cantar músicas de 
seu repertório, Jairzinho, que é ex-aluno 
do Colégio e pai de alunos, falou sobre 
o processo de criação de uma música, 
desde a composição da letra até a es-
colha dos instrumentos, respondendo a 
perguntas dos alunos. O Projeto “Quem 
canta, se encanta” tem foco na leitura, 
escrita e comunicação oral a partir do 
resgate de canções populares. 

Visita de autores

Com o objetivo de aproximar os alunos leitores dos autores lidos, o colégio recebeu escritores para uma conversa, com o 
objetivo de ampliar o gosto pela leitura e estimular a produção escrita.

Ricardo Azevedo autografou livros dos alunos

Ricardo Azevedo

Ricardo Azevedo, autor de “Cultura da 
Terra” – coletânea de contos sobre a cul-
tura popular de várias regiões, focalizou 
a importância de saber se expressar por 
meio da escrita, as etapas da criação de 
uma obra literária, respondendo a per-
guntas dos alunos.

Alunos do 5º ano em conversa com o autor Fernando Nuno

Fernando Nuno

O escritor Fernando Nuno falou sobre a produção de um livro, 
em todas as suas etapas, além de conversar com os alunos sobre 
o trabalho de adaptação de obras clássicas para a leitura de crian-
ças e jovens, sua especialidade.
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A Unidade Granja Vianna do colégio promoveu uma pa-
lestra com a jornalista Jackeline Carvalho, sócia-diretora 
da Comunicação Interativa Editora e mãe de alunos, com o 
objetivo de aproximar cerca de 100 alunos do 5º do Ensino 
Fundamental I do universo do Jornalismo. Citando exemplos 

de situações que viveu ao longo da carreira, a jornalista 
apresentou aos estudantes o cotidiano da profissão, além 
de explicitar alguns conceitos e ressaltar a importância do 
domínio do português, na sua norma culta, para o pleno 
exercício da atividade.

Especialistas falaram sobre o uso de drogas na adolescência

Jovem Pan Pela Vida, Contra as Drogas

Alunos dos 8º e 9º anos e 1º ano do 
Ensino Médio assistiram à palestra “Jo-
vem Pan pela Vida, Contra as Drogas”, 
promovida pela Rádio Jovem Pan, que 
alertou os jovens com relação à ameaça 
representada pelas drogas. A psicanalista 

Maria Angélica Viana, o psicólogo Diego 
Batista Bragante, a jornalista Izilda Alves 
e o ex-dependente químico Ricardo Sou-
za estimularam os alunos a refletir sobre 
as graves consequências para o indivíduo 
e sua família, do uso do álcool e da ma-

conha. Motivados pelos depoimentos e 
pelas informações oferecidas, os alunos 
expressaram o valor desse tipo de evento 
que ajuda a entender os problemas, dis-
cute meios de preveni-los e fornece pers-
pectivas para a sua solução.  

Palestra com a jornalista e ex-aluna Julia Carvalho

Julia Carvalho 

Como parte das atividades da área de Língua Portuguesa, os alunos 
do 4º ano do Ensino Fundamental, das unidades Granja Vianna e Higie-
nópolis, participaram de uma palestra com a jornalista e ex-aluna Julia 
Carvalho, que falou sobre o dia a dia da sua atividade no que se refe-
re à elaboração de uma reportagem e às condições necessárias para a 
produção de um bom texto jornalístico. Durante dois meses, os alunos 
estudaram, em sala de aula, o gênero Notícia e, na palestra, tiveram a 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre o tema.

Universo do Jornalismo 

Jackeline Carvalho 
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Alunos apresentaram trabalhos durante o encontro

3º Seminário Web Currículo - Educação e Mobilidade 

Professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio das unidades Hi-
gienópolis e Granja Vianna do Colégio Rio Branco participaram do 3º Semi-
nário Web Currículo - Educação e Mobilidade, realizado na Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O objetivo do encontro foi debater 
questões relacionadas ao desenvolvimento do currículo, com a integração 
de mídias e tecnologias digitais ao processo de ensino e aprendizagem.

O colégio expôs nove trabalhos, que demonstraram os resultados da 
aplicação das Tecnologias da Informação e da Comunicação ao ensino de 
Literatura e Ciências, com relatos e apresentações práticas sobre a criação 
de clipes, de veículos de comunicação e simulação do corpo humano, por 
meio de recursos da informática. Os alunos surdos do Ensino Fundamental 
II e do Ensino Médio mostraram a interpretação de obras literárias em vídeo 
e em plataformas digitais. Alunos do Ensino Médio expuseram trabalhos 
desenvolvidos na área de Ciências em conjunto com a área de Informática, 
colocando em prática conceitos da Física.

COLAÇÃO DE GRAU

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio colaram grau

As solenidades de formatura dos alunos do Ensi-
no Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental foram 
marcadas por homenagens a pais, formandos e pro-
fessores, e discursos de incentivo e de fé no futuro.

Oradores das turmas reviveram lembranças e pro-
jetaram seus sonhos, destacando a importância do 
empenho para enfrentar os desafios ainda por vir. 

Nas duas unidades do colégio, os formandos re-
alizaram vídeos que mostraram seus diferentes mo-
mentos, ao longo do tempo, na escola, assim como 
as relações de amizade que construíram com colegas 
e professores. Os paraninfos das turmas registraram 
sua alegria por falar aos formandos, ressaltando o 
valor do estudo na conquista de uma carreira sólida e 
na realização profissional.
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Empreendedorismo, competência  
e ética na edificação do profissional  

de hoje e de amanhã.
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Com o objetivo de avaliar o ano de 2011 e discutir propos-
tas para 2012, diretores, coordenadores e professores das Fa-
culdades Integradas Rio Branco reuniram-se, no início dos dois 
semestres, juntamente com gestores de todas as entidades 
mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.  Na pre-
sença do presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
Eduardo de Barros Pimentel, do membro do Conselho Superior 
e Assessor da Presidência, Ivo Nascimento, do superintenden-
te Marco Rossi, do diretor-geral, Edman Altheman, e do diretor 
acadêmico, Alexandre Uehara, o grupo refletiu sobre questões 
ligadas ao projeto de expansão e de transformação das Facul-

dades em Centro Universitário, desempenho da instituição nos 
exames nacionais, valorização da produção docente e discen-
te e aperfeiçoamento da qualidade do ensino e da pesquisa 
científica. Como forma de valorizar a atuação e a história dos 
professores na instituição, foi lançado o “Projeto Legado” em 
que, por meio de mensagens estampadas em um grande pai-
nel, os mestres expressaram ideias relativas ao seu papel de 
educadores, à forma como gostariam de ser lembrados. A par-
tir de relatos de gestores da Fundação de Rotarianos de São 
Paulo e das entidades que a integram, discutiram-se formas de 
compartilhar planos e ações, unindo esforços na direção de um 
ensino de excelência, cumprindo a missão da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo de ser referência na área da educação.

PLANEJAMENTO

RESULTADOS
Guia do Estudante

Na edição de 2012 do Guia do Estudante, da Editora Abril, os cursos de 
Pedagogia, Administração, Jornalismo, Produção Editorial, Publicidade e Pro-
paganda, Rádio e TV, Relações Internacionais e Sistemas de Informação das 
Faculdades Integradas Rio Branco foram avaliados com “estrelas”, atestando 
seu grau de excelência. O Guia do Estudante realiza, anualmente, pesquisa com 
o objetivo de identificar e valorizar as melhores instituições de ensino do Brasil.

Enade

Os cursos de Sistemas de Informação e Pedagogia das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, obtiveram, respectivamente, a 2ª e 6ª posições na cidade 
de São Paulo, segundo avaliação do Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), do Ministério da Educação, em 2011.

Edman Altheman e Eduardo de Barros Pimentel 

Em Reunião de Planejamento, foi lançado o Projeto Legado
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Professor Paulo Feuz recebe prêmio pelo 
projeto “Prática Jurídica Online”

Alunos e professores do curso

PARCERIA
Convênio com Alumni, Aliança Francesa e Instituto Confúcio

Diante da importância da língua inglesa e da língua francesa num mundo cada vez mais globalizado, as Faculdades Integradas Rio 
Branco firmaram convênio com as escolas Alumni e Aliança Francesa, com o objetivo de oferecer, aos alunos, a oportunidade de ampliar 
as condições de empregabilidade, por meio do domínio de idiomas. As Faculdades mantêm, ainda, uma parceria com o Instituto Confú-
cio, vinculado à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que oferece curso de língua e cultura chinesa.

EXPANSÃO

Faculdades Integradas  
Rio Branco na Granja Vianna

PRÊMIO
Curso de Direito conquista o Prêmio Edson Franco

O projeto “Prática Jurídica Online”, do curso de Direito das Faculdades 
Integradas Rio Branco, recebeu o Prêmio Edson Franco, iniciativa da Funda-
ção Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Funadesp), 
que objetiva incentivar e conferir visibilidade às Instituições de Ensino Su-
perior (IES) não estatais, focadas em processos de inovação. A cerimônia de 
premiação aconteceu durante o II Encontro Regional Norte/Centro Oeste de 
Dirigentes de Graduação das Instituições de Ensino Superior Particulares, 
realizado em Belém. Coordenado pelo professor Paulo Sério Feuz, o projeto, 
desenvolvido em parceria com o Ensino a Distância Rio Branco, estimula a 
vivência da realidade do processo jurídico, por meio de aulas interativas e 
exercícios, com base na plataforma virtual Moodle.

Tiveram início, em julho, as obras das novas instalações da 
Unidade Granja Vianna das Faculdades Integradas Rio Branco. 
O prédio, com infraestrutura e recursos tecnológicos de ponta, 
vem se juntar às instalações das demais entidades mantidas 
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo – Colégio Rio Bran-
co, Centro de Educação para Surdos e Centro Profissionalizante 
Rio Branco (Cepro), no município de Cotia. Inicialmente, serão 
oferecidos o curso de Administração, em nível de graduação, e 
os cursos de Pós-Graduação.

53

MBA Branding no 
Rio de Janeiro

O MBA Executivo em Branding, das 
Faculdades Integradas Rio Branco, ce-
lebrou, em 2012, seus 10 anos, com o 
lançamento da primeira turma no Rio 
de Janeiro. As palestras de inauguração 
do curso, ministradas pelo diretor-geral 
das Faculdades Integradas Rio Branco, 
Edman Altheman, pelo coordenador do 
curso, Antonio Roberto de Oliveira, e 
profissionais de destaque do setor res-
saltaram a importância estratégica da 
gestão da Marca.
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Professor Marcio Rinaldi e César Cavelagna

O jornalista apresentou sua obra “Comunicação e Identidade – Quem você pensa que é?”

PROGRAMA TALENTOS DA COMUNICAÇÃO
O programa Talentos da Comunicação, que objetiva aproximar alunos e profissionais que se destacam 

nos vários segmentos da atividade de Comunicação, promoveu, ao longo do ano, diversas palestras.

Luis Mauro Martino

Com base em sua obra “Comunicação e Identidade - Quem você pensa que é?”, o jornalista 
Luis Mauro Martino, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), conversou com os alunos de Comunicação Social sobre questões que 
envolvem a construção e a expressão da identidade num mundo mediado, especialmente, 
pela Internet, e as responsabilidades que decorrem desse fato no relacionamento com os 
outros e com o mundo.

César Cavelagna

O empresário do setor de animação, 
César Cavelagna, falou aos alunos do 
curso de Rádio e TV sobre a importân-
cia da atualização do conhecimento na 
área do software para o exercício da 
atividade de animação, além de exem-
plificar todo o processo de criação e 
desenvolvimento de um trabalho para 
diferentes veículos.

Paul Domingos

Paul Domingos, Diretor da Pexera Produções, discutiu com 
os alunos dos cursos de Rádio e TV e Publicidade e Propagan-
da as diversas possibilidades de atuação profissional na área, 
ressaltando sua trajetória e as diversas experiências que nor-
tearam e embasaram suas escolhas.

Paul Domingos e professor Paulo Durão

Renata Poskus Vaz

Renata Poskus Vaz, ex-aluna, empresária e con-
sultora de moda, que inovou ao criar um blog di-
rigido a mulheres acima do peso, falou sobre sua 
experiência em diversos veículos e suas motivações 
ao lançar-se na comunicação via Internet.

Renata Poskus Vaz
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Klester Cavalcanti

Klester Cavalcanti, detentor de vários prêmios nacionais e in-
ternacionais, autor do livro “Dias de inferno na Síria” – que relata 
sua experiência de tortura e prisão no país, discutiu com os alunos 
as diversas possibilidades de práticas no jornalismo.

Professora Renata Carraro e o jornalista Klester Cavalcanti

Renato Dilago

O jornalista e diretor do programa SBT Repórter, Renato Dila-
go, falou aos alunos do curso de Jornalismo sobre a situação do 
telejornalismo no Brasil e perspectivas para o futuro. O jornalista 
conduziu um debate – ilustrado com uma edição do programa 
SBT Repórter, em que discutiu questões ligadas ao desempenho 
ideal do jornalista nesse tipo de emissão televisiva.

Karina Monteiro

Karina Monteiro, ex-aluna do curso de Editoração das Faculdades 
Integradas Rio Branco e coordenadora de Arte no Instituto Brasileiro 
de Edições Pedagógicas (Ibep), falou sobre sua trajetória profissio-
nal, além de traçar um panorama da produção de livros didáticos 
no Brasil.

Cláudio Novaes Pinto Coelho

Com o objetivo de discutir a importância da imagem na atua-
lidade, as Faculdades Integradas Rio Branco receberam Cláudio 
Novaes Pinto Coelho, doutor em Sociologia pela Universidade 
de São Paulo, professor e organizador da obra “Comunicação e 
Sociedade do Espetáculo”, em conjunto com Valdir José de Cas-
tro. Cláudio Novaes discutiu questões presentes no cotidiano dos 
alunos, como a superexposição nas redes sociais, conceituando 
“sociedade do espetáculo” e exemplificando de que forma as prá-
ticas jornalísticas e da publicidade estabelecem relação com ela.

Professor Clayton Sasahara com Renato Dilago

Karina Monteiro é ex-aluna das Faculdades

Palestrante abordou a importância da imagem na atualidade
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Docentes e alunos puderam interagir durante o debate

EVENTOS
I Encontro de Jornalismo Político

A cobertura jornalística das eleições municipais em São 
Paulo foi tema do I Encontro de Jornalismo Político que reu-
niu os jornalistas Claudio Junqueira, da Rádio Bandeiran-
tes, Fabiana Novello, da Rádio CBN, Pedro Venceslau, do 
Jornal Brasil Econômico, e Ligia Braslauskas, do Portal R7. 
Em conjunto com Alexandre Uehara, diretor acadêmico das 
Faculdades, a coordenadora dos cursos de Relações Públi-
cas e Jornalismo, Patricia Rangel, e André Rosa, professor 
do curso de Jornalismo, os profissionais da mídia discutiram 
questões relativas ao planejamento das ações envolvidas na 
cobertura de fatos políticos, como eleições, além da impor-
tância da análise no que se refere a resultados de pesquisas 
e as formas de veiculação desses temas.

Antonio Carlos Malheiros, Paulo Sérgio Feuz, Renata Marques Ferreira e Lauro Ishikawa

Com o objetivo de atender às necessidades de informação e 
atualização de profissionais que atuam na imprensa, as Faculda-
des Integradas Rio Branco criaram o “Programa Rio Branco para 
Jornalistas”, em que professores de vários cursos ministram pa-
lestras sobre temas econômicos, políticos e sociais de relevância 

na atualidade. As duas edições do Programa reuniram profissio-
nais de vários veículos de comunicação, como TV Globo, Record, 
Gazeta, Band News, SBT, jornais Folha de S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo, portais G1, R7, UOL Notícias, Agência Estado, Agência 
Dinheiro Vivo, Revista Isto é, entre outros.

PROGRAMA RIO BRANCO PARA JORNALISTAS

Relações Internacionais: Temas  
da Agenda Contemporânea

A primeira edição do Programa Rio Branco para Jornaistas 
teve, como tema, “Relações Internacionais: Temas da Agenda 
Contemporânea”. As três aulas, ministradas, respectivamente, 
pelos professores Guilherme Casarões, Rogério Buccelli e Gun-
ther Rudzit, que falaram sobre a crise no Oriente Médio, os refle-
xos da crise internacional na Europa e as eleições americanas. A 
última aula contou com uma palestra da coordenadora do Curso 
de Relações Internacionais, Denilde Holzhacker, sobre o quadro 
político na América Latina.

Novas Tendências do Direito

No curso de extensão universitária “Novas Tendências 
do Direito”, oferecido aos profissionais da imprensa, por 
meio do Programa Rio Branco para Jornalistas, os profes-
sores Antonio Carlos Malheiros, Renata Marques Ferreira e 
Lauro Ishikawa e o coordenador Paulo Sérgio Feuz discuti-
ram, em suas palestras, a temática da relação entre os po-
deres do Estado, os fundamentos constitucionais da liber-
dade de expressão, o Direito Ambiental na Constituição de 
1988, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Antitruste, 
colaborando para o aperfeiçoamento da competência jorna-
lística no trato das questões do Direito.

Guilherme Casarões, Rogério Buccelli,  Gunther Rudzit e Denilde Holzhacker
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Professores e alunos das Faculdades Rio Branco

Designer 360º

As Faculdades Integradas Rio Branco, em parceria com o 
Clube de Arte da Editora Abril, a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU) e as Faculda-
des Metropolitanas Unidas de São Paulo (FMU), promoveram o 
Designer 360º, evento que contou com palestra do renomado 
designer americano Geoff Kaplan. Falando a alunos de cursos 
de Design, Publicidade e Propaganda e profissionais do setor, 
Geoff Kaplan expôs as ideias contidas em seu livro “Power to 
the People: The Graphic Design of Radical Press and the Rise 
of the Counter-Culture,” que trata do impacto das mídias un-
derground na formação dos movimentos sociais nos Estados 
Unidos, de 1964 a 1974.

Fórum de Negócios Rio Branco

O “1º Fórum de Negócios Rio Branco – Gestão, 
Tecnologia de Informação e Inovação”, promovido pe-
las Faculdades Integradas Rio Branco e direcionado 
aos profissionais de pequenas e médias empresas, 
contou com palestras de grandes nomes do setor em-
presarial que abordaram temas ligados à gestão de 
processos, empreendedorismo, desafios do setor de 
serviços, inovação e gestão de pessoas.

4º Fórum Intercursos sobre Relações de Consumo

Promovido pelos cursos de Re-
lações Públicas e Direito das Facul-
dades Integradas Rio Branco, o 4º 
Fórum Intercursos sobre Relações de 
Consumo contou com a participação 
de representantes de entidades liga-
das à defesa do consumidor, como 
Instituto de Defesa do Consumidor 
(Idec), Instituto de Pesos e Medidas 
(Ipem), Fundação de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Procon) e Reclame 
Aqui. As discussões foram pautadas 
em trabalhos dos alunos sobre ques-
tões vinculadas a direitos em várias 
situações de consumo.

Rafael Yudi, Marcia Ito, Francisco Felinto, Daniela Coragem, 
Leandro Queiroz e Guilherme Favaron

Abertura do 4º Fórum Intercursos
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Ciberjur

As Faculdades Integradas Rio Branco sediaram a 3ª edi-
ção do Congresso Nacional de Direito e Tecnologia (Ciberjur), 
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo 
(OAB-SP), por meio de sua Comissão de Ciência e Tecnologia, 

seção São Paulo. Cerca de 50 palestras, ministradas por espe-
cialistas e professores das Faculdades Integradas Rio Branco, 
abordaram questões da atualidade ligadas à Tecnologia da In-
formação e da Comunicação sob a ótica do Direito.

Nilton Padredi, Paulo Sérgio Feuz, Fábio Romeu Canton Filho, Alessandro Molon, Vitor Hugo Freitas, Marcos da Costa, 
Eduardo de Barros Pimentel, Edman Altheman, Alexandre Uehara e Tito Lívio de Figueiredo

SP +20

O SP +20, evento preparatório para o Rio +20 
- Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (CNUDS), realizado no Rio de 
Janeiro, foi organizado pelos alunos do curso de 
Relações Internacionais, contando com a presença, 
no campus, de estudantes de diversas faculdades. 
As palestras, ministradas por especialistas em 
meio ambiente e urbanismo, tiveram, como foco, a 
discussão de temas ligados à Rio +20, girando em 
torno da questão da poluição das águas, papel das 
ONGs na preservação do meio ambiente, utilização 
de embalagens plásticas no varejo, aquecimento 
global e desenvolvimento sustentável.

III Seminário Crimes nos Meios Eletrônicos 
e a Dignidade da Pessoa Humana 

O III Seminário Crimes nos Meios Eletrônicos e a Dignidade da 
Pessoa Humana, promovido pelas Faculdades Integradas Rio Branco 
em conjunto com o Rotary Club e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), contou com a presença de palestrantes e mediadores de 
destaque na área do Direito, que abordaram diversos temas ligados 
à questão da perícia em crimes eletrônicos, dignidade da pessoa no 
mundo virtual, incidência de crimes tributários e desafios da segu-
rança pública na esfera dos meios eletrônicos.

Ana Beatriz Franciscone, Secretária Geral do RBMUN, ao centro, com participantes do encontro

Diretor-geral das Faculdades, Edman Altheman, Fernando de Pinho 
Barreira e o coordenador do curso de Direito, Paulo Sérgio Feuz
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Feira Guia do Estudante

Com um estande alusivo aos desafios da carreira rumo à vida pro-
fissional, as Faculdades Integradas Rio Branco participaram da Feira 
Guia do Estudante, em São Paulo, promovida pela Editora Abril. Re-
cepcionados por alunos, os visitantes informaram-se sobre os cursos 
de graduação, pós-graduação e MBA, oferecidos pelas Faculdades, e 
assistiram a palestras de professores sobre diversas carreiras.

Profissão e Futuro

Cerca de mil estudantes do Ensino Médio de várias escolas de 
São Paulo e do Centro Profissionalizante Rio Branco (Cepro), parti-
ciparam da 5ª edição do “Profissão e Futuro - Encontro Rio Branco 
de Profissões”, um evento sobre possibilidades de carreira frente às 
diversas opções de cursos universitários. Discussões sobre mercado 
de trabalho, habilidades e competências necessárias ao desempenho 
das profissões, estiveram presentes nas diversas palestras de profis-
sionais do mercado e de professores das Faculdades Integradas Rio 
Branco e do Colégio Rio Branco. Oficinas temáticas proporcionaram 
o contato dos alunos com as práticas das atividades do Jornalismo, 
Relações Públicas, Relações Internacionais e Artes Cênicas.

Profissionais de vários setores de atividade estiveram no campus, criando oportunidades de reflexão sobre temas de relevân-
cia para alunos de todos os cursos. No plano internacional, os alunos do curso de MBA em Branding ampliaram seus conhecimen-
tos no contato com profissionais de vários países.

SEMANAS

Temas relacionados a projetos de investimento em grandes 
eventos – como a Copa do Mundo e a Fórmula 1, gestão das fi-
nanças corporativas e a crise econômica global, foram debatidos 
na 10ª Semana de Administração, Ciências Econômicas e Co-
mércio Exterior, contando com a presença de professores e de 
convidados representando instituições e empresas de renome.

Na Semana dos Cursos Tecnológicos - Marketing e Gestão 
Comercial, as questões da gestão da qualidade em processos, 
administração do ponto-de-venda e perfil do empreendedor fo-
ram discutidas por executivos, consultores e empresários, com 
base em suas experiências e vivências profissionais.

59

Estande das Faculdades Rio Branco promoveu atividades 
que estimulavam a busca pelo conhecimento

Léo Fraiman falou sobre os desafios da carreira em palestra de abertura

Douglas Renato Pinheiro, Marcelo Azevedo 
e Rebeca Meirelles Plibersek

José Luiz Turiani, Gastão Reis e Alexandre Uehara
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Na Semana de Relações Internacionais, os alu-
nos assistiram a diversas palestras, conduzidas por 
especialistas, que levaram à reflexão sobre temá-
ticas da atualidade, como a da presença brasileira 
na África, as disputas entre judeus e muçulmanos, 
as eleições americanas, as relações entre Brasil e 
Japão e a profissão de internacionalista.

No campo da Tecnologia da Informação, a Semana de Sis-
temas de Informação reuniu representantes de empresas de 
destaque para discutir questões relacionadas à qualidade na 
produção de software, desenvolvimento e medição de projetos, 
trabalho simultâneo de pequenas equipes, conceito de business 
intelligence e data warehouse, mobilidade e segurança na In-
ternet. O Sábado Geek, promovido pelo curso de Sistemas de 
Informação das Faculdades Integradas Rio Branco, contou com 
palestras, oficinas sobre sistemas operacionais, aplicativos e um 
campeonato de games, reunindo estudantes das Faculdades e 
de outras instituições. Palestras com especialistas estimularam 
discussões sobre controle de qualidade no desenvolvimento de 
softwares, a importância do papel do analista de negócios na 
interpretação das demandas internas e a introdução do dígito 9 
nos números de telefones celulares.

Profissionais de diversas mídias, agências de publicidade 
e de comunicação prestigiaram a Semana de Comunicação, 
que focalizou as práticas e tendências no mercado de comu-
nicação, com destaque para a programação de esportes e te-
lenovelas na televisão, a interação com o ouvinte no rádio, a 
evolução da propaganda e do merchandising, a produção de 
documentários em multiplataformas, o desenvolvimento da 
animação no Brasil, além de perspectivas para a atuação do 
profissional de Relações Públicas.

A Semana Jurídica, prestigiada por representantes 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e autoridades 
e personalidades do mundo jurídico, reuniu alunos do 
curso de Direito em torno de discussões sobre a investi-
gação do crime organizado, Direitos Humanos no Brasil, 
caso Mensalão, direito civil solidário, justiça desportiva 
e lei geral da Copa, culminando com a realização de um 
júri simulado, que propiciou a vivência de situações tí-
picas de um tribunal.

Floriano Peixoto Vieira Neto, General de Divisão, 
Alexandre Uehara, diretor acadêmico, Gunther Rudzit,  
professor do curso de Relações Internacionais

Profissionais da Serasa Experian ministraram palestras durante o Sábado Geek

Paulo Sérgio Feuz, Roberto Cicciliati Trocon, Alexandre 
Uehara, Edman Altheman e Pedro Luiz Napolitano

O jornalista Ivan Moré participou da Semana de Comunicação
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Eduardo Graeff abordou desafios do combate à corrupção

O curso de Pedagogia promoveu a 13ª Semana da Educação, que 
teve como tema “O Corpo e a Inclusão: como abertura de possibili-
dades”, debatendo, com a colaboração de especialistas em dança e 
psicomotricidade, as possibilidades de trabalho e de comunicação 
com pessoas autistas. Oficinas estimularam a utilização de dinâmicas 
de grupo e da música no ensino da Matemática e a exploração da 
tabela Braile na alfabetização de deficientes visuais.

A 8ª Semana Internacional de Branding, com progra-
mação em Madri e em Londres, proporcionou, aos alunos 
do curso de MBA em Branding das Faculdades Integradas 
Rio Branco, o contato com figuras internacionais de expres-
são no mundo do Design. Visitas a instituições educacio-
nais, como o Instituto Europeo Di Design, em Madri, e a 
Universidades de Brunel, em Londres, assim como a escri-
tórios de notórias consultorias, propiciaram o alinhamento 
conceitual em relação ao que se vem praticando de mais 
arrojado na área, fora do País.

PALESTRAS
Corrupção no Brasil

O cientista político e ex-secretário-geral da Presidência da Re-
pública no governo Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Graeff, 
ministrou a palestra “Corrupção de Sarney a Lula”, título de sua 
obra publicada recentemente, em que destaca os desafios do com-
bate à corrupção ao longo da história política brasileira.

Evento de Pedagogia discute inserção social

O curso de Pedagogia promoveu um evento especial dedicado a 
discutir o tema da inserção social de pessoas em situação de vulnera-
bilidade, convidando palestrantes que deram depoimentos de ordem 
profissional e pessoal em relação à questão. Docentes surdos e surdo-
cegos falaram dos desafios que enfrentaram e, também, da forma que 
encontraram para superá-los, transformando-os em motivação para a 
luta em favor dos seus direitos, dentro e fora do País. O evento contou 
com a presença da diretora do Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco, Sabine Vergamini, e da diretora do Centro Profissionalizante 
Rio Branco, Susana Penteado.

Eliana Rodrigues, Fernanda do Nascimento, Izaide Roseli e Maria Alice Rocha

Professor Antonio Roberto Oliveira com participantes da Semana

Carlos Jorge Wildhagen, Maria Alice Costa e Sylvia Lia Grespan
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Douglas Pinheiro, coordenador do curso  
de Administração, com Luiz Roberto Carnie

Programa de Liderança  
da Universidade de Pittsburgh

Representantes da Universidade de Pittsburgh estiveram 
nas Faculdades Integradas Rio Branco para apresentar, aos 
alunos do curso de Relações Internacionais, o “Management 
and Leadership Program”, programa voltado para a formação 
de lideranças na área de negócios, é uma parceria entre as 
duas instituições. 

A aluna do curso de Relações Internacionais, Gabriela 
Fernandes, participou, nos Estados Unidos, em julho, do pro-
grama. A aluna teve a oportunidade de ampliar seus conheci-
mentos em relação à visão de negócios no mundo globaliza-
do, responsabilidade social corporativa, liderança, inovação 
e estratégia, participando, ao final do curso, de um projeto 
coletivo que visou ao desenvolvimento de uma cadeira de 
rodas inovadora.Representantes da Universidade de Pittsburgh, das Faculdades e convidados

Business Culture in China

Com o objetivo de valorizar o relacionamento de negó-
cios entre países, as Faculdades Integradas Rio Branco pro-
moveram a palestra “Business Culture in China”, em parce-
ria com o Instituto Confúcio. Ministrada pela professora Su 

Yimei, da Hubei University, a palestra abordou as principais 
diferenças culturais entre ocidentais e chineses, bem como 
as regras essenciais para o sucesso na condução de negó-
cios na China.

Globalização e internacionalização no 
setor privado

As Faculdades Integradas Rio Branco receberam Luiz Roberto Carnier, profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas, que ministrou a palestra “Globalização e Interna-
cionalizações no Setor Privado” para alunos dos cursos de Administração e Siste-
mas de Informação. O palestrante destacou as semelhanças e diferenças culturais 
entre o Brasil e outros países, e apresentou vídeos e fotos com ações de empresas 
no mercado mundial.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Trote Solidário

A recepção aos calouros, no primeiro e segundo semestres, foi marcada 
por palestras sobre os desafios da vida universitária, fatores de sucesso na 
carreira profissional, recursos e propostas de cada curso, além de um convite 
especial para a celebração da conquista por meio da participação em ações 
de cunho social. Atendendo às proposições dos membros da Atlética XX de 
Abril, Time SIFE (Students In Free Enterprise) Rio Branco e do grupo Rio Bran-
co Model United Nations, os calouros dirigiram-se ao Hospital São Camilo 
para doar sangue e organizaram uma campanha de arrecadação de alimen-
tos e produtos de higiene e limpeza, que foram oferecidos ao abrigo Roberto 
Borghi, lar para crianças abandonadas ou vítimas de maus tratos. O Trote 
Solidário marcou, simbolicamente, o início das atividades de responsabilida-
de social na vida acadêmica, presentes em todos os cursos, ressaltando os 
valores humanistas agregados aos conteúdos programáticos.

Trote Solidário promoveu a doação de sangue
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Ação mobilizou alunos, professores e colaboradores

Um Dia Diferente

A 7ª edição do “Um Dia Diferente”, uma inicia-
tiva das Faculdades Integradas Rio Branco, reuniu 
alunos, professores e colaboradores de todas as 
instituições Rio Branco em torno da realização de 
ações de caráter social e humanitário. Voluntários 
mobilizaram-se com o objetivo de suprir carências 
em termos de alimentos, produtos de higiene e 
limpeza etc., atendendo instituições que cuidam de 
crianças e de animais. Ações no campo da educação 
promoveram orientação sobre como estruturar um 
plano de Comunicação para colaboradores de ONGs 
e sensibilização musical para pessoas com deficiên-
cia. No plano da saúde, o projeto organizou a 1ª Feira 
da Saúde da Lapa de Baixo, reunindo mais de trinta 
prestadores de serviço que ofereceram ao público 
exames de avaliação da saúde, orientação alimentar 
e esclarecimentos sobre prevenção de doenças.

BOLSA MÉRITO ACADÊMICO

A Bolsa Mérito Acadêmico foi entregue a, 
aproximadamente, 100 alunos das Faculda-
des Integradas Rio Branco em cerimônias no 
início dos dois semestres, como um reconhe-
cimento público do esforço dos alunos e um 
incentivo à superação de obstáculos na busca 
do conhecimento. As cerimônias contaram 
com a participação do presidente da Funda-
ção, Eduardo de Barros Pimentel, de direto-
res, coordenadores e professores.

TALENTOS

Design

Os estudantes Cauê Rodrigues, Cleber Sant’ana e Leonar-
do Perez, do curso de Design das Faculdades Integradas Rio 
Branco, tiveram seu projeto de design de interiores exposto na 
galeria do site do Rhinoceros, um dos principais softwares da 
atualidade para a modelagem em 3D.

Projeto de alunos na Galeria do Rhinoceros

Eduardo de Barros Pimentel entrega 
Bolsa Mérito para aluna
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Pelo segundo ano consecutivo, alunos do curso de Relações Interna-
cionais das Faculdades Integradas Rio Branco fizeram parte da delega-
ção brasileira que representou o País na reunião anual do G8/G20 Youth 
Summit, realizada na Georgetown University, Washington, DC, Estados 
Unidos. O encontro, que reuniu estudantes de importantes universida-
des de todo o mundo, promoveu rodadas de discussões, em inglês, so-
bre questões políticas presentes nas negociações oficiais das cúpulas 
do G8 e do G20. Na sua condição de futuros profissionais, os alunos 
posicionaram-se frente a temas de interesse global, exercitando seus 
talentos para a negociação e seu potencial de liderança.

Alunos na delegação brasileira do G8/G20 Youth Summit

Alunos do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integra-
das Rio Branco expuseram seus trabalhos na 12ª edição do Congresso 
Nacional de Iniciação Científica (Conic), promovido pelo Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp). Oferecendo con-
tribuições relativas a temas da atualidade, com base em pesquisa e aná-
lise, os alunos focalizaram questões de cunho político, cultural, social e 
econômico que afetam diversos países.

12º Congresso Nacional de Iniciação Científica (Conic)

Relações Internacionais

Como preparação para o evento G8/G20 Youth Summit, os 
alunos participaram da edição Brasil do G8/G20 Youth Summit, 
uma realização pioneira, no País, das Faculdades Integradas Rio 
Branco e do Instituto Global Attitude, com o apoio da Federação 
Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (Fereni). 
Durante cinco dias, os alunos vivenciaram situações próprias do 
encontro internacional, culminando com a indicação dos repre-
sentantes das Faculdades na delegação brasileira.

G8/G20 Youth Summit – Edição Brasil 2012

Participantes da etapa brasileira do G8/G20 Youth Summit

Delegação que representou o Brasil no evento

Alunos do curso de Relações Internacionais apresentaram trabalhos

Evento reuniu alunos das Faculdades e de diversas instituições

A edição 2012 do Rio Branco Modelo Universitário 
de Negociações (RB MUN), promovido pelos alunos 
do curso de Relações Internacionais das Faculdades 
Integradas Rio Branco, reuniu alunos das Faculdades e 
de outras instituições de ensino, como a Universidade 
de São Paulo (USP), Academia da Força Aérea (AFA) 
e Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Orga-
nizados em comitês, os alunos participaram da simu-
lação de discussões, em organizações internacionais, 
sobre importantes fatos internacionais, exercitando as 
habilidades de negociação e argumentação.

III Rio Branco Model United Nations

RA2012.indb   64 02/07/2013   18:43:04



65

Relatório Anual 2012

Faculdades Integradas Rio Branco

Direito e Relações Internacionais

Por meio do Instituto Confúcio na Unesp, a aluna do curso de Direito, 
Gloria Roberta Caixeta, e os alunos do curso de Relações Internacionais, 
Jonathan Yuji Kimura e Aline de Almeida Cardoso Rosa, obtiveram uma 
bolsa de estudos do governo chinês; os alunos permaneceram na 
China, por diferentes períodos, aperfeiçoando seus conhecimentos 
da língua e da cultura chinesa na Universidade de Hubei.

Intercâmbio na China

Aluna Gloria Roberta Caixeta e diretor-geral das Faculdades, Edman Altheman

A 9ª edição do Congresso Acadêmico Sobre Defesa Nacional, organizado 
pelo Ministério da Defesa Nacional em parceria com as Escolas Militares de 
formação de oficiais, contou com a participação dos alunos do curso de Re-
lações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Os alunos apre-
sentaram o trabalho “Defesa nacional e sociedades democráticas”, integrado 
ao objetivo do evento de estimular o relacionamento entre escolas militares 
e instituições de ensino superior, promovendo o debate acerca de problemas 
relevantes para o País.

Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

Os alunos do curso de Relações Internacionais das Faculda-
des Integradas Rio Branco, por meio do grupo Rio Branco Mo-
delo Universitário de Negociações (RB MUN), participaram do I 
Encontro de Geopolítica e Defesa da Academia da Força Aérea 

Brasileira (AFA), em Pirassununga. Os alunos colaboraram na es-
truturação do evento com base na sua experiência em promover 
simulações de eventos de cunho diplomático, nos moldes das 
discussões que acontecem nas organizações internacionais.

I Encontro de Geopolítica e Defesa da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA)

Alunos de Relações Internacionais participaram de encontro na Academia da Força Aérea
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Prêmio ABRP

Os alunos Rodnei Tiago, Leila Neves e Mariana Cardim, do cur-
so de Relações Públicas das Faculdades Integradas Rio Branco, 
integraram o Projeto Memória ABRP, que resultou na criação de 
um vídeo representativo dos 30 anos da entidade, apresentado na 
edição de 30 anos do Prêmio ABRP.

Projeto Memória da Associação Brasileira de 
Relações Públicas (ABRP)

Os alunos Rodnei Tiago, Leila Neves e  
Mariana Cardim integram Projeto Memória ABRP

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável – Rio +20 teve cobertura jornalística realizada pelos 
alunos do curso de Comunicação Social, Égon Rodrigues, Cássio 
Santanelli e Caio Colagrande. Além de informar sobre os fatos de 
destaque, os alunos entrevistaram autoridades e lideranças de vá-
rios setores. Todo o material foi veiculado na Rádio Web Rio Branco 
- um projeto da Agência Experimental de Comunicação Integrada 
das Faculdades Rio Branco, e no Portal de Jornalismo das Facul-
dades Integradas Rio Branco “Profissão Foca”. A aluna do curso 
de Relações Internacionais, Maria Helena Vitorino, integrante da 
caravana do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), participou da agenda 
de eventos paralelos dentro da programação “Humanidades”, em 
que se discutiu o projeto “Ônibus Sustentável”. Participaram do 
evento, o diretor acadêmico, Alexandre Uehara, e a coordenadora 
do curso de Relações Intenacionais, Denilde Holzhacker.

Cobertura Rio +20

Everdson Afonso, técnico de Rádio, Égon Rodrigues, 
Cássio Santanelli e Caio Colagrande

Na edição de 30 anos do Prêmio ABRP - Concurso Univer-
sitário de Monografias de Projetos Experimentais de Rela-
ções Públicas, alunos das Faculdades Integradas Rio Branco 
foram premiados por seus trabalhos, em diversas categorias.  

“O Papel das Relações Públicas no Pro-
cesso de Fortalecimento da Comunicação 
Integrada na Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp)”, de Fer-
nanda Lucia Aparecida Fraccaroli, Nayara dos 
Santos Costa, Camila Bellacosa e Naira Mido-
ri Samezima, recebeu menção honrosa na ca-
tegoria Projeto Experimental - Setor Público. 
Na categoria Setor Comércio, o segundo lu-
gar ficou com “Relações Públicas: a pimenta 
que faltava para a Chilli Beans”, trabalho de 
Monica Manetti, Jade Ferreira Martins Rainha, 
Mariana Lutfi, Nadielle Ventura Kano e Rapha-
el Fernando Santos Araújo; o terceiro lugar 
coube a “O Circo Stankowich no Picadeiro 
das Relações Públicas”, de Natalia Máximo 

Dela Libera, Beatriz Minozzi Fischer, Ana Paula 
Pereira da Silva e Nicole Collino Fabio Barbosa. Na categoria 
Terceiro Setor, o segundo lugar coube ao trabalho “Paróquia 
Nossa Senhora da Lapa”, de Bárbara Loureiro de Queiroz, Da-
nielle Perez Tamada, Priscila Arruda Rodrigues, Rafaela Vidal 
Leite Roque, Rodrigo Batista de Sousa e Vivian Tavares Curci.

Professor Cyro Couto com um dos grupos premiados

Comunicação Social
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Alunos do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio 
Branco foram premiados na etapa Sudeste da Exposição de Pesquisa 
Experimental em Comunicação (Expocom), promovida pela Socieda-
de Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Inter-
com). Caio Colagrande e Égon Rodrigues foram os vencedores na 
categoria “Agência Jr. de Jornalismo”, com o trabalho de cobertura, 
pela Agência de Comunicação Integrada das Faculdades Integradas 
Rio Branco, do evento G20 Youth Summit Brazil. O aluno Guilherme 
Lima venceu na categoria “Fotojornalismo”, com o trabalho “Bem-
-vindo à Cracolândia!”, que retratou as ações da Polícia Militar na 
região da Cracolância, no centro de São Paulo. Na categoria Jornal 
Mural, foram vencedores os alunos Camilla Lisboa, Susan Ezard, 
Maryna Napolitano e Rodolfo Grossi, representando a turma do 4° 
semestre dos cursos de Comunicação Social.

Alunos das Faculdades Rio Branco são destaque no Expocom

A estudante de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Yahell Luci Lima, foi selecionada, entre 200 estudantes 
de todo o País, para participar da 6ª Viagem de Estudos e Re-
portagens na Amazônia, excursão integrada ao Projeto Repórter 
do Futuro, uma iniciativa da Oboré Projetos Especiais em Comu-
nicações e Artes, em parceria com a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji) e o Instituto de Estudos Avan-
çados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). A viagem visou 
à prática da teoria aprendida no curso “Descobrir a Amazônia, 
Descobrir-se Repórter”, e propiciou diversas experiências no 
contato com comunidades indígenas, navegando pelo Rio Negro 
e aprendendo noções de sobrevivência na selva, com relatos pu-
blicados no blog Repórter do Futuro.

Aluna de Jornalismo participa do Projeto 
Repórter do Futuro

As alunas Fernanda Lucia Aparecida Frac-
caroli, Nayara dos Santos Costa, Camila Bella-
cosa e Naira Midori Samezima receberam o 
Troféu Abertura da 32ª edição do Prêmio Opi-
nião Pública (Prêmio POP) pelo trabalho “O 
Papel das Relações Públicas no Processo de 
Fortalecimento da Comunicação Integrada na 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp)”, desenvolvido sob orien-
tação da professora Rosemary Jordão. O Tro-
féu Abertura premia o esforço acadêmico de 
graduandos de Relações Públicas no contexto 
do Prêmio POP, concedido pelo Conselho Re-
gional de Profissionais de Relações Públicas 
(Conrerp), 2ª Região - SP/PR.

Prêmio Opinião Pública

Alunas das Faculdades receberam o Prêmio Opinião Pública

Alunos das Faculdades participaram da etapa Sudeste do Expocom

Yahell Luci Lima participou do Projeto Repórter do Futuro
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Os alunos Naryana Franco Caetano e Égon Ferreira Rodrigues, do 
8º semestre do curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Rio 
Branco, estiveram entre os seis finalistas do 7º Prêmio Santander Jo-
vem Jornalista. Os alunos receberam um computador e tiveram suas 
reportagens, sobre o tema “Informação como forma de transforma-
ção social”, publicadas no site do jornal O Estado de São Paulo.

Alunos finalistas do Prêmio Santander Jovem Jornalista

Marcos Madureira, Edman Altheman, Patrícia Rangel, Égon Ferreira 
Rodrigues, Naryana Franco Caetano, Ricardo Gandour e Roberto Gazzi

O II Simpósio de Trabalhos Científicos das Faculdades Inte-
gradas Rio Branco reuniu a produção dos alunos, analisada, do 
ponto de vista da interdisciplinaridade, por docentes de diver-
sos cursos. O evento, organizado pelo orientador de Iniciação 
Científica, Guilherme Casarões – com o objetivo de incentivar a 
pesquisa e preparar os alunos para os desafios da pós-gradu-
ação, contou com oito mesas de discussão, que contemplaram 
temas políticos, econômicos, culturais e sociais.

II Simpósio de Trabalhos Científicos

Grupo apresentou trabalho sobre “Corpo, Linguagem e Sensações”

Alunos dos cursos de Rádio e TV e Publicidade Propaganda das Faculdades In-
tegradas Rio Branco desenvolveram campanhas de divulgação para a Associação 
Viva e Deixe Viver, organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), 
que forma voluntários para atuar como contadores de histórias  para crianças e 
jovens hospitalizados. Os projetos contemplaram as plataformas de Rádio e TV, 
representando um desafio, para os alunos, de atender um cliente real.

Alunos desenvolvem campanha para Oscip

Valdir Cimino, presidente e fundador da ONG, esteve presente nas apresentações

Alunos do curso de Produção Audiovisual participaram do evento “Vídeo Guerrilha”, projeto cultural premiado pela 
Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), que transformou fachadas de prédios da Rua Augusta, em São Paulo, em 
uma galeria de arte a céu aberto, com projeções de obras de diversos artistas. Orientados pelo professor dos cursos de 

Rádio e TV e Produção Audiovisual, Marcio Rinaldi, os alu-
nos expuseram os trabalhos “Ataque”, “Grafite”, “Tarsila”, 
“Jana”, “Andy Warhol”, “Rosto”, “Goethe”, “Romero Britto” e 
“Leonid”, levando sua arte para o cotidiano da cidade.

Evento Vídeo Guerrilha

Multidisciplinar
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As Faculdades Integradas Rio Branco realizaram a 1ª Mostra de Artes 
Visuais dos alunos.  Organizada pelos cursos de Design, Editoração e Co-
municação Social, a exposição reuniu mais de 70 obras – entre pintura, 
ilustração, fotografia e design, de cerca de 20 alunos de diversos cursos. 
Com inspiração no Projeto Legado, em que professores têm a oportuni-
dade de registrar como gostariam de ser lembrados, a Mostra retratou 
a passagem dos alunos pela instituição, por meio de sua produção no 
campo da Arte.

Mostra de Artes Visuais

PRODUÇÃO DOCENTE

Professor de Relações Internacionais ministra 
palestra no Suriname

O professor do curso de Relações Internacionais, Gunther Rudzit, ministrou pa-
lestra no Instituto de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais, no 
Suriname, como parte da programação do curso “Uma nova abordagem para a segu-
rança no contexto da integração regional na América Latina e no Caribe”.

Trabalhos apresentados por alunos de diversos cursos

Professor Gunther Rudzit apresentou palestra no Suriname

O time feminino de futsal das Faculdades Integradas Rio 
Branco se consagrou como grande campeão da InterU, campe-
onato universitário que reuniu diversas instituições de ensino 
para competir nas modalidades de Futsal, Basquete, Handebol 
e Voleibol. A equipe da Rio Branco foi formada pelas alunas 
Stellamarys Terra, Patricia Terra e Danielle Rodrigues, do cur-
so de Direito, Camila Reggiolli e Rayanny Silva, do curso de 
Marketing, Carolina Tur e Lais Cecilia, do curso de Relações 
Internacionais, Heloisa Moraes, do curso de Publicidade e 
Propaganda, Nicolle Bizelli, do curso de Editoração, e Natasha 
Guimarães, do curso de Jornalismo.

Rio Branco campeão de Futsal

Time feminino da Futsal da Rio Branco
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Projeto Interpares

Idealizado pela professora do curso de Comunicação Social, 
Noêmia Fryszman, o projeto interpares – uma troca de visões, 
entre os docentes, acerca de temas dos mundo contemporâneo, 
reuniu os professores Noemia Davidovich Fryszman, Roberto 
Mauro dos Santos, Albert Roger Hemsi, Antonio Carlos Malhei-
ros, Denilde Oliveira Holzhacker, Humberto 
Lima de Aragão Filho, Ivana Maria Franco 
Ribeiro e Paulo Roberto de Camargo e o 
diretor-geral Edman Altheman. Com base em 
sua formação e na sua experiência docente 
em diversas áreas do conhecimento, os pro-
fessores estimularam a reflexão dos alunos, 
contribuindo para o enriquecimento das dis-
cussões que se seguiram à projeção do filme 
“As Invasões Bárbaras”.

Marcando o início das obras de expan-
são das Faculdades Integradas Rio Branco, 
foi oferecida uma sessão do filme “Into-
cáveis” a convidados, na Unidade Granja 
Vianna, Após a exibição, houve uma dis-
cussão de temas presentes na obra, con-
duzida pelos professores Antonio Carlos 
Malheiros, do curso do Direito, Noemia 
Fryszman, dos cursos de Comunicação So-
cial, Roberto Mauro dos Santos, do curso 

de Administração, Humberto Lima Filho, dos cursos de Di-
reito, Relações Internacionais e Comunicação Social, e Paulo 
Roberto Camargo, dos cursos de Sistemas de Informação e 
Comunicação Social.

Faculdades integram o “Programa 
Wikipédia na Universidade”

As Faculdades Integradas Rio Branco foram selecionadas 
para integrar o programa Wikipédia na Universidade, da Wi-
kipédia Foundation. Com base em uma proposta de projeto, 
apresentada pela professora do curso de Design, Iara Camargo 
– demonstrando a utilização da ferramenta Wikipédia no ensi-
no da disciplina de Design Editorial, as Faculdades receberam 
capacitação, elegendo os alunos “embaixadores de campus”, 
que deverão apoiar os colegas no projeto.

Lançamento de livros na área da Administração

O professor do curso de Administração e Ciências Econômicas das Faculda-
des Integradas Rio Branco, Fernando de Almeida Santos, lançou duas obras: 
“Contabilidade: com ênfase em Micro, Pequenas e Médias Empresas”, em co-
autoria com Windsor Espenser Veiga, e “Administração de Empresas no Setor 
de Serviços”, em que assina o capítulo “Custos para Serviços” e divide a orga-
nização da obra com Cláudio José Carvajal Junior e Marcos Crivelaro.

Paulo Camargo, Antonio Carlos Malheiros, Albert Hemsi, Roberto Mauro,  
Noêmia Fryszman,Edman Altheman, Humberto Lima de Aragão e Denilde Holzhacker

Alunos e professores participantes do programa
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Noite de Autógrafos

A Noite de Autógrafos, tradicionalmente realizada no final 
do ano, celebrou a produção geral literária de seus docentes, 
homenageando autores de obras e de capítulos.

Obras e autores

“Do Crime ao Caos” - Cyro Augusto Pachicoski Couto; “Bastido-
res da Empresa Familiar” - Armando Lourenzo; “Gastronomia 
de A a Z” - Maria Genny Caturegli; “Paulo Duarte, um Quixote 
brasileiro” - Marli Guimarães Hayashi; “A língua como instru-
mento” v.1. (Col. Português na Prática) - Rosana Morais Weg e 
Virginia Antunes de Jesus; “A língua como expressão e criação” 
v.2. (Col. Português na Prática) - Rosana Morais Weg e Virginia 
Antunes de Jesus; “Política Externa e de Segurança Comum e 
Cooperação Intergovernamental” - Demetrius Cesário Pereira; 
“SHOW de talentos em verso e prosa”, “O indiscutível talento 
das escritoras brasileiras” e “Elas escrevem contos, crônicas e 
poemas” - Wilma Maria Sampaio Lima

Autores de capítulos

“Japão e América Latina - Economia, Estratégia e Política Ex-
terna” - Alexandre Ratsuo Uehara e Henrique Altemani de Oli-
veira; “Novas Tecnologias em sala de Aula” - Patrícia Rangel 
e Sonia Virgínia Moreira; “70 Anos de Rádio e Jornalismo no 
Brasil - 1941-2011” - Patrícia Rangel e Sonia Virgínia Moreira;  
“Panorama do Rádio no Brasil” - Patrícia Rangel e Nair Prata 
Moreira Martins, professora adjunta do curso de Jornalismo da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); “E o Rádio? Novos 
Horizontes Midiáticos” - Carina Macedo Martini, obra organiza-
da por Luiz Artur Ferraretto e Luciano Klöckner.

Assessora especial da Secretária 
de Estado Hillary Clinton

Para discutir a temática da intolerância re-
ligiosa, Farah Anwar Pandith, representante do 
Departamento de Estado para as comunidades 
muçulmanas e assessora da Secretária de Esta-
do americana, Hillary Clinton, falou aos alunos 
do curso de Relações Internacionais. No evento, 
prestigiado por Dennis Hankins, cônsul-geral 
dos Estados Unidos, em São Paulo, César Borsa 
e Marcos Hirata, assessores culturais do Consu-
lado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, 
a palestrante ressaltou a importância de se 
criarem pontes de diálogo com as comunidades 
muçulmanas, como uma das formas de barrar 
a intolerância e o ódio existentes no mundo, 
além de destacar o papel das redes sociais no 
estímulo ao relacionamento e cooperação entre 
pessoas de diferentes crenças e culturas. 

VISITA INTERNACIONAL

Fernando de Almeida Santos, José Luis Turiani, Ana Maria Santiago, Maciel Queiroz

Alexandre Uehara, Dennis Hankins, Farah Pandith e Denilde Holzhacker
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Para além da sala de aula,  
levando o conhecimento  

a qualquer parte do mundo.
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A Fundação de Rotarianos de São Paulo, com o objetivo de 
ampliar sua atuação na área da educação e atenta aos desa-
fios da mobilidade urbana e restrições geográficas, visando a 
possibilitar que mais pessoas possam ter acesso a um ensino 
de qualidade, criou uma nova mantida: o Ensino a Distância 
Rio Branco. Utilizando o que há de mais atual em Tecnologias 
da Informação e Comunicação e trazendo toda a experiência 
do ensino presencial para a modalidade a distância, a nova 
mantida, também, fundamenta-se nos princípios éticos e da 
excelência em educação.

Programa de Formação Moodle – 
aprimoramento profissional docente

Desde 2006, a Fundação de Rotarianos de São Paulo apli-
cou o uso do Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Lear-
ning Environment), um dos Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem mais utilizados no mundo, como ferramenta de apoio ao 
ensino presencial. O Moodle foi desenvolvido por educadores, 
a partir de princípios pedagógicos, sendo um espaço para a 
interação entre o professor e o aluno, de forma síncrona ou 
assíncrona, de qualquer lugar via Internet.

Em todos os semestres letivos, são desenvolvidos pro-
gramas de formação docente, focados no constante aprimora-
mento do uso da plataforma. O Ensino a Distância Rio Branco, 
utilizando sua metodologia para a modalidade a distância, 
desenvolveu o Programa de Formação Moodle, exclusivo para 
os docentes das instituições Rio Branco, que tem como objeti-
vo promover a formação e estimular a utilização do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodle no ensino presencial. O pro-
grama teve início com sete módulos oferecidos aos docentes 
e, após a maioria dos professores ter realizado o programa, 

todo o conteúdo foi organizado em formato de tutoriais, possi-
bilitando o acesso e consulta, a qualquer momento, dos guias 
práticos para utilização das ferramentas disponíveis. Os novos 
professores realizam, no momento da integração, uma oficina, 
via EAD, sobre a Introdução ao Ambiente Moodle.

Elaboração dos cursos a distância

A metodologia dos cursos do Ensino a Distância Rio Branco 
baseia-se na construção do saber do aluno por meio de mate-
riais e estratégias de atividades orientadas ao seu aprendizado. 
Todo o conteúdo é desenvolvido a partir das melhores práticas 
do desenho instrucional, voltado à modalidade EAD, promo-
vendo a interação constante do aluno com o conteúdo, com o 
professor e com os colegas, facilitando, assim, o processo de 

Criação da nova mantida

ensino-aprendizagem. O aluno tem papel fundamental nesse 
processo, já que a realização do curso depende de seu envolvi-
mento, organização e dedicação, desenvolvendo habilidades e 
competências inerentes ao conteúdo; e o professor tem o papel 
de promover a formação do aluno que estuda a distância.

As aulas a distância utilizam recursos multimídia, com exer-
cícios práticos intercalados, sempre com o acompanhamento do 
professor e da equipe técnica de tutoria, que auxiliam o aluno 
durante todo o curso. Ao final, o aluno deve sempre realizar 
uma avaliação e, dependendo da área temática do curso, ainda 
é gerado um produto da atividade, para que o aluno possa re-
lacionar, diretamente, a teoria com a prática do seu dia a dia. A 
interação com o próprio conteúdo e com os colegas favorece a 
coautoria do estudo, tornando o aluno um protagonista de seu 
processo de aprendizagem, e a prática do networking.

Um dos principais recursos da aula é a vídeo-aula, em que 
o professor apresenta o conteúdo utilizando recursos tecnoló-
gicos, como a tela touchscreen, por meio da qual interage, di-
retamente, com o conteúdo. Dessa forma, o aluno consegue ter 
a visualização completa da interação, simultaneamente aos re-
cursos de ilustração e inserções, que facilitam a aprendizagem.
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Acompanhamento do aluno 
durante os cursos

O Ensino a Distância Rio Branco atua com o 
apoio de duas frentes pedagógicas para o melhor 
acompanhamento dos alunos: equipe de tutoria 
técnica, que monitora, constantemente, a condu-
ção dos cursos, esclarecendo dúvidas técnicas e 
garantindo o cumprimento dos prazos; e profes-
sor especialista na área, que promove os debates 
temáticos com os alunos, nos fóruns, faz a corre-
ção dos exercícios e esclarece as dúvidas. Com 
esse apoio, o aluno que estuda a distância tem, 
à disposição, toda essa estrutura e percebe que, 
apesar de estar distante fisicamente, não está 
sozinho durante o período do curso.

Iniciativas tecnológicas

A grande oferta de recursos 
da Web 2.0 possibilitou a trans-
missão de eventos e a realiza-
ção de plantões de dúvidas via  
Youtube. Com a utilização da 
ferramenta Google Hangout, em 
que os espectadores enviam per-
guntas, ao vivo, foi transmitido o 
evento de Jornalismo Esportivo, 
com Mauro Beting. Também foi 
realizado o plantão de dúvidas 
online, que contou com a partici-
pação do professor Fernando San-
tini, respondendo a dúvidas dos 
alunos que fazem o curso Gestão 
e Planejamento de Marketing.

Desenvolvimento de cursos voltados  
às necessidades do mercado corporativo

Atento às necessidades do mercado de trabalho e 
buscando complementar os conteúdos das disciplinas 
existentes nos cursos de graduação, foram desenvol-
vidos cursos de curta duração para abordar temas 
que contribuem, diretamente, para o desenvolvimento 

profissional. O Ensino a Distância Rio Branco desenvolveu os seguin-
tes cursos: Gestão de Projetos, Gestão e Planejamento de Marketing, 
Planejamento Financeiro e Matemática Financeira Aplicada. O lança-
mento de outros cursos está previsto: Custos e Formação de Preços, 
Planejamento Estratégico, Introdução à Contabilidade e Administra-
ção de Pequenas Empresas, todos voltados aos profissionais recém-
-formados, jovens empreendedores e profissionais do mercado na 
busca de aprimoramento. 

O Ensino a Distância Rio Branco oferece, também, o curso de Jor-
nalismo Esportivo, que já está em sua quarta turma, abordando temas 
da área, focados nos grandes eventos esportivos que vão acontecer 
no Brasil nos anos de 2013, 2014 e 2016.

O curso do EAD, Aprimore o Uso da Língua Portuguesa, realizado 
pelo professor Humberto Aragão, que faz parte do corpo docente das 
Faculdades Integradas Rio Branco, oferece conteúdos sobre o uso cor-
reto da linguagem formal e informal.
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Conteúdos de Alinhamento Conceitual 
e Disciplinas de Dependência Online

O Ensino a Distância Rio Branco, em parceria com as Fa-
culdades Integradas Rio Branco, oferece cursos a distância 
de Matemática e Língua Portuguesa ao aluno, como forma 
de suprir eventuais lacunas de aprendizado do Ensino Médio.

Os alunos das Faculdades que são reprovados nas disci-
plinas presenciais e, obrigatoriamente, devem cursá-las em 
regime de dependência, contam com a oferta de oito disci-
plinas disponíveis na modalidade a distância, que preveem 
provas presenciais e acompanhamento dos mesmos profes-
sores da graduação.

Conteúdo EAD com acessibilidade

Desempenho dos cursos e satisfação dos alunos

Contrariando indicadores de mercado que apontam a 
evasão como um dos maiores problemas do EAD no Brasil, 
o Ensino a Distância Rio Branco registrou a permanência de 

mais de 80% dos alunos em seus cursos, sendo o índice de 
satisfação, em relação ao conteúdo e à qualidade dos mate-
riais, superior a 90%.

Prática Jurídica Online

O projeto “Prática Jurídica Online”, desenvolvido para a 
Coordenação do curso de Direito das Faculdades Integradas 
Rio Branco, estimula a vivência da prática jurídica por meio 
da metodologia EAD. O projeto foi vencedor do Prêmio Edson 
Franco de Inovação na Prática de Ensino e figurou entre os três 
primeiros colocados do prêmio Santander Universidades.

Fruto da parceria com o Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco, o Ensino a Distância Rio Branco 
deu início ao projeto de tradução simultânea de seus 
cursos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O 
primeiro curso foi “Aprimore o Uso da Língua Portu-
guesa”, possibilitando o acesso da comunidade sur-
da, também, aos cursos EAD. A plataforma Moodle 
também suporta a integração com aplicativos de lei-
tura para pessoas com deficiência visual, garantindo 
o acesso aos conteúdos.
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Mariângela Cascão, Haroldo Tajra, Dino Samaja, Carlos Mathias, Wagner Tadeu, Amanda Albuquerque e Luciana Vilela

Uso das redes sociais no processo 
de ensino-aprendizagem

Com o objetivo de aproximar os recursos que o aluno utiliza 
constantemente e a prática da aprendizagem nos cursos a distância, 
foram desenvolvidas atividades no curso de Jornalismo Esportivo e 
na disciplina de Dependência Online de Filosofia, com o uso das re-
des sociais. Durante um período determinado, alunos e professores 
interagiram e utilizaram as ferramentas disponíveis para pesquisas, 
debates e compartilhamentos.

Ensino a Distância Rio Branco  
participa de reportagem no SBT Brasil

O SBT Brasil produziu uma matéria sobre o crescimento 
do ensino a distância no país e o Ensino a Distância Rio Bran-
co foi uma das fontes. A filmagem do estúdio de gravação 
onde são geradas as aulas, o processo de edição e a simu-
lação de uma aula ao vivo via Internet integraram a matéria.

Visita ao Instituto e Universidade Legislativa

Em junho, Wagner Tadeu Mendes, coordenador do Ensino 
a Distância Rio Branco, visitou o Instituto e Universidade Le-
gislativa (Interlegis e Unilegis), em Brasília, acompanhado do 
Ministro e vice-reitor, Carlos Eduardo Mathias. As instituições 
desenvolvem projetos de ensino a distância pautados na pla-

taforma Moodle, com cobertura nacional, voltados aos servi-
dores públicos, tendo certificado, em 2011, mais de 50.000 
alunos. A visita foi promovida por  Dino Samaja, diretor da 
Fundação de Rotarianos de São Paulo.
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A cultura surda estimulada,  
promovida e celebrada.
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Psicóloga conversou com equipe 
de colaboradores do CES

35 ANOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA SURDOS
Diversas comemorações marcaram os 35 anos do Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES). 

Roda de conversa

Contando com a presença da psicóloga Josefina Martins Carvalho, da clínica 
da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Dedirc), 
a equipe de colaboradores do Centro de Educação para Surdos Rio Branco par-
ticipou de uma roda de conversa sobre o tema "Atuação psicológica com surdos 
e deficientes auditivos". A psicóloga alertou para o valor dos vínculos afetivos 
no relacionamento com os surdos e do entendimento da linguagem do surdo, 
estimulando a troca de experiências no grupo. Sabine Vergamini, diretora do 
Centro de Educação para Surdos, ressaltou a importância do diálogo entre os 
profissionais, como forma de ampliar o conhecimento e aperfeiçoar práticas no 
trabalho, que envolve o contato com surdos e suas famílias.

Encontro com ex-alunos

Emoção e alegria marcaram o encontro de ex-alunos do 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco que tiveram a 
oportunidade de relembrar momentos significativos da passa-

gem pela escola e trocar experiências sobre a vida no presente, 
além de participar de um bate-papo sobre questões que afe-
tam os jovens, aulas de street dance, gincana e lanche coletivo. 

Palestra “Relatos de vida de uma surda oralizada  
e seus estudos sobre legislação e surdez”

A advogada surda, Maria Christina Noronha Liberalesso, coautora do livro 
"Estudos Etiológicos e Legislativos sobre a Surdez", escrito em conjunto com o 
médico neuropediatra, Paulo Liberalesso, ministrou a palestra "Relatos de vida 
de uma surda oralizada e seus estudos sobre legislação e surdez", em que falou 
de seus desafios ao longo da vida, como surda, do histórico das conquistas das 
pessoas surdas e com deficiência, e da legislação, que favorece a inserção do 
surdo no mercado de trabalho.

Ex-alunos participaram do encontro

A advogada surda apresentou desafios
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Num clima de confraternização e de alegria, educadores e alunos par-
ticiparam da festa realizada no Buffet Infantil Zook Boom, que contou 

com a equipe de monitores João  
Bolinha, treinada para recepcio-
nar e entreter os convidados, 
comunicando-se na Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras). 

Festa

Crianças comemoraram aniversário  
do CES em buffet infantil

Exposição "Mãos Fazendo História"

A exposição "Mãos Fazendo História" retratou a trajetória de 35 
anos do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, por meio de 
painéis que evocaram as realizações marcantes de cada década, a 
contribuição de pessoas e profissionais e o apoio da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo.

A exposição retratou a trajetória dos 35 anos do Centro

CES EM HIGIENÓPOLIS
Início do curso

O início das atividades do Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco na Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco, com 
a instalação da primeira turma de Maternal para surdos, foi mar-
cado por momentos de integração e entrosamento em relação às 
turmas de alunos ouvintes.

O projeto de expansão do CES carrega a longa tradição de 
convivência de alunos surdos e ouvintes, do CES e do Colégio 
Rio Branco, presente no projeto pioneiro da Unidade Granja 
Vianna. Diversas atividades esportivas, artísticas e de cunho lú-
dico, envolvendo alunos do Jardim I ao 5º ano das duas escolas, 
são realizadas durante o ano, como forma de valorização da cul-
tura surda e de aprendizado da convivência com as diferenças.

Dia do Amigo Surdo     

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco e o Colé-
gio Rio Branco promoveram o Dia do Amigo Surdo, reunin-
do alunos surdos do Maternal do colégio, pais e professo-
res, na Unidade Higienópolis.

A programação incluiu brincadeiras e atividades físicas, 
estimuladas por professores do Centro e do Colégio. Uma 
conversa dos pais com a diretora Sabine Vergamini e com 
o professor surdo Alexandre Melendes possibilitou a troca 
de experiências e uma melhor compreensão das propostas 
do Centro de Educação para Crianças Surdas Rio Branco.

Alunos surdos no Maternal do CES em Higienópolis

Crianças convidaram amigos e pais 
para conhecer o CES em Higienópolis
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Sabine Vergamini, Eduardo de Barros Pimentel e Maria Helena Veríssimo

PARCERIA

Instituto Adhara

O longo relacionamento entre o Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco e o Instituto Adhara – voltado ao atendimento de surdos em vários 
níveis de necessidades, deu origem a um convênio entre as duas institui-
ções que permitirá a realização de ações conjuntas e complementares em 
benefício da comunidade surda. 

SESI

A parceria entre o Serviço Social da Indústria 
(Sesi) e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
beneficia os alunos formados no 5º ano do Ensino 
Fundamental que passarão a fazer parte das classes 
de 6º ano de alunos ouvintes das unidades Cotia e 
Osasco, do Sesi. Profissionais do CES deram treina-
mento aos colaboradores do Sesi envolvidos nesse 
projeto, de modo a prepará-los para atuar no atendi-
mento ao novo público, conscientes das característi-
cas do universo surdo e dos recursos a serem dispo-
nibilizados para a perfeita adaptação dos alunos ao 
novo ambiente de estudo.

DIA DO SURDO

A 13ª edição do Encontro Comemorativo ao Dia do Surdo, promovida pelo 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco, reuniu cerca de 700 crianças, jo-
vens e adultos de várias escolas da região e de instituições dedicadas à causa 
da surdez. O evento contou com a apresentação de peças, de dança e declama-
ção de poesia, pelos alunos. Convidados participaram por meio da apresentação 

Alunos que fazem parte da parceria com o Sesi

Convidados assistiram a apresentações de dança, teatro, vídeos e palestras

de anedotas, demonstração de técni-
cas de judô e exposição de projetos 
voltados ao universo surdo, como “O 
mundo na minha mochila” – que relata 
experiências de viagem de jovens pelo 
Brasil, no seu contato com comunida-
des surdas, e “Deficiente Residente”, 
do Museu do Futebol, ligado ao Pro-
grama de Acessibilidade do Museu do 
Futebol (PAMF), que conta com a par-
ticipação de dois alunos do Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco. O 
encontro foi prestigiado por Nahid Chi-
cani, vice-presidente da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, Dino Samaja, 
diretor da Fundação, diretores e pro-
fessores, representantes das entidades 
mantidas pela Fundação de Rotarianos 
de São Paulo. No encerramento das 
comemorações, os vencedores do 1º 
Concurso de Contação de Histórias em 
Libras receberam seus prêmios.
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CES NA MÍDIA

Programa Mulheres

O Centro de Educação para Surdos 
Rio Branco foi destaque no programa 
Mulheres, da TV Gazeta, que mostrou 
ao público a proposta educacional da 
instituição para o trabalho com bebês 

e crianças surdas.  Na reportagem, Sa-
bine Vergamini, diretora do CES, que 
acompanhou a equipe da emissora, 
falou sobre a obra de 35 anos, suas re-
alizações e planos para o futuro; pais 

contaram suas experiências no que se 
refere à necessidade de adaptação à 
realidade da surdez do filho, e de que 
forma obtiveram apoio do CES nesse 
sentido.

III Semana de Formação de Intérpretes

A III Semana de Formação de Intérpretes, voltada para os 
profissionais do Centro de Educação para Surdos Rio Branco,  
contou com a participação da coordenadora de intérpretes, 
Mirian Caxilé, e dos intérpretes José Alcelio Felix da Silva e Ru-
bens Pessoa Gomes, do CES, da fisioterapeuta da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo, Nayra Rabelo, e da psicóloga e 
psicanalista, Jussara Falek. Os palestrantes trouxeram valiosos 
subsídios para a discussão de temas centrados na prática da 
atividade, especificidades da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
e nas contribuições das várias especialidades na área médica.

Sabine Vergamini e participantes  
da Semana de Formação de Intérpretes

LIBRAS
Curso para colaboradores

No mês de janeiro, o Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco (CES) promoveu o curso intensivo de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) para colaboradores. Os novos funcionários 
da área administrativa e inspetoria tiveram a oportunidade 

de aprender o vocabulário básico de Libras, essencial para a 
comunicação com os alunos, além de conhecer a história da 
educação dos surdos e refletir sobre aspectos característicos 
da cultura e do universo surdo.

Novos funcionários participam do curso intensivo de Libras
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Nas comemorações pelo Dia do Trabalho, o Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco trouxe dois profissionais 
surdos para conversar com os alunos. O biotecnólogo Andrey 

Puppi e a modelo internacional Arianna Martins falaram de 
suas carreiras, dos desafios que enfrentaram e das oportu-
nidades que determinaram seu sucesso na vida profissional, 
fortalecendo a crença na importância da preparação escolar 
adequada do surdo e na valorização da identidade surda em 
toda a sua potencialidade.

Sabine Vergamini, Dino Samaja e Nahid Chicani com vencedores do Concurso de Contação de Histórias em Libras

1º Concurso de Contação de Histórias em Libras

O concurso, promovido pelo Centro de Educação para Sur-
dos Rio Branco, objetivou divulgar a cultura surda e estimular a 
produção de materiais em Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Mais de 40 trabalhos em vídeo foram inscritos e avaliados por 
profissionais da Fundação de Rotarianos de São Paulo, em ter-
mos de originalidade, criatividade e expressão na Língua Bra-
sileira de Sinais. Os 10 vídeos selecionados integraram o DVD 
comemorativo dos 35 anos do CES, sendo seus criadores e as 
instituições de que participam presenteados, respectivamente, 
com uma inscrição no workshop e livros doados pela editora 
Arara Azul.

1º lugar: Robert Rocha Sanches
2º lugar: Carlos Alberto Santana Junior
3º lugar: Wilson Diniz da Silveira
4º lugar: Leonardo Gomes da Silva
5º lugar: Clayton Prevellacto Rodrigues e Isaac Moreira Farias
6º lugar: Alex Elias da Silva 
7º lugar: Daniel Felicio de Lima
8º lugar: Vitor Henrique da Silva Barberino
9º lugar: Camila Caetano Pereira
10º lugar: Fernanda Falchi de Melo Esquerdo, Fernanda 
Oliveira Santos e Samanta Batista Rodrigues

1º Workshop de Contação  
de Histórias em Libras

1º Workshop Contação de Histórias em Li-
bras, promovido pelo Centro de Educação para 
Surdos Rio Branco (CES), contou com palestras 
sobre gêneros textuais e possibilidades de 
criação de histórias; experiências – na forma de 
atividades lúdicas, de contação   de histórias 
para surdos, em Libras, e para ouvintes; ativi-
dades práticas sobre o desenvolvimento da lin-
guagem poética em Libras, a partir de imagens 
e de poesias, para surdos e ouvintes; oficina 
de vídeo sobre a importância de diversas técni-
cas, como enquadramento, posicionamento de 
câmera, contexto e iluminação. Os vencedores 
do 1º Concurso de Contação de Histórias em Li-
bras puderam avaliar suas próprias produções.

PALESTRAS E SEMINÁRIOS
Dia do Trabalho

Workshop apresentou diversidades de gêneros 
textuais e possibilidades de criação
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“Discutindo o caminho e a implantação das escolas 
bilíngues de surdos em Minas Gerais"

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco participou 
do seminário "Discutindo o caminho e a implantação das es-
colas bilíngues de surdos em Minas Gerais", promovido pela 
Federação de Surdos de Minas Gerais. Alexandre Jurado Me-

lendes, professor do CES, integrou a mesa que debateu o tema 
"Diretrizes para implantação das Escolas Bilíngues", expondo 
a proposta pedagógica, a experiência e casos de destaque do 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco. 

I Seminário Nacional de Educação de Surdos – Desafios e Possibilidades

O I Seminário Nacional de Educação de Surdos, realizado em Ube-
raba (MG), numa iniciativa da Escola para Surdos Dulce de Oliveira, em 
conjunto com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contou com 
palestra da diretora do Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
(CES), Sabine Vergamini. Diante de uma plateia de profissionais e de 
estudiosos interessados na temática do ensino de surdos, a diretora do 
CES falou sobre a metodologia de trabalho praticada na instituição, os 
diversos recursos voltados ao atendimento de bebês e à escolarização 
de crianças, a prática do ensino bilíngue – Português e Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), assim como o incentivo do CES à investigação cientí-
fica, por meio da organização de congressos voltados para profissionais 
especializados no ensino de surdos.  

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Respeito 

O documentário “Respeito”, 
produzido pelo Centro de Educa-
ção para Surdos Rio Branco (CES), 
foi um dos vinte finalistas no I 
Festival de Cinema de Porto Alegre 
– Democracine, concorrendo com 
trabalhos provenientes de 21 paí-

ses. O curta, dirigido por Carolina 
da Costa, retrata as dificuldades 
dos surdos no seu processo de 
inserção social, e destaca a impor-
tância da educação bilíngue, cen-
trada na Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) e Língua Portuguesa.

Sabine Vergamini com docentes da Escola para Surdos Dulce de Oliveira
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Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi comemorado no Centro de Educação 
para Surdos, com a participação especial dos alunos em um 
vídeo que trouxe mensagens de carinho e a interpretação da 
canção “Diferente é ser pai”, de Fábio Sampaio, na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).

Vídeo-Livro Meu Bebê

Em mais uma iniciativa de apoio a famílias de bebês sur-
dos, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco iniciou a 
produção do vídeo-livro “Meu Bebê”. Idealizado pela fono-
audióloga do CES, Sandra Regina Leite, o projeto contempla 
noções da Língua Brasileira de Sinais (Libras), aplicadas a 
situações do dia a dia, e o contato inicial com livros em Por-
tuguês. O material é direcionado a crianças de 0 a 3 anos, 
inscritas no Programa de Estimulação do Desenvolvimento 
do CES, e reforça a importância do ensino bilíngue de Libras 
e Português.

“Festival do Minuto”

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco participou do “Festival do Mi-
nuto”, na categoria “Minuto Palavra”, com o vídeo “Inclusão”. Realizado no CES, 
o vídeo, que recria em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a poesia “Meu Abraço”, 
de Aline Lira, traz a interpretação do professor surdo Alexandre Melendes.

TALENTOS 
Alunos desenvolvem projetos de pesquisa

Os alunos de 2º ao 5º ano que participaram, no período 
complementar, do curso Projetos de Pesquisas, desenvolveram 
diversos tipos de trabalhos, como "Cubo Mágico ou Cubo de 
Kubrik", "Máquinas do tempo - por dentro do filme De volta para 

o Futuro", "História e Modalidades de Olimpíadas" e "A história 
da novela Carrossel". O projeto objetivou o desenvolvimento de 
competências e habilidades de pesquisa, estimulando os alunos 
a elaborar perguntas significativas, coletar e analisar dados.

Um DVD, produzido no Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco, com 
a recriação de famosas histórias infantis 
na Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
foi o presente da escola a todos os alu-
nos, na Semana da Criança.

Histórias infantis em Libras
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Alunos realizaram diversas atividades na Semana da Criança

Amarilis Reto e Denise Arcanjo, professoras do CES

Professoras na Virada Inclusiva

As professoras do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Deni-
se Arcanjo e Amarilis Reto, apresentaram, na Virada Inclusiva, os projetos 
"Mãos de Vento e Olhos de Dentro - narração de história para surdos e ou-
vintes" – uma reflexão sobre as diversas formas de olhar o mundo, e "Canto 
Livro" – espetáculo baseado na obra da artista plástica Adriana Varejão, em 
que música e trechos de obras literárias integram-se, com sinalização na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Semana da Criança

A Semana da Criança foi comemorada, no Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco, com uma gincana em que os alunos de 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
foram desafiados por professores e funcionários nas modalidades de “caça às co-
res”, handebol, corrida de revezamento com bastões e queimada. As turmas de Ma-
ternal e de 1º ano divertiram-se em brincadeiras coletivas e oficinas de construção 
de brinquedos com material reciclável, além de participar de uma festa à fantasia. 

EVENTO
Teatro vai ao Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco

O grupo teatral Cia. Dom Caixote apresentou-se  no 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco, com a peça 
“Pererê - em Busca do Saci”, eleito o melhor espetáculo 
no Festival de Teatro da Cidade de S. Paulo, em 2011. A 
peça resgata a temática folclórica do Saci Pererê, adap-
tada à história de um garoto imaginativo, que acredita 
poder encontrar a solução para a tristeza de sua família 
na figura do personagem de uma perna só.

VIAGENS, PASSEIOS, SAÍDAS CULTURAIS

Fábrica da Bauducco

Os alunos de 2° ao 5° ano do Centro de Educação para Sur-
dos Rio Branco visitaram a fábrica da Bauducco, localizada na 
cidade de Extrema, em Minas Gerais. Viabilizada e organizada 
pelo diretor da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Dino Sa-
maja e sua esposa Thereza, a visita proporcionou o contato dos 
alunos com funcionários surdos, além de possibilitar o acompa-
nhamento do ciclo de produção de biscoitos.

Peça “Pererê – em Busca do Saci”, apresentada pela Cia. Dom Caixote

Diretores com alunos e profissionais do Centro de Educação para Surdos
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Alunos visitaram Museu de Arte Moderna de São Paulo

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM)

Na visita ao MAM, monitorada por educadores do museu, os 
alunos do 2º ao 5º ano do Centro de Educação para Surdos Rio 
Branco (CES) conheceram o trabalho dos fotógrafos Wolfgang 
Tillmans e German Lorca, aprenderam os conceitos básicos da 
arte da fotografia e  participaram de  uma oficina de desenho.

Pinacoteca

Um grupo de 21 alunos dos 4º e 5º anos visitou 
a Pinacoteca do Estado de São Paulo, beneficiando-
-se do Programa Educativo para Públicos Especiais, 
que oferece, gratuitamente, transporte, ingresso e 
atendimento especializado, com o objetivo de pro-
porcionar a fruição da arte por meio de estímulos 
adequados a suas condições físicas e mentais. Mo-
nitorados por uma educadora surda, o grupo visitou 
a exposição permanente sobre arte brasileira e par-
ticipou de uma oficina lúdico-educativa que resul-
tou na criação de uma obra coletiva sobre o tema 
“natureza morta”.

1º e 5º ano realizam passeios para marcar passagem de período

Em comemoração ao final do 1º e do 5º anos do Ensino 
Fundamental e início de uma nova fase escolar, os alunos do 
Centro de Educação para Surdos Rio Branco realizaram viagens

Os alunos do 1º ano visitaram o Clube Hípico de Santo 
Amaro e hospedaram-se no Hotel Blue Tree Premium. No 
hotel, os alunos fizeram um tour pelos diversos ambien-
tes, com explicações sobre suas funções e assistiram a um 
workshop de hot dogs, conduzido pelo chef do restaurante. 

Na Hípica, além de passear a cavalo, os alunos conheceram 
as instalações do Centro Veterinário, adestramento e aulas de 
equitação, além de participar da sessão de alimentação dos 
animais, oferecendo-lhes cenouras e maçãs. Os estudantes 
do 5º ano também realizaram o passeio a um hotel. O grupo 
visitou o museu de cera com vários personagens importantes 
da História do Brasil, conheceu as instalações do hotel e teve 
contato com animais da fazenda. 

Crianças realizam passeios no Clube Hípico de Santo Amaro e no Hotel Blue Tree Premium

Crianças visitaram a Pinacoteca do Estado de São Paulo
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VISITA
Instituto Federal de Santa Catarina 

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco recebeu a visita de 
docentes e estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), do 
campus “Palhoça – Bilíngue”, primeira unidade da Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e Tecnológica a oferecer um ensino de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) e de Português.

O grupo objetivou conhecer a proposta pedagógica do Centro de Edu-
cação para Surdos Rio Branco, tendo em vista o projeto de ampliar a ofer-
ta de ensino para surdos, num sistema bilíngue, e capacitar profissionais 
para trabalhar com o público surdo.

FORMATURA

A cerimônia de formatura dos alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental do Centro de Educação para Surdos Rio Branco 
reuniu educadores e profissionais, familiares e convidados e 
foi marcada pela emoção e pela superação dos alunos.

Várias homenagens foram realizadas durante a cerimônia. 
Juntos, os estudantes contaram um pouco de suas histórias 
para agradecer aos pais e foram homenageados por eles e 
pela equipe de professores e funcionários do Centro de Edu-
cação para Surdos Rio Branco.

Sabine Vergamini, diretora do CES, lembrou o esforço, 
luta e dedicação dos alunos, dos pais e familiares e enfatizou 

que os jovens devem ter vontade de aprender sempre.
A professora Adriana Vieira foi escolhida para ser ho-

menageada. Representando os demais docentes, disse que 
o convívio com os alunos, ao longo desses anos, serviu de 
amadurecimento, também, para os professores.

Paraninfo da turma, Walter Demasi, ex-presidente do  
Rotary Club de São Paulo - Jardim América, que idealizou e 
iniciou o trabalho do CES, destacou a emoção do momen-
to, afirmando que, por todas as dificuldades e superação, os 
alunos são vitoriosos e merecedores de momentos especiais, 
como a formatura.

Walter Demasi, diretoras e professoras  
ao lado dos alunos formandos
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A formação para o trabalho cria 
oportunidades de inserção social.
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Cepro recebeu visita de diversos Rotary Clubs

A diretora Susana Penteado com a equipe do Cepro

Reunião apresentou o projeto de expansão do Cepro

EXPANSÃO DO CEPRO

Reunião com membros  
do Conselho Comunitário 

O projeto de expansão do Centro Profissionalizante Rio 
Branco (Cepro), liderado por Nahid Chicani, vice-presidente 
da Fundação de Rotarianos de São Paulo, teve início em 
2012, contando com o estímulo e a ação de lideranças ro-
tarianas de Rotary Clubs, membros do Conselho Comunitá-
rio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, presidentes e 
representantes. Profundos conhecedores e apoiadores da 
obra do Cepro, os conselheiros discutiram ideias em torno da 
instalação de núcleos da instituição em outros municípios. 

Visita de Rotary Clubs

O Cepro recebeu a visita dos presidentes e membros dos 
Rotary Clubs de Santos, Campo Limpo, Embu e Taboão da Serra 
Pirajuçara. A visita foi conduzida por Susana Penteado, direto-
ra do Cepro, Nahid Chicani, vice-presidente da Fundação de Ro-
tarianos de São Paulo, Sizenando Affonso, membro honorário 
do Conselho Comunitário, e José Américo Fischmann, do Rotary 
Club de Itapevi. Em conversa com os jovens, os visitantes ex-
pressaram sua admiração pelo esforço em busca da realização 
profissional e ouviram relatos dos alunos que demonstraram 
sua crença na importância do estudo para atingi-la. A visita 
encerrou-se com uma reunião em que se discutiu o plano de 
expansão do Cepro no Estado de São Paulo.

Selo Parceiros da Aprendizagem

Pelo segundo ano consecutivo, o Cepro teve suas ativida-
des do ano de 2011 reconhecidas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), por meio do “Selo Parceiros da Aprendiza-
gem”. O selo é concedido a empresas e entidades que atuam, 

durante o ano, em consonância com o MTE no desenvolvimen-
to de ações envolvendo a formação, qualificação, preparação 
e inserção de adolescentes, jovens e pessoas, em situação de 
risco social e com deficiência, no mercado de trabalho. 
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AULAS INAUGURAIS 
A cada início de semestre, o Cepro reúne pais e alunos com o objetivo 

de integrá-los ao ambiente da escola e às propostas dos Programas de 
Aprendizagem Profissional que são oferecidos. 

Na recepção aos alunos das turmas do Programa de Aprendizagem Pro-
fissional e do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pesso-
as com Deficiência Física, a diretora do Cepro, Susana Penteado, destacou 
o momento especial em que, apoiados por suas famílias, os alunos assu-
mem o compromisso de desempenhar bem o seu papel de estudante rumo 
ao primeiro emprego como aprendizes. A diretora traçou um panorama do 
curso que prevê o aprendizado da teoria e da prática profissional, nas áre-
as de administração, atendimento, informática, Português e Matemática, 
além do desenvolvimento de atitudes e comportamentos condizentes com 
o mundo do trabalho. Susana Penteado reiterou a importância do respeito 
às regras de convivência, do cultivo de atitudes adequadas ao ambiente de 
trabalho como fatores importantes para a manutenção da empregabilidade, 
além dos conhecimentos técnicos propriamente ditos.

Reunião de Pais 

As reuniões com os pais dos novos alunos pautaram-se 
pelas trocas de expectativas, por parte das famílias dos alu-
nos inscritos nos programas de aprendizagem profissional do 
Cepro e pela explicitação dos conteúdos que compõem os 
cursos. Profissionais do Cepro falaram sobre a evolução do 

projeto de formação de aprendizes, além de enfatizar que, 
além de habilidades para o trabalho, os alunos desenvolvem 
projetos de vida baseados nos seus sonhos, sendo funda-
mental o apoio da família para que os jovens consigam atingir 
seus objetivos.

Eixo Temático 2012

O eixo norteador das atividades do  
Cepro em 2012 - “Acredite! É possível 
transformar o mundo” – buscou despertar, 
nos alunos, a consciência de seu potencial 
para realizar boas ações, agindo sobre o 
ambiente em que vivem. No lançamento do 
eixo, educadores do Cepro destacaram que 
as grandes mudanças advêm de pequenos 
gestos e, sobretudo, da crença de que é 
possível fazê-las acontecer por força do 
permanente empenho pessoal.

Relatório Anual 2012

Educadores recepcionaram os novos alunos do Cepro

Profissionais do Cepro falaram sobre expectativas e atividades

Lançamento do Eixo Temático destacou as boas ações

RA2012.indb   93 02/07/2013   18:44:18



Relatório Anual 2012

94

Katiuscia Santos de Oliveira, Sônia Maria Yoshie Ono Bitencurt, 
Dalva Teixeira da Silva, Kátia Aparecida Novais

EVENTOS EXTERNOS

Fórum Paulista de Aprendizagem

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, por meio do  
Cepro, foi mais uma vez eleita para participar do Fórum Pau-
lista de Aprendizagem Profissional (Fopap), uma iniciativa 
da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de 
São Paulo (SRTE/SP). 

A participação do Cepro, na pessoa de sua diretora,  
Susana Penteado, representou a colaboração da Fundação 
no debate sobre a ampliação da aprendizagem profissional 
no País, assim como no aprofundamento de questões rele-
vantes que envolvem a sua implantação e sustentabilidade.

Congresso e Feira de Educação Saber

Os professores e a equipe técnica do Cepro participaram 
da 16ª edição do Congresso e Feira de Educação Saber, pro-
movido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no 
Estado de São Paulo (Sieeesp). O evento, aberto com a pa-
lestra do psiquiatra Flavio Gikovate, reuniu educadores em 
torno do tema “Autoridade e limites na família e escola: o sa-
ber repensando o comportamento”. Especialistas de renome 
focalizaram questões ligadas à formação emocional e moral 
dos alunos e à importância do compartilhamento de valores 
entre escola e família na condução do processo educativo.

Frente Parlamentar de Apoio às Entidades  
de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho

A diretora do Cepro, Susana Penteado, compareceu ao lan-
çamento, em Brasília, da Frente Parlamentar de Apoio às En-
tidades de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho. 

O objetivo principal da frente é estabelecer uma agenda 
de ações em defesa das entidades que atuam no âmbito da 
assistência social, por meio da inserção, no mercado de tra-
balho, de jovens de baixa renda. O projeto é coordenado pelo 

deputado João Dado e tem apoio da Federação Brasileira de 
Associações Socioeducacionais de Adolescentes (Febraeda).

Rosangela Borota, Regina Sartório,  
Deputado João Dado e Susana Penteado
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Oficinas discutiram temas inspiradores para os alunos

Peça destacou o papel de cada profissão para a sociedade

GRUPO JOVENS ATORES E POETAS DO CEPRO

“Profissão Esperança”

Em comemoração ao Dia da Criança, 
o Grupo Jovens Atores e Poetas do Cepro 
apresentou a peça “Profissão Esperança”, 
nas unidades Higienópolis e Granja Vian-
na do Colégio Rio Branco. O grupo, coor-
denado pelo professor Jorge Prachedes, 
mostrou, por meio da encenação, o papel 
que cabe a cada uma das profissões, na 
sociedade, e a importância da educação 
como condição para o exercício pleno de 
qualquer atividade profissional.

OFICINAS
Oficinas de Leitura e Escrita 

As Oficinas de Leitura e Escrita têm por objetivo promover 
a prática da compreensão de textos e da expressão na língua 
escrita, por meio da discussão de temas que inspiram os alunos 
na sua trajetória rumo à inserção no mercado de trabalho.

Na 22ª Oficina de Leitura e Escrita, os grupos foram estimu-
lados a expressar o significado dos 65 anos da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, mantenedora do Cepro, tendo como 
ponto de partida a palavra “gratidão”. Os alunos participaram 
de atividades que estimularam o gosto pela leitura e escrita, de-
senvolvendo textos baseados no tema, que foram apresentados 
ao final da oficina.

A 23ª Oficina de Leitura e Escrita teve como tema “supera-
ção” e como lema “Acredite! É possível transformar o mundo”. 
Os participantes produziram redações em conjunto, expressan-
do a temática que foi, também, recriada pela turma do Programa 
de Aprendizagem para Surdos e Pessoas com Deficiência Física, 
na forma de peças teatrais. Sob a orientação dos educadores, 
apresentaram aos colegas as melhores produções no encerra-
mento da oficina. Os alunos surdos encenaram pequenas peças 
teatrais, também com o tema Superação.
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As Oficinas de Lógica e Matemáti-
ca visam a despertar o interesse pela 
matemática e pelo raciocínio lógico, 
demonstrando, por meio de ativida-
des orientadas, a importância dos nú-
meros e do exercício da lógica no dia 
a dia da vida pessoal e profissional.

Na 1ª Oficina de Lógica e Matemá-
tica, os educadores trabalharam, com 
os alunos, as quatro principais opera-
ções: divisão, multiplicação, soma e 
subtração, destacando a importância 
da Matemática no cotidiano e na vida 
profissional. Os alunos vivenciaram o 

Oficinas de Lógica e Matemática

Matemática e raciocínio lógico foram abordados

Grupo formado na Oficina

Oficinas de Surdez e Acessibilidade Com o patrocínio do Sindicato das Empresas de Limpeza 
Urbana no Estado de São Paulo (Selur) e apoio da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo e do Rotary Club de Itapevi, o 
Centro Profissionalizante Rio Branco, em conjunto com Centro 
de Educação para Surdos Rio Branco, promoveu, em 2012, 
as 5ª e 6ª edições das Oficinas de Surdez e Acessibilidade. 
O projeto, desenvolvido em 10 aulas, é direcionado para 
gestores de Recursos Humanos e demais profissionais inte-
ressados em conhecer a realidade dos surdos, trabalhando 
o vocabulário básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
oferecendo informação sobre a legislação que favorece o sur-
do, o uso de aparelhos auditivos, além de expor os elementos 
essenciais que caracterizam a cultura surda.

A 5ª Oficina de Surdez e Acessibilidade formou 20 profis-
sionais que se capacitaram para interagir, de forma apropria-
da, com surdos, no ambiente de trabalho. 

A 6ª Oficina de Surdez e Acessibilidade certificou 13 pro-
fissionais que, no encerramento do curso, sinalizaram, em 
Libras, a música “Oração”, do grupo musical “A Banda Mais 
Bonita da Cidade”.

conceito das operações aritméticas, a obser-
vação dos dados de um enunciado e de figu-
ras e a elaboração de respostas a questões 
desafiadoras do ponto de vista da lógica. 
Para reforçar os conceitos aprendidos, os 
alunos participaram de dinâmicas de grupo 
e atividades lúdicas como uma atividade de 
lógica e observação, um jogo da memória 
matemática e um quiz matemático. Um ví-
deo sobre o processo histórico dos números 
também foi apresentado.

Na 2ª Oficina de Lógica e Matemática, fo-
ram propostas situações e necessidades do 
cotidiano – como a de controle do orçamen-
to doméstico, em que os alunos verificaram 
a importância do domínio do raciocínio ló-
gico, das operações aritméticas e matemáti-
cas e do planejamento, como uma forma de 
preparar-se para responder aos desafios da 
vida com autonomia.
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Rafael Roberto Costa Garcia

PALESTRAS

Projetos de Vida na Ponta do Lápis

Os alunos do Cepro participaram do programa “Projetos de Vida na 
Ponta do Lápis”, da BrasilPrev e da Trevisan Escola de Negócios, que visa 
a discutir a importância da educação financeira e da correta gestão do 
orçamento familiar. O palestrante Rafael Roberto Costa Garcia ressaltou 
o caráter de longo prazo do planejamento financeiro que se liga ao esta-
belecimento de metas e à construção de projetos de vida.

Semana D+ Adicionando Conhecimento

Em visita à Dupont, como parte do projeto “Semana D+ Adi-
cionando Conhecimento” – um projeto que visa a aproximar 
os estudantes da realidade da vida nas empresas, os alunos 
do Centro Profissionalizante Rio Branco assistiram à palestra 
“Como conquistar o seu primeiro emprego”, ministrada por 

Carlos Cavequi, gerente de Recursos Humanos. Profissionais 
de diversas áreas da empresa apresentaram-nas aos alunos, 
como forma de familiarizá-los com o significado e a função dos 
diversos departamentos na estrutura organizacional.

Alunos conheceram os trabalhos desenvolvidos pela Dupont

PARCERIA
Grupo Abril

O Centro Profissionalizante Rio Branco e o Grupo Abril – formado por empresas dos se-
tores gráfico, editorial, educação e logística, firmaram parceria pela qual as empresas do 
grupo se beneficiarão da experiência do Cepro na formação e disponibilização de aprendizes 
para o mercado de trabalho.
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Participantes receberam aprendizado técnico e formação em valores comportamentais

Programa de Capacitação Profissional Cepro/Abril Gráfica

O lançamento do Programa de Capacitação Profissional  
Cepro/Abril Gráfica foi prestigiado por profissionais do Cepro 
e da Abril Gráfica. O superintendente da Abril Gráfica, Eduardo 
Costa, destacou a importância do programa para a formação 
de cidadãos, que transformam a informação em conhecimento, 
por sua vez devolvido para a sociedade. Marizete Ambran, da 
área de Recursos Humanos da Abril, reforçou que a formação 

comportamental é fundamental para a atuação no mercado. A 
diretora do Cepro, Susana Penteado, ressaltou a importância 
da parceria para a vida dos alunos que passam a vislumbrar 
a possibilidade de realização dos seus sonhos por meio da 
inserção no mercado de trabalho, com base em aprendizado 
técnico e formação em valores comportamentais. 

Arrecadação de materiais de limpeza e higiene pessoal

Um Dia Diferente

O Cepro participou da ação de responsabilidade social das 
Faculdades Integradas Rio Branco – Um Dia Diferente. Alunos e 
colaboradores arrecadaram materiais de limpeza e de higiene 
pessoal, que foram doados para a Fundação de Assistência à 
Criança e ao Adolescente Maria Carolina Perigasi Ablas, sediada 
em Cotia. O projeto Um Dia Diferente visa a despertar, nos alu-
nos, a sensibilidade em relação ao próximo, dedicando um dia, 
em especial, de atenção às necessidades de entidades de assis-
tência social e a causas humanitárias.

Jovens selecionados para participar do Ryla

Rotary Youth Leadership Awards (Ryla) 

Alunos do Cepro participaram do Rotary You-
th Leadership Awards (Ryla) – Prêmio Rotário de 
Liderança Juvenil, coordenado pelo Rotary Club 
de São Paulo. O Prêmio, que tem como finalidade 
treinar jovens no desenvolvimento da capacidade 
de liderar e de empreender, reuniu 40 aprendizes 
do Cepro em Campos de Jordão (SP), com o pa-
trocínio da Fundação de Rotarianos de São Paulo. 
Revelando um grande potencial a ser estimulado 
e desenvolvido, esses jovens foram selecionados 
para participar do seminário, a partir do desem-
penho em atividades do Cepro e nas empresas 
onde atuam. Durante três dias, os aprendizes re-
ceberam informações a respeito de vários temas 
ligados à saúde, vida profissional, novas tecnolo-
gias da comunicação e da informação e preserva-
ção do meio ambiente.
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Alunos formandos dos cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal

Cursos do Sescon

Os cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal – frutos 
da parceria entre o Centro Profissionalizante Rio Branco e o 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado de São Paulo (Sescon) – destinam-se aos alunos que 
completaram o Programa de Aprendizagem Profissional do 
Cepro. O projeto, idealizado pelo Sescon Solidário – Ação De-
senhando o Futuro, garante a inserção do currículo dos partici-
pantes no banco de talentos do Sescon. Compõem o curso de 
Departamento Pessoal os conteúdos de Contrato de Trabalho, 
Admissão de Empregados, Folha de Pagamento, Impostos, 13º 
Salário, Férias, Rescisões de Contrato de Trabalho, Fiscalização 
Trabalhista, entre outros. O curso de Escrita Fiscal abordou te-
mas como Emissão de Notas Fiscais, ICMS no Estado de São 
Paulo e Simples Nacional.

Em 2012, passaram a integrar os cursos os alunos que com-
pletaram o Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e 
Pessoas com Deficiência Física, contando com a presença, em sala 
de aula, de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Formatura

A cerimônia de formatura das turmas 
que concluíram os cursos de Escrita Fiscal 
e Departamento de Pessoal contou com a 
presença do vice-presidente da Assessoria 
Empresarial e Serviços de Contabilidade 
Ltda. (Aescon-SP), Salvador Strazzeri, do 
coordenador geral da Comissão de Respon-
sabilidade Social do Sescon-SP, Manoel de 
Oliveira Maia, do vice-presidente do Sescon-
-SP, Sergio Approbato Machado Jr., e do pre-
sidente do Instituto dos Auditores Indepen-
dentes do Brasil (Ibracon) 5ª Seção Regional 
e paraninfo das turmas, Adelino Dias Pinho.

Salvador Strazzeri e Susana Penteado em aula inaugural

VISITA 

Presidente do Selur

Reforçando a parceria de mais de cinco 
anos, o Centro Profissionalizante Rio Bran-
co recebeu a visita do presidente do Sin-
dicato das Empresas de Limpeza Urbana 
no Estado de São Paulo (Selur), Ariovaldo 
Caodaglio. Recepcionado pela diretora do 
Cepro, Susana Penteado, Ariovaldo Caoda-
glio conversou com os alunos do Programa 
de Aprendizagem Profissional para Surdos 
e Pessoas com Deficiência Física, uma ini-
ciativa que vem garantindo acesso ao mer-
cado de trabalho a jovens que, a despeito 
da surdez ou da deficiência física, desejam 
oferecer seus talentos à sociedade.

Presidente do Selur, Ariovaldo Caodaglio, prestigiou o Cepro em visita
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Formandos da 8º turma do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física

8ª Turma 

A cerimônia de formatura da 8ª Turma do Programa de 
Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com  
Deficiência Física foi prestigiada pelo presidente da Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, Ivo 
Nascimento, membro do Conselho Superior da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo e paraninfo da turma, por diretores 
e gestores de todas as entidades mantidas pela Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, além do presidente do Selur,  

Ariovaldo Caodaglio, do representante do Rotary Club de  
Itapevi, José Américo Fischman, do coordenador do Projeto 
de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Superintendência  
Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo 
(SRTE/SP, do MTE), José Carlos do Carmo. Uma retrospectiva 
dos trabalhos desenvolvidos durante o ano e depoimentos 
dos alunos, em vídeo, além de uma peça de teatro ilustrativa 
da Lei de Cotas, encerraram a cerimônia.

FORMATURAS 

7ª Turma

Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física

O Centro Profissionalizante Rio Branco, 
o Sindicato das Empresas de Limpeza no 
Estado de São Paulo (Selur) e o Rotary 
celebraram a formatura da 7ª turma do  
Programa de Aprendizagem Profissional 
para Surdos e Pessoas com Deficiência 
Física em cerimônia que contou com a 
presença de Eduardo de Barros Pimentel, 
presidente da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo. Prestigiaram o evento di-
retores e gestores das entidades manti-

das pela Fundação de Rotarianos de São 
Paulo, Ariovaldo Caodaglio, presidente do  
Selur e paraninfo da turma, José Américo  
Fischmann, representante do Rotary Club 
de Itapevi, Adalberto dos Santos Olivei-
ra, superintendente da Ecourbis. José 
Roberto de Melo, superintendente do 
Ministério do Trabalho e Emprego em São 
Paulo, destacou o significado da incorpo-
ração ao mercado de trabalho, de surdos 
e pessoas com deficiência física, como 

resgate histórico de uma dívida social com 
os que buscam realizar-se, em função de 
sua capacidade, independentemente de 
sua condição física. Participaram, ainda, 
como representantes da Fundação e de 
suas mantidas, Ivo Nascimento, mem-
bro do Conselho Superior da Fundação,  
Sabine Vergamini, diretora do Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco, e Edman  
Altheman, diretor-geral das Faculdades  
Integradas Rio Branco. 

Formandos da 7º turma do Programa de Aprendizagem 
Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física
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Formatura da 12º turma do Programa de Aprendizagem Profissional

A cerimônia de formatura da 12ª 
turma do Programa de Aprendizagem 
Profissional, composta de cerca de 270 
formandos, reuniu diretores e gestores 
de todas as entidades mantidas pela 
Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
sendo prestigiada por Nahid Chicani, 
vice-presidente da Fundação de Rota-

rianos de São Paulo e padrinho da tur-
ma. Em um depoimento emocionado, o 
formando Gabriel Alves Rodrigues falou 
sobre as transformações que ocorreram 
na sua vida a partir do momento em que 
resolveu cursar o programa de capaci-
tação profissional do Cepro. Represen-
tantes de empresas parceiras do Cepro, 

que contratam aprendizes, deram de-
poimentos sobre o valor do projeto e 
seu alto significado social. Para ilustrar 
a importância das diversas profissões 
na sociedade, o Grupo Jovens Atores 
e Poetas do Cepro apresentou a peça 
“Profissão Esperança”.

12ª turma 

O Centro Profissionalizante Rio Branco comemorou o 5º 
ano do Programa de Aprendizagem Profissional por ocasião 
da cerimônia de formatura da 11ª turma do Programa, com-
posta por mais de 260 aprendizes. A cerimônia foi prestigiada 
pelo diretor da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Dino 
Samaja, que representou o presidente Eduardo de Barros Pi-
mentel, diretores e gestores de todas as entidades mantidas 
pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, além do padrinho 
do evento, José Roberto de Melo, superintendente do Minis-
tério do Trabalho e Emprego em São Paulo e diversas perso-
nalidades, dentre elas, Manoel Maia, diretor do Sindicato das 

Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assesso-
ramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São 
Paulo (Sescon), Luis Nobre da Silva, membro do Conselho 
Tutelar, Ivanete de Souza e Wilson Domingues, representan-
tes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 
Vargem Grande Paulista, além de representantes de empre-
sas parceiras do Cepro. Durante a cerimônia, foi exibido o 
filme “O aprendiz, um novo olhar” – que define e caracteriza a 
aprendizagem profissional, seguido da apresentação da peça 
65 Rosas, do Grupo Jovens Atores e Poetas do Cepro.

Programa de Aprendizagem Profissional 

11ª turma 

Formandos da 11º turma do Programa de Aprendizagem Profissional
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HOMENAGEM AOS 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

O espírito empreendedor dos fundadores da Fundação de Rotarianos de São Paulo 
permitiu-lhes enxergar as necessidades da sociedade paulistana, no campo do ensino. 
Nossa homenagem à sua generosidade, desprendimento e coragem frente à nobre tarefa 
que levaram a cabo em favor da educação.
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HOMENAGEM AOS 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

Inúmeras pessoas, de elevado espírito empreendedor, contribuíram para a preservação 
dos ideais da obra da Fundação de Rotarianos de São Paulo ao longo do tempo. 
Dentre elas, os vários presidentes que estiveram à frente da instituição e contribuíram, 
eficazmente, para o cumprimento da missão de “servir à sociedade por meio da 
educação”. Um conjunto de habilidades, competências e sensibilidade unem esses 
homens, a quem rendemos nossa homenagem.
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Maurice Costin

Falecido em 12 de agosto de 2012, Maurice Costin atuou, por 20 anos, como 
rotariano no Rotary Club de São Paulo - Leste. Na Fundação de Rotarianos de 
São Paulo, foi diretor-tesoureiro desde julho de 2007. Graduado em Direito 
pela Faculdade de Direito de Bucarest, Romênia, e Ciências Políticas na 
École de Sciences Politiques de Paris (França), atuou em diversas empresas 
e, mais recentemente, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(CIESP), como vice-presidente e diretor titular do Departamento de Relações 
Internacionais. Exemplo de perseverança, Maurice Costin assumiu diferentes 
papéis para vencer os obstáculos interpostos ao longo do seu caminho, 
sempre compartilhando suas experiências e servindo de inspiração para os 
que, com ele, viveram em comum. 
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ENTIDADES MANTIDAS

Colégio 
Rio BRanCo

Educação Infantil (parte das 
aulas ministradas em Inglês)
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio

Atividades 
Extracurriculares

Audiovisual e Comunicação
Ballet*
Coral
Dança**
Escola de Esportes
Espanhol 
Francês – Aliança Francesa
Ginástica Olímpica*
Inglês – Alumni
Jazz*
Jornada de Profissões
Natação*
Núcleo de Apoio
Oficina de Artes
Programa Revisão
Robótica
Teatro
Xadrez

*Somente Higienópolis
**Somente Granja Vianna

FaCuldades 
integRadas 
Rio BRanCo

Graduação

Administração
Ciências Econômicas
Design
Direito
Editoração
Jornalismo
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Rádio e TV
Relações Internacionais
Relações Públicas
Sistemas de Informação

Graduação Tecnológica

Comércio Exterior
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Marketing
Produção Audiovisual

MBA

Branding - gestão de marcas 
(SP e Rio)
Marketing
Negócios

Pós-Graduação

Comunicação Corporativa 
Integrada
Direito Empresarial
Gestão de TI
Jornalismo Esportivo e 
Negócios do Esporte
Psicopedagogia Institucional 
e Clínica
Resolução de Conflitos

CentRo de 
eduCação 
paRa suRdos 
Rio BRanCo

Educação Bilíngue (Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e Língua 
Portuguesa Escrita)
Programa de Estimulação do 
Desenvolvimento - PED - 0 a 3 anos 
Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Inclusão no Colégio Rio Branco e 
em escolas regulares, a partir da 
5ª série, com acompanhamento de 
tradutores/intérpretes de Libras e 
Língua Portuguesa
Inclusão no Cepro e nas Faculdades 
Rio Branco com acompanhamento 
de tradutores/intérpretes de Libras 
e Língua Portuguesa

ensino a 
distânCia 
Rio BRanCo

Comunicação
Educação e Tecnologia
Gestão e Finanças
Programa de Formação Moodle

CentRo 
pRoFissionalizante 
Rio BRanCo

Programa de Aprendizagem Profissional  
(Lei do Aprendiz)
Programa  de Aprendizagem Profissional 
para Surdos e Pessoas com Deficiência Física 
(parceria Selur)
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NOSSOS ENDEREÇOS

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
Av. Higienópolis, 996 
São Paulo – SP / Cep: 01238-910
tel: (11) 3829-2900
www.frsp.org

Presidência
Eduardo de Barros Pimentel
diretoria@frsp.org
Fone: (11) 3829-2900, ramais 2872 / 2873

Superintendência
Marco Antonio de Bonna Rossi
superintendencia@frsp.org
Fone: (11) 3879-3100, ramal 3171

Marketing
Adriana Gavronski Cruz
mkt@frsp.org
Fone: (11) 3879-3100, ramal 3154

Entidades Mantidas
Colégio Rio Branco 
Faculdades Integradas Rio Branco
Ensino a Distância Rio Branco
Centro de Educação para Surdos Rio Branco
Centro Profissionalizante Rio Branco

COLÉGIO RIO BRANCO
www.crb.g12.br

Diretora-Geral
Esther de Almeida Pimentel Mendes Carvalho
diretoria.geral@crb.g12.br
Fone: (11) 3829-2900
Diretoria: ramal 2927

Unidade Higienópolis
Diretora
Esther de Almeida Pimentel Mendes Carvalho
Fone: (11) 3829-2900
Diretoria: ramal 2927

Unidade Granja Vianna
Diretor
Roberto Sales
Fone: (11) 4613-8500
Diretoria: ramal 8471

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
www.riobrancofac.edu.br
Fone: (11) 3879-3100 / 0800-559611

Diretor-Geral
Edman Altheman
diretoria.geral@riobrancofac.edu.br
Diretoria: ramal 3129.3130

Diretor Acadêmico
Alexandre Ratsuo Uehara
diretoria.academica@riobrancofac.edu.br
Diretoria: ramal 3879.3130

ENSINO A DISTÂNCIA RIO BRANCO
www.riobrancoead.edu.br
Fone: (11) 4613-8577

Coordenador
Wagner Tadeu Mendes
atendimento@riobrancoead.edu.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA SURDOS
RIO BRANCO
www.ces.org.br
Fone: (11) 4613-8500

Diretora
Sabine Antonialli Arena Vergamini
ces@ces.org.br
Secretaria: ramal 8478

CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO
www.cepro.org.br
Fone: (11) 4613-8500

Diretora
Susana Maria Aguerre Hughes de Salles Penteado
cepro@cepro.org.br
Secretaria: ramal 8480
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