MISSÃO
“SERVIR COM EXCELÊNCIA, POR MEIO DA
EDUCAÇÃO, FORMANDO CIDADÃOS ÉTICOS,
SOLIDÁRIOS E COMPETENTES.”

VISÃO
“SER REFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.”

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

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Exercer a cidadania contribuindo, por meio da 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.

GESTÃ O
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

A

Fundação de Rotarianos
de São Paulo completou,
em 2014, 68 anos. Ao
longo dessa trajetória,
obtivemos muitas conquistas, que só foram possíveis
com o engajamento de nossos
conselheiros, diretores, gestores,
educadores e colaboradores.
Neste último ano, relevantes parcerias foram estabelecidas, novos
cursos inseridos, atrativas bolsas
de estudo e significativos programas de financiamento estudantil implantados, tudo em prol da
nossa missão de servir, com excelência, por meio da educação,
formando cidadãos éticos, solidários e competentes.
O ano de 2014, como já esperado,
apresentou desafios, que foram
enfrentados e transformados em
oportunidades. Com o empenho
de todos aprendemos e evoluímos
em nossas atividades, contribuindo, desta forma, com a perenidade de nossa Fundação, priorizando a devida adequação de nosso
orçamento, otimizando receitas e
despesas, porém sem interferir
na qualidade de nosso trabalho.

Atuamos com foco na retenção
de nossos alunos, bem como na
captação de novos, divulgando
assim a marca “Rio Branco”, da
qual temos tanto orgulho e que
há tempos é sinônimo de excelência no meio educacional.
No Colégio Rio Branco, foram implementadas importantes ações
focadas nos resultados acadêmicos,
no desenvolvimento profissional
docente e na valorização do protagonismo do aluno. Educadores
tiveram a oportunidade de realizar o
curso de pós-graduação “Educadores para o Século XXI”, da Tampere
University of Applied Science,
da Finlândia. Novos programas
para a preparação dos alunos
para importantes vestibulares
também foram destaque e já
mostraram relevantes resultados com relação ao desempenho dos estudantes.
O ano também foi muito promissor para as Faculdades Integradas
Rio Branco. Todos os 10 cursos
avaliados pelo Guia do Estudante da Editora Abril conquistaram
pontuação, somando 36 estrelas.
O oferecimento de programas de

financiamento estudantil, como o
Fies, do Ministério da Educação, e
o PRAVALER, maior crédito universitário privado do país, também
foram muito significativos para a
instituição, que ainda teve a boa
notícia de ter o curso de Engenharia de Produção aprovado, sendo
este o mais novo curso de graduação disponível.
O Ensino a Distância Rio Branco,
atento às melhores práticas na
modalidade de ensino a distância, apresentou novidades em
seus cursos, com novos recursos
para as aulas, promoção de mais
mesas redondas virtuais e gravações em ambientes diversificados.
Em plena expansão, o Centro
Profissionalizante Rio Branco
apresentou excelentes resultados em empregabilidade dos
jovens do Programa de Aprendizagem Profissional. A parceria
com o Selur e com o Rotary para
o oferecimento do Programa de
Aprendizagem Profissional para
Surdos e Pessoas com Deficiência Física é significativa por
promover a inclusão no mercado
de trabalho.

O Centro de Educação para Surdos
Rio Branco tem um importante
papel no fortalecimento da cultura
surda, junto aos alunos, familiares e comunidade em geral. Em
2014, a escola promoveu suas atividades internas para alunos, familiares e educadores, e externas,
em palestras e encontros sobre
temas como bilinguismo, Libras
e cultura surda, ampliando sua visibilidade em busca de parcerias.
A Fundação de Rotarianos de
São Paulo, como mantenedora
das Instituições Rio Branco, teve
uma grande atuação por meio de
estratégias de gestão focadas no
alto desempenho e qualidade
institucional.
O Planejamento Estratégico da
mantenedora, acompanhado em
reuniões periódicas com diretores e
gestores, buscou alinhar as metas
e ações propostas pelas mantidas,
promovendo uma sinergia entre
teoria e prática.
O investimento constante em benchmarking internacional pretende
desenvolver as instituições, sempre
com visão de futuro. Em 2014, a
Fundação de Rotarianos de São

Paulo estreitou, ainda mais, suas
relações com a Finlândia, país referência em educação.
Reforçando o comprometimento
da instituição com práticas que,
além de modernas, demonstram
preocupação com o meio ambiente,
a partir deste ano o Relatório Anual
passa a ser totalmente digital.
Assim, é com muito orgulho que
desenvolvemos o Relatório Anual
de 2014, que apresenta as principais atividades realizadas durante
o ano, oferecendo aos leitores um
panorama de como o trabalho
das Instituições Rio Branco apoia
crianças, jovens e adultos, por
meio da educação.

Nahid Chicani

ELEIÇÕ ES
Paulo Eduardo Grimaldi, Paulo Chedid e Nahid Chicani

CONSELHO
DE PRESIDENTES

12

Relatório Anual 2014

E

m julho, o Conselho de Presidentes da Fundação de Rotarianos de São Paulo, sob
a presidência de Paulo Eduardo
Grimaldi, reuniu-se para empossar
os novos membros e eleger sua
Mesa Dirigente para o mandato
de 01/07/2014 a 30/06/2015,
que ficou assim constituída:
presidente Paulo Chedid (RCSPLeste - D4430); vice-presidente
Shigueko Shimba (RCSP-Aeroporto - D4420); e secretário Leoncio
Corrêa (RCSP-Butantã - D4610).
O presidente da Diretoria da
Fundação, Nahid Chicani, agradeceu a atuação da gestão anterior e
desejou sucesso aos eleitos, citando,
ainda, a importância do Conselho

de Presidentes para o desenvolvimento contínuo da instituição.
O chanceler das Faculdades Integradas Rio Branco, Eduardo de
Barros Pimentel e o diretor-geral
Edman Altheman, falaram sobre o
Projeto Talento Jovem, uma parceria
entre a Fundação e o Rotary, que
valoriza jovens talentos, sejam de
escolas públicas ou privadas, por
meio da concessão de bolsas de
estudos à jovens indicados pelos
Clubs. Comentou ainda que, a partir
deste ano, o projeto foi ampliado
e agora também contempla indicações dos Rotaracts.

DIRETORIA 2014 / 2016

A

tuar na área da Educação, o maior
bem transformador de uma sociedade, é o grande desafio assumido
pela Diretoria 2013-2016 da Fundação de
Rotarianos de São Paulo, dando continuidade aos trabalhos iniciados há 68 anos.
No segundo semestre de 2014, algumas
mudanças foram necessárias devido à
saída do então 1º diretor-tesoureiro, João
Carlos Correia (Rotary Club de São Paulo Santo Amaro), sendo substituído pelo companheiro Mário Sergio Mendes Cardoso
(2° Secretário 2013/2014), que passa a
assumir tal posição.
Desta forma, a Diretoria recebe o companheiro Genesio Vivanco Solano Sobrinho
como 2º Secretário, que, certamente, também
contribuirá para o crescimento das instituições Rio Branco.
Agradecemos ao companheiro João Carlos
que desempenhou um importante papel
junto à FRSP e mantidas e, sempre com
muito empenho, atuou, inclusive, ajudando
a divulgar nossas instituições.

Durante a
reunião, foi
destacada a
importância
do Conselho
de Presidentes
para a
instituição.

João Carlos Correia
Relatório Anual 2014
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CONSELHO COMUNITÁ RIO
Aproximar a Fundação aos Rotary Clubs da região de Cotia é o papel do Conselho Comunitário.

S izenando Affonso, José Antonio Figueiredo Antiório, Susana Penteado, Reginaldo Bertocci,
Nahid Chicani, José Américo Fischmann, Ligeia Stivanin e Ivo Nascimento

R

eforçando o comprometimento da Fundação de Rotarianos
de São Paulo com a interação
junto aos clubes da região de Cotia,
foi realizada, em março, a tradicional reunião do Conselho Comunitário, e, em setembro, a eleição de
sua mesa dirigente.
Participaram da reunião de março
o presidente da diretoria da FRSP,
Nahid Chicani; o EDRI José Antonio
Figueiredo Antiório, vice-presidente do Conselho Comunitário; o secretário e o membro honorário do
conselho, respectivamente, José
Américo Fischmann e Sizenando
Affonso; além dos governadores
Ligeia Stivanin e Ivo Nascimento e do superintendente da FRSP,
Marco Rossi.

Na ocasião, Edman Altheman, diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, comentou sobre os
planos para o campus na Granja
Vianna, como uma alternativa de
ensino superior de qualidade para
a região.
Susana Penteado, diretora do
Centro Profissionalizante Rio Branco,
apresentou o Projeto de Expansão
do Cepro, que, desde 2012, realiza
estudos em Cotia e municípios do
entorno, para identificar regiões
que ofereçam grande população
de jovens aptos à capacitação ao
mercado de trabalho. Como resultado desse trabalho, foi formalizada
parceria entre o Rotary Club Taboão
da Serra Pirajuçara e a Fundação
de Rotarianos de São Paulo, para

a criação de uma unidade do Cepro
na região de Taboão da Serra.
Em setembro, foram empossados os membros para a gestão
2014/2015, bem como eleita sua
mesa dirigente, que ficou assim
constituída: José Antonio Figueiredo Antiório, reconduzido como
Vice-Presidente, e José Américo
Fischmann, reeleito Secretário.
Na ocasião, Alexandre Uehara,
diretor acadêmico das Faculdades
Integradas Rio Branco, apresentou
o Projeto Talento Jovem e os conselheiros foram convidados a visitar as
instalações das mantidas localizadas na unidade Granja Vianna.

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DA GRANJA VIANNA E HIGIENÓ POLIS
Compartilhamento de ideias sobre oportunidades para as Instituições Rio Branco
na região de Cotia e Higienópolis.

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo criou, em 2014, os
Comitês de Desenvolvimento
da Granja Vianna e de Higienópolis, que têm como objetivo propor
ações que visam o desenvolvimento das Instituições Rio Branco e,
consequentemente, o aumento do
número de alunos.
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Mensalmente, o Comitê GV se
reuniu no Campus Granja Vianna
das Faculdades Integradas Rio
Branco, com a coordenação de
Ligéia Stivanin ( RC de Cotia Granja
Viana - D/4610), e em Higienópolis,
com a coordenação de Dino Samaja
(RC São Paulo Sul - D/4420).

Ambos comitês contam com a
participação do presidente da Diretoria, Nahid Chicani, apoiado
pelo diretor-geral das Faculdades
Rio Branco, Edman Altheman, do
superintendente da FRSP, Marco
Rossi e da gerente de Marketing
da Fundação, Adriana Cruz.

DIA DO ROTARY
CÂ MARA MUNICIPAL CELEBROU O DIA DO ROTARY
Na ocasião, foram homenageados dois colaboradores da Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A

Diversos rotarianos participaram da comemoração na
Câmara Municipal

Fundação de Rotarianos de São Paulo, norteada pelos
princípios de Servir e reconhecida como a maior obra
rotária educacional no mundo, participou da tradicional homenagem oferecida pela Câmara Municipal de São
Paulo em comemoração ao Dia do Rotary.
A solenidade é uma iniciativa do vereador Gilson Barreto,
em cumprimento a lei 9.976 de autoria do vereador Alfredo
Martins, que ocorre desde 1985, definindo o dia 23 de fevereiro como Dia do Rotary no município de São Paulo.
Na ocasião, Nahid Chicani, presidente da diretoria da FRSP,
falou sobre as obras educacionais da Fundação de
Rotarianos de São Paulo,
destacando a atuação de
cada uma das mantidas
que, juntas, formam um
complexo educacional.
Durante a cerimônia,
além da tradicional apresentação do Coral Rio
Branco, dois colaboradores da Fundação foram homenageados por reconhecimento profissional: Maria Olívia Montenegro, diretora assistente do Colégio Rio Branco, e Gerson Francisco do Ó, líder de
manutenção e Serviços Gerais da Fundação.

DIVULGAÇÃO DAS MANTIDAS
FRSP APRESENTOU SUA OBRA EDUCACIONAL
O presidente da Diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo falou
sobre as Instituições Rio Branco na Regoesp e no Rotary Club de Osasco.

O

presidente da diretoria da Fundação, Nahid Chicani,
participou da 17ª Edição da Reunião dos Governadores
do Estado de São Paulo (Regoesp), do Rotary International, e da reunião do Rotary Club de Osasco, onde apresentou o trabalho desenvolvido pelas instituições Rio Branco.
Em sua fala, o presidente apresentou o trabalho desenvolvido pela FRSP, maior obra educacional rotária do mundo,
fundada em 1946, e suas cinco mantidas.
O encontro da Regoesp reúne os Governadores de 11 distritos paulistas e, nesta edição, foram também convidados
governadores de outros estados, com o objetivo de divulgar
a Convenção de Rotary International de 2015, que será realizada em São Paulo.

Nahid Chicani, presidente da Diretoria da Fundação,
durante evento
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GESTÃO ESTRATÉGICA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Encontros estratégicos de compartilhamento entre os líderes da instituição.

Diretores, gestores e coordenadores da Fundação e mantidas

A

Fundação de Rotarianos de São
Paulo reuniu em 2014 conselheiros, membros dos comitês,
diretores, gestores e colaboradores para a realização do Planejamento Estratégico, um momento
de reflexão sobre as atividades
da instituição.
O Planejamento Estratégico Compartilhado teve início em 2001 e,
desde então, evolui constantemente, tornando-se uma ferramenta primordial para o alinhamento
das equipes ao mesmo objetivo.
Em encontros periódicos, a
abertura foi feita pelo presidente da diretoria, Nahid Chicani, que
ressaltou a satisfação de ver os profissionais de todas as mantidas,
trabalhando em equipe, para o
melhor direcionamento das ações,
visando à perenidade das instituições Rio Branco.
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O superintendente da Fundação,
Marco Rossi, apresentou a linha
estratégica que se baseou no resultado das reuniões de trabalho,
que inclui também, entre outras
ferramentas utilizadas, a análise
dos ambientes interno e externo.
Edman Altheman, diretor-geral
das Faculdades Integradas Rio
Branco, Esther Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco,
Wagner Tadeu Mendes, coordenador do Ensino a Distância Rio
Branco, Sabine Vergamini, diretora
do Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, e Susana Penteado,
diretora do Centro Profissionalizante Rio Branco, apresentaram
os desafios e oportunidades de
melhoria de suas mantidas, bem
como o andamento de cada uma
delas para a consecução dos objetivos estratégicos.

O Planejamento
Estratégico
Compartilhado
teve início em
2001 e, desde
então, evolui
constantemente.

11º ENCONTRO MISSÃ O E VISÃ O
Diretores das Instituições Rio Branco compartilharam informações.

A

Fundação de Rotarianos de São
Paulo promoveu a 11ª edição
do Encontro Missão e Visão,
que tem como objetivo gerar o compartilhamento de informações sobre
as instituições Rio Branco, entre diretores, conselheiros, membros de
comitês, gestores e colaboradores.
O presidente da diretoria, Nahid
Chicani, iniciou o evento agradecendo a presença de todos, destacando que, pela primeira vez, o
convite do evento foi estendido aos
presidentes dos 81 clubes fora da
capital, aumentando a visibilidade
da instituição.
O superintendente da Fundação,
Marco Rossi, ressaltou que o conceito
do encontro está calcado nos princípios da Governança Corporativa
e tem como pilares a transparência, a equidade, a prestação de
contas e a responsabilidade corporativa. Ainda, abordou aspectos
do cenário macroeconômico atual,
que refletem na área educacional.
Alexandre Uehara, diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio

Branco, reforçou o papel da instituição na formação global do aluno,
baseando-se na inovação, no empreendedorismo e nas parcerias
para fortalecer a marca.
Frisando os desafios da educação
no século XXI, Esther Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco,
falou sobre a importância do desenvolvimento das competências
não cognitivas. A escola atua com
a crença na diversidade e com a
valorização de resultados, como
aspectos que são integrados no
dia a dia.
O coordenador do Ensino a Distância Rio Branco, Wagner Tadeu
Mendes, falou sobre as atividades
desenvolvidas pela mantida, destacando a dinâmica da modalidade, que oferece cursos de extensão
universitárias em parceria com as
Faculdades Integradas Rio Branco,
disciplinas de Dependência Online
e atividades para os cursos de
pós-graduação lato sensu.
A diretora do Centro Profissionalizante Rio Branco, Susana

Penteado, falou sobre o Programa
de Aprendizagem Profissional e
sobre o Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e
Pessoas com Deficiência Física.
Comentou, ainda, as perspectivas para a instituição e o plano
de expansão do Cepro, resultado de parceria com o Rotary Club
Taboão da Serra-Pirajuçara.
Sabine Vergamini, diretora do
Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, falou sobre a atuação
da instituição, que tem o objetivo
de inserir surdos e suas famílias
na sociedade. A diretora destacou
o desempenho do Cepro e a busca
por parcerias e patrocínios.
O encontro foi finalizado com rodas
de discussão, onde os gestores
reuniram-se com menores grupos
de participantes, maximizando a
troca de informações e compartilhamento de experiências.

Encontro reuniu diretores, gestores e coordenadores da Fundação e mantidas
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EVENTOS EXTERNOS
INSTITUTO ROTARY DO BRASIL
Evento contou com a participação
de mais de 1000 pessoas e também
divulgou as instituições Rio Branco.

O

presidente da diretoria da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, realizou palestra
durante o XXXVII Instituto Rotary do Brasil, realizado em Natal, com o tema “Imagem Pública do Rotary”.
Durante sua palestra, Nahid Chicani evidenciou o alinhamento das Instituições Rio Branco com os princípios
rotários, também relacionados à área educacional, e
ofereceu como exemplo informações sobre a atuação
da Fundação, por meio das
mantidas.
Para o presidente, as instituições de ensino tem uma
excelente oportunidade de
incutir os princípios rotários em seus alunos e tornarem-se uma inesgotável ferramenta de imagem
Nahid Chicani, presidente da Diretoria
pública do Rotary.
da Fundação, durante palestra

CONFERÊNCIA DISTRITAL DO
DISTRITO 4680
O presidente da FRSP divulga
a instituição em Conferência
Distrital.

O

presidente da Diretoria da Fundação
de Rotarianos de São Paulo, Nahid
Chicani, acompanhado de sua esposa
Yara, participou da 53ª Conferência Distrital do Distrito 4680, em Pelotas, no Rio
Grande do Sul, representando o Presidente de Rotary International, Ron Burton e sua
esposa Jetta.
Na ocasião, além das atividades rotárias,
o casal participou de visitas e cerimônias
oficiais da prefeitura, sendo ainda homenageados com Decreto Lei declarando-os
Hóspedes Oficiais da Cidade de Pelotas.
Sempre que possível, o presidente comentou
sobre as atividades realizadas pelas instituições Rio Branco, visando a divulgação
da marca e novas parcerias.

CIP PLOP
CIP PLOP MARCOU PRESENÇA NO INSTITUTO
Durante o evento, Nadir Zacarias foi indicado como novo coordenador da comissão.

A

Comissão Interpaíses Brasil-Portugal e Países de Língua
Oficial Portuguesa (CIP Plop)
esteve presente no evento, representada pelo presidente do
Conselho Superior da Fundação,
Carlos Jerônimo da Silva Gueiros,
também Coordenador Nacional
das Comissões Interpaíses (CIP’s)
e presidente dessa Comissão, que
coordenou palestras e reuniões relacionadas à sua atuação.
Na ocasião, o trabalho das CIP’s
foi apresentado aos Governadores
Eleitos 2015/2016, que indicaram
seus representantes distritais. O Governador Nadir Zacarias, também
membro do Conselho Superior da
Fundação, falou sobre o Programa

18

Relatório Anual 2014

dos Médicos Africanos (Microcirurgia), desenvolvido por meio da CIP
Plop. Na ocasião,
também foram divulgadas as atividades
de outras CIP’s existentes, bem como o
material institucional da Fundação e
suas mantidas.
Durante o Instituto, foram formalizaC arlos Jerônimo da Silva Gueiros
das as mudanças na
coordenação das comissões, sendo que o Governador Nadir Zacarias passou a ser o Presidente da CIP Plop e o Governador Roberto Luiz Barroso, Coordenador
Nacional das Comissões Interpaíses - CIP’s.

PRÊMIO EDUCACIONAL
FRSP ENTREGOU PRÊMIO DURANTE O ENCONTRO NACIONAL DA AMIZADE
Prêmio contempla e incentiva projetos
em prol do desenvolvimento intelectual e
moral do ser humano.

A

Associações das Senhoras de Rotarianos
do Amapá, de Paranavaí e de Blumenau

Fundação de Rotarianos de São Paulo esteve representada pela Governadora Eleita 2015-16 do Distrito 4610, Sylvia
Moraes Passarelli, membro do Conselho Superior, no 25º
Encontro Nacional da Amizade (ENA), realizado em Gramado (RS),
promovido, a cada dois anos, pela Coordenadoria Nacional das
Entidades de Senhoras de Rotarianos.
Como nas edições anteriores, ocorreu a entrega do “Prêmio Educacional Fundação de Rotarianos de São Paulo” aos trabalhos desenvolvidos na área da educação, que, desde 2000, visa contemplar e incentivar projetos em prol do desenvolvimento intelectual
e moral do ser humano.
Foram reconhecidas as seguintes associações: Associação das
Senhoras de Rotarianos de Paranavaí (1º lugar), Associação das
Senhoras de Rotarianos de Blumenau (2º lugar) e Associação de
Senhoras de Rotarianos - Casas da Amizade de Santana - Amapá
(3º lugar).
O evento, dirigido pela coordenadora 2012-14, Ester Trentini,
contou com a participação especial da vice-presidente de Rotary
International 2014-15 e diretora de Rotary International 2013-15,
Célia Giay, e teve importantes palestras, além da transmissão de
cargo e posse da Coordenadora Nacional 2014-16, Sônia Regina
Garcia Melo.

RECONHECIMENTO
PRESIDENTE DA DIRETORIA RECEBE MEDALHA “LAURO RIBAS BRAGA”
A láurea tem por objetivo homenagear pessoas físicas e
jurídicas, por seus méritos pessoais, que tenham prestado
relevantes serviços à sociedade.

O

presidente da Diretoria da
Fundação de Rotarianos de
São Paulo, Nahid Chicani, foi
homenageado pelo Rotary Club de
São Paulo Norte (D. 4430), recebendo a Medalha e o Diploma “Lauro
Ribas Braga”.
Nahid Chicani, acompanhado de
sua esposa Yara, agradeceu a homenagem, ressaltando sua atuação
diante da Fundação de Rotarianos
de São Paulo e suas instituições

mantidas, bem como sua atuação
profissional.
A fim de reconhecer sua proeminente trajetória profissional e os
serviços prestados à sociedade e ao Rotary Club de São Paulo
Norte, o 2º vice-presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
Chucrallah Salem El Tayar (RCSPNorte - D. 4430), tomou a iniciativa de indicá-lo para receber a homenagem.
Nahid Chicani e Chucrallah Salem El Tayar
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HOMENAGEM AOS EDUCADORES
DIA DE CELEBRAR A EDUCAÇÃ O
A comemoração destacou o importante
papel dos educadores para a formação
dos alunos das Instituições Rio Branco.

H

omenageando os educadores
das Instituições Rio Branco,
a Fundação de Rotarianos
de São Paulo promoveu o “Dia de
Celebrar a Educação”.
Durante a comemoração, o presidente da diretoria da Fundação,
Nahid Chicani, ressaltou a admiração
e o respeito pelos profissionais, que
têm um importante papel na transformação da sociedade por meio da
educação. “Cada um de vocês, educadores, representa o nosso elo com

os alunos e são
profissionais
que merecem
todo o nosso
respeito e
admiração,
C omemoração reuniu educadores da Fundação de
afinal ensinar
Rotarianos de São Paulo
sem dúvida é
uma vocação, que não é estática
Esther Carvalho, diretora-geral
porque acompanha a evolução do
do Colégio Rio Branco, homenamundo, podendo ser considerada
geou os educadores em nome de
todos os diretores presentes.
um processo de desenvolvimento
do próprio ser humano”, destacou.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃ O 2014
Momento de integração e descontração entre as equipes.

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo realiza sua Festa
de Confraternização, em novo
formato, permitindo maior interação entre os colaboradores.
O presidente da Diretoria da
Fundação de Rotarianos de São
Paulo, Nahid Chicani, agradeceu
e destacou o comprometimento
de todos, relembrando que a FRSP
comemorou seu aniversário de 68

anos, com várias conquistas que
só foram possíveis com o engajamento de todos.
A noite foi marcada pelas homenagens do Prêmio 25 Anos, simbolizando o agradecimento das instituições Rio Branco a todos que
durante esse período de suas vidas,
contribuíram com o trabalho desenvolvido pela FRSP e suas mantidas.
Na ocasião, foram homenageados

C olaboradores homenageados pelos anos de trabalho na Fundação
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os colaboradores Alex Pavloff, Ana
Paula Frizzo Soares de Souza, Antônio
Carlos Leonel, Laura da Silva Santana,
Lucilene Elizabete Pierobão, Maria
Alice Luiz de Oliveira, Maria Isabel
Calabro Simon, Roberto Alves de
Sales, Saionara de Cassia Schimidt
de Souza, Sandra Regina Mateus
Carlini, Theodora Lucia Barros Poor,
Wilson Pereira Filho e Zenaide dos
Santos Oliveira, todos do Colégio
Rio Branco – Granja Vianna e Renata
Bertipaglia Neves do Colégio Rio
Branco - Higienópolis.
Tornando o momento ainda mais
especial, José Pereira Martins do
Colégio Rio Branco – Granja Vianna,
também foi homenageado, mas
pelos seus 50 anos de dedicação
à Fundação.
Após um agradável coquetel de
entrada e emocionantes homenagens, foi servido um saboroso jantar,
ao som de músicas muito animadas,
convidando a todos para a pista de
dança, num momento de confraternização, alegria e muita energia positiva
para dar as boas vindas a 2015.

CONGRESSOS
FUNDAÇÃ O PARTICIPOU DO GEDUC 2014
Com o tema “Alta Performance e Grandes Resultados”, o congresso
possibilitou a troca de informações com diversos palestrantes.

A

Fundação de Rotarianos de São Paulo esteve
presente no XII Congresso Brasileiro de Gestão
Educacional - Geduc 2014, representada pelo
seu superintendente, Marco Rossi, que presidiu a
sessão magna “Inspiração para mudanças - Insights
para resultados”.
Nessa sessão, os participantes assistiram a diversas
palestras de renomadas personalidades, além de
painéis sobre o ensino básico e o ensino superior
com diferentes convidados.
Nesse sentido, Marco Rossi abordou a importância de se repensar a educação no e para o mundo
contemporâneo, pois esta envolve novos conceitos, necessidades e desafios. Segundo ele, as instituições de ensino devem estar atentas às inovações, com discursos sobre desenvolver competências e habilidades, o aluno como protagonista de
sua aprendizagem e os impactos da globalização
na formação dos indivíduos.

Marco Rossi, superintendente da Fundação

15º CONGRESSO DO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Fundação participa de congresso sobre boas práticas de gestão.

O

superintendente da Fundação
de Rotarianos de São Paulo,
Marco Rossi, moderou a sessão
“Modelos Práticos de Governança em
Entidades do 3º Setor”, durante o
15º Congresso do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa, que teve
como tema “Governança Corporativa que Cria Valor: Um Processo em
Evolução” e foi realizado nos dias
13 e 14 de outubro.
A sessão apresentou casos práticos
de organizações do terceiro setor que
estão implantando as melhores práticas
de Governança. Marco Rossi falou
sobre Educação durante o encontro,
que contou com a participação de
Rachel Biderman, diretora executiva do World Resources Institute, e

Rachel Biderman, Ricardo Vacaro e Marco Rossi
de Ricardo Vacaro, do Conselho Deliberativo do Instituto Akatu.
O presidente do Conselho Superior da Fundação, Carlos Jerônimo da
Silva Gueiros, também marcou presença no encontro.
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EVENTOS CULTURAIS
APRESENTAÇÃ O DA ORQUESTRA BACHIANA SESI - SP
O Coral Rio Branco realizou participação especial com a Orquestra Bachiana Sesi - SP.

Os alunos do Coral Rio Branco se apresentam com o maestro João Carlos Martins

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo, em parceria com
a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) e o
Serviço Social da Indústria (SesiSP), promoveram, uma noite cultural
de muita emoção e encantamento,
com apresentação da Orquestra
Bachiana Sesi-SP, sob a regência
do maestro João Carlos Martins e
com a participação do tenor Jean
Willians, e do Coral Rio Branco,
no Teatro Sesi.
O presidente da diretoria da Fundação
de Rotarianos
de São Paulo,
Nahid Chicani,
afirmou que
a FRSP e a

Nahid Chicani
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Orquestra Bachiana compartilham
objetivos comuns, promovendo a
inclusão e o desenvolvimento do
indivíduo por meio da junção de
educação, arte e cultura, sendo
fundamental para o progresso intelectual e moral do ser humano,
fomentando a cidadania e exercitando a responsabilidade social.
Paulo Skaf, presidente do Sesi,
foi homenageado, recebendo uma
placa em agradecimento às relevantes e profícuas parcerias estabelecidas com as Instituições Rio Branco.
O Coral do Colégio Rio Branco
fechou a noite de forma extrovertida, prestando homenagem à
sociedade paulistana, cantando
“Trem das onze”, acompanhado
da Orquestra Bachiana e do Tenor
Jean Willians, alegrando a todos
os presentes.

A Fundação
de Rotarianos
de São Paulo
promoveu uma
noite cultural
de muita
emoção e
encantamento,
com
apresentação
da Orquestra
Bachiana
Sesi-SP

APRESENTAÇÃ O DOS 3 TENORES BRASILEIROS
A FRSP acredita que investir em educação e promover arte e cultura são
ações essenciais para o progresso intelectual e moral do ser humano.

A

Fundação de Rotarianos
de São Paulo proporcionou, momentos de alegria,
emoção e encantamento a todos
os membros da comunidade riobranquina, reunidos nas unidades
Higienópolis e Granja Vianna, para
as apresentações dos 3 Tenores
Brasileiros, com a participação
especial do Coral Rio Branco.
Juntos, em dois momentos especiais, as crianças coralistas,
sob a regência das maestrinas
Heloisa Lobo e Mariana Teófilo,
dividiram o palco com os tenores
Armando Valsani, Nino Valsani e
Francisco Romanelli, que apresentaram um repertório variado,
incluindo músicas clássicas e
contemporâneas.

Nahid Chicani, presidente da diretoria, agradeceu à presença de
todos, relembrando a missão da instituição de “servir com excelência,
por meio da educação, formando
cidadãos éticos, solidários e competentes”. Falou, ainda, sobre os
trabalhos das mantidas para o desenvolvimento e fortalecimento das
diferentes habilidades e talentos
dos alunos, como o que acontece
com o Coral Rio Branco.

As crianças
coralistas
dividiram o
palco com
os tenores
Armando
Valsani, Nino
Valsani e
Francisco
Romanelli.

Alunos do Coral Rio Branco e os 3 Tenores Brasileiros durante apresentação
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INTERNACIONALIDADE
CONVENÇÃ O DO ROTARY INTERNATIONAL
A obra educacional das Instituições Rio Branco foi divulgada durante o evento internacional.

C

om o objetivo de divulgar sua obra educacional,
a Fundação de Rotarianos de São Paulo esteve
presente na 105ª Convenção do Rotary Internacional, realizada em Sidney, Austrália. A instituição
foi representada pelo presidente da Diretoria, Nahid
Chicani, e pelo presidente do Conselho Superior, Carlos
Jerônimo da Silva Gueiros.
Na ocasião, os representantes da Fundação reforçaram, junto a outras lideranças rotárias do Brasil e do
mundo, o importante papel exercido pela Fundação
e suas mantidas que, através da educação, acredita
na formação completa do indivíduo, alinhando sua
causa aos princípios rotários.
Também foi enfatizada a divulgação da 106ª Convenção de Rotary International - 2015, que será realizada em São Paulo,
sendo esta uma
oportunidade única
para a divulgação
das instituições
Rio Branco junto
ao meio rotário internacional.

Nahid Chicani com participantes da Convenção de Rotary International

VISITA DO CÔ NSUL HONORÁ RIO DA AUSTRÁ LIA PARA O RIO DE JANEIRO
Consul conheceu o trabalho desenvolvido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

A

Fundação de Rotarianos de São Paulo recebeu
a visita do Cônsul Honorário da Austrália para
o Rio de Janeiro e Coordenador da Comissão Internacional do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Ronaldo Veirano.
O presidente da Diretoria da Fundação, Nahid Chicani,
e o superintendente Marco Rossi, apresentaram a obra
educacional desenvolvida pelas Instituições Rio Branco.
O encontro contou com a presença do presidente
do Conselho Superior da Fundação, Carlos Jerônimo
da Silva Gueiros, e do chanceler das Faculdades Integradas Rio Branco, Eduardo de Barros Pimentel.
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Marco Rossi, Ronaldo Veirano, Nahid Chicani, Carlos
Jerônimo da Silva Gueiros e Eduardo de Barros Pimentel

FUNDAÇÃ O RECEBE VISITA DE ROTARIANOS CHILENOS
Participantes puderam conhecer mais profundamente o
trabalho desenvolvido pelas Instituições Rio Branco.

A

Fundação de Rotarianos de São
Paulo recebeu a visita de rotarianos chilenos, participantes
do Intercâmbio Rotário da Amizade
Brasil - Chile, liderado pelo governador 2011/2012 Fernando Dias
Sobrinho (D. 4420), com o objetivo
de conhecer a obra educacional da
instituição.
Os visitantes foram recepcionados
pelo 1º Vice-Presidente da Fundação,
Ivo Nascimento, pela diretora do
Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, Sabine Vergamini, pela
assistente do Centro Profissionalizante Rio Branco, Maria de Fátima
Pina, e pela diretora assistente da
Unidade Granja Vianna do Colégio
Rio Branco, Tatiana Martinez.

Participaram da visita o governador 2013/2014 (D. 4320) Jorge
Vega e sua esposa Sonia Cancino,
bem como os rotarianos Romina Calabresi, Brunilsa Escàtae, Miguel
Tapia, Eugenia Bravo, Inman Norman
Farías, Paulina Pardow Norman,
Patricia Riquelme
Soto, Alejandro
Rojas Valenzuela, Daniela Tapia,
Eugenio Escalona Fuenzalida e
Marcela Jacquelin Faúndez Valdovinos.

Jorge Vega e Ivo Nascimento

Rotarianos conheceram a obra da
Fundação de Rotarianos de São Paulo

VISITA DE EMPRESÁ RIOS ARGENTINOS
Empresários conheceram as instituições Rio Branco e
compartinham com os diretores das mantidas.

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo recebeu a visita de
jovens empresários da província de Córdoba, na Argentina.
Como parte de uma programação
extensa na cidade de São Paulo,

oferecida aos profissionais em reconhecimento às suas excelentes
atuações, as instituições Rio Branco
foram a única visita na área educacional, reforçando sua posição de
destaque na área.

Os visitantes foram convidados
pelo presidente da Câmara de
Comércio Brasil Argentina, o rotariano e membro do Conselho Fiscal
da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, Alberto Joaquim Alzueta,
para uma visita ao Brasil, incluindo a cidade de São Paulo.
Recepcionado pelo diretor-geral das Faculdades Integradas
Rio Branco, Edman Altheman, o
grupo conheceu as instalações das
FRB, campi Lapa e Granja Vianna,
onde também visitou o Colégio
Rio Branco, o Centro Profissionalizante Rio Branco, sendo recebido
pela diretora, Susana Penteado, e
o Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, recebido pela diretora,
Sabine Vergamini.

Grupo de empresários Argentinos com o diretor-geral das FRB, Edman Altheman
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VISITA DE DELEGAÇÃ O DA FINLÂ NDIA
FRSP apresenta sua obra educacional para representantes da Finlândia.

O

s representantes da Tampere
University of Applied Sciences
(TAMK University), Markuu
Lahtinen, presidente, Mikko
Naukkarinen, vice-reitor, e Carita
Prokki, Head of Global Education, visitaram as instituições Rio
Branco, onde foram recebidos pelo
superintendente da fundação,
Marco Rossi, e pelos diretores
das mantidas.
Na Unidade Granja Vianna, os
visitantes foram recebidos pelas
diretoras assistentes do Colégio
Rio Branco, Cláudia Xavier e
Tatiana Martinez, pela diretora
do Centro Profissionalizante Rio
Branco, Susana Penteado, e pela
diretora do Centro de Educação
para Surdos Rio Branco, Sabine
Vergamini. Na ocasião, conversaram com alunos, professores e
pais de alunos sobre as atividades desenvolvidas e sua importância para as famílias.
No Campus Lapa, acompanhados, também, pelo diretor-geral

das Faculdades
Integradas Rio
Branco, Edman
Altheman, o
grupo conheceu
o trabalho desenvolvido no
ensino superior.
A visita foi
encerrada na
Unidade Higienópolis, em
um almoço com
os professores
que realizam o
Os visitantes tiveram a oportunidade
curso de espede conhecer o Campus Lapa
cialização “Educadores para o
Século XXI”, ministrado online
pela Universidade Finlandesa,
além da presença do presidente
da diretoria da Fundação, Nahid
Chicani, do presidente do Conselho
Superior, Carlos Jerônimo da Silva
Gueiros, e do Cônsul da Finlândia em São Paulo, Jan Jarne.

Delegação da Finlândia foi recebida pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo
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FRSP RECEBEU A VISITA DO EMBAIXADOR DA FINLÂ NDIA NO BRASIL
Embaixador ressaltou a importância da relação da FRSP com a Finlândia.

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo recebeu a visita
oficial do Embaixador da Finlândia no Brasil, Markku Virri, e sua
esposa Terttu Pauliina, acompanhados pelo Cônsul Honorário da
Finlândia em São Paulo, Jan Jarne.
Os visitantes foram recebidos
pelo presidente da Diretoria da
Fundação, Nahid Chicani, e pelo
superintendente Marco Rossi, e
conheceram a obra educacional
desenvolvida pelas instituições
Rio Branco.
O Embaixador Markku Virri ressaltou a relação da Fundação de Rotarianos de São Paulo com a Finlândia. “O campo da educação é um
dos mais importantes. A Finlândia
tem um dos sistemas educacionais
mais avançados, por isso, é importante conhecer outros países e
seus sistemas de educação. Essa
troca é muito útil, sempre podemos
aprender mais e temos algo a dar
uns aos outros”, destacou.
Nas Faculdades Integradas Rio
Branco, os visitantes foram recebidos

pelo diretor-geral Edman Altheman,
e pelo diretor acadêmico, Alexandre Uehara. Na Unidade Higienópolis, conheceram o Colégio Rio
Branco, acompanhados pela diretora-geral Esther Carvalho e o
Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, acompanhados pela
diretora Sabine Vergamini.
A visita foi encerrada com uma
apresentação do superintendente Marco Rossi, sobre os pontos de
destaque de sua viagem de benchmarking para a Finlândia, e com educadoras que fazem o curso “Educadores para o
Século XXI”,
da Tampere
University
of Applied
Sciences, da
Finlândia.

O Embaixador
Markku Virri
ressaltou a
relação da
FRSP com a
Finlândia.

Alexandre Uehara, Marco Rossi, Nahid Chicani, Markku Virri, Jan Jarne e Edman Altheman
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BENCHMARKING
SUPERINTENDENTE CONHECEU PROJETOS
EM BENCHMARKING NA FINLÂ NDIA
A programação contemplou várias atividades,
nas cidades de Helsinki e de Tampere.

APPLE EDUCATION
LEADERSHIP SUMMIT
2014
O evento promoveu uma
ampla discussão sobre a
aplicação de tecnologia
para a educação e
experiências inovadoras
em sala de aula.

A
Marco Rossi e Norton Rapesta

A

Fundação de Rotarianos de São Paulo mantém, desde 2006,
estreito relacionamento com a Finlândia, referência na área
da educação, e, em outubro, o superintendente Marco
Rossi visitou o país, em ação de benchmarking internacional.
A programação contemplou atividades diversas, como visitas
as universidades, apresentação de trabalhos inovadores e
reuniões com autoridades do Ministério da Educação e da Embaixada Brasileira naquele país.
Em encontro com o Embaixador do Brasil na Finlândia, Norton
Rapesta, o superintendente conheceu o Centro de Estudos Brasileiros (CEB), que oferece cursos para cerca de 170 finlandeses.
A viagem contemplou, também, um encontro com a diretora
de Relações Internacionais do Ministério, Jaana Palojärvi, e com
a coordenadora Helena Lalu-Toivio.
O projeto governamental “Me and My City”, premiado como o
melhor projeto educacional da Europa, que promove aos jovens
a experimentação de diversas profissões, por meio da simulação de situações reais, também foi apresentado.
Em reunião no Center for International Mobility (Cimo), do Ministério da Educação, foi estabelecida uma parceria oficial para
o intercâmbio de alunos, para a realização de cursos de pós-graduação em universidades finlandesas.
Na Helsinki University, foi apresentado o Projeto “Mind the
Gap”, que estuda as questões referentes aos efeitos da aprendizagem para os nativos digitais, além do Minerva Plaza, ambiente
inovador de aprendizagem.
Ainda, o superintendente conheceu a Tampere University of
Applied Sciences (Tamk), parceira da Fundação de Rotarianos
de São Paulo no curso a distância “Educadores para o Século
XXI”, para educadores das Instituições Rio Branco. Na universidade, foi apresentado o Proacademy, um polo de empreendedorismo, que valoriza e incentiva o protagonismo.
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diretora-geral do Colégio Rio
Branco, Esther Carvalho, participou do Apple Education
Leadership Summit 2014, realizado
na cidade de Hollywood, na Florida.
O evento reuniu educadores, pesquisadores, empresários, editores e
profissionais da área educacional.
Durante o encontro, os 209 participantes tiveram a oportunidade de entrar em contato com apresentações de pesquisadores e profissionais dedicados à compreensão e ao aprimoramento do uso de
recursos tecnológicos em ambientes de aprendizagem.
Segundo a diretora, o encontro
foi importante por permitir a troca
de experiências entre os participantes, além de ter sido uma excelente oportunidade para balizar
o trabalho em tecnologia educacional já realizado no Colégio
Rio Branco e projetar os próximos
passos para a área.

Esther Carvalho, diretora-geral
do Colégio Rio Branco

PROGRAMA FUTURE OF LEARNING
O programa promove importantes reflexões sobre como a dinâmica
da sociedade transforma o processo de aprendizagem.

A

diretora-geral do Colégio Rio
Branco, Esther Carvalho, participou do programa Future
of Learning, da Harvard Graduate
School of Education, nos Estados
Unidos.
O programa visa permitir aos
educadores o entendimento das
mudanças da sociedade, que estão
transformando a vida dos jovens
de todo o mundo. A globalização,
a revolução digital e os avanços na
compreensão da biologia humana
se configuram como oportunidades e desafios. O programa, que
foi conduzido por importantes

pesquisadores da área educacional de Harvard, como Howard
Gardner, David Perkins e Veronica
Boix Mansilla, focou questões como:
o que se sabe sobre a globalização, revolução digital e mente/
cérebro e sua influência na aprendizagem e na educação; O que
deve ser feito de uma forma diferente para atender as demandas
do futuro; Quais consequências as
mudanças educacionais acarretam
para estudantes e para a sociedade; Qual a responsabilidade dos
educadores para o século XXI.

Howard Gardner e
Esther Carvalho

BETT 2014
Referência na área de tecnologia educacional, o evento reúne empresas e startups
para refletir sobre inovação e perspectivas para a área.

A

Fundação de Rotarianos de
São Paulo, por meio de suas
ações de benchmarking internacional, esteve presente no Bett

2014, realizado em Londres, Inglaterra. O evento teve a participação
do coordenador do Ensino a Distância Rio Branco, Wagner Tadeu

Mendes, e do gerente de Tecnologia da Informação da Fundação,
Wagner Macedo.
Os profissionais puderam participar de palestras, grupos de
pesquisa e conhecer estandes
interativos, vivenciando várias
soluções tecnológicas inovadoras para a área educacional.
A palestra ministrada pelo Secretário de Estado para Educação
da Inglaterra, Michael Gove, foi
destaque no evento. O palestrante afirmou a necessidade de reformulação dos conteúdos educacionais, a importância do aprendizado de linguagens de programação,
e o investimento em formação de
profissionais da área, com bolsas
de estudos.

Wagner Macedo e Wagner Tadeu Mendes
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TECNOLOGIA APLICADA

CRIATIVIDADE E COLABORAÇÃ O:
CRB LANÇOU NOVO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

32
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O

Colégio Rio Branco apresentou aos alunos das unidades
Higienópolis e Granja Vianna
mais um importante ambiente de
aprendizagem, os novos laboratórios de tecnologia aplicada, um
em cada unidade, contam, cada
um, com 21 MacBooks, 42 iPads e
uma Apple TV.
Além disso, a estrutura dos laboratórios conta com painéis de vidro
serigrafado que permite anotações
e fixação de post it, para o constante compartilhamento das ideias.
Os recursos foram colocados à

Novo ambiente foi apresentado pela diretora-geral, Esther Carvalho

disposição dos estudantes, podendo
ser utilizados nos diversos espaços
escolares e nas mais diferentes
áreas do conhecimento. A utilização de cores é para inspirar a criatividade e novas ideias, e os móveis,
mesas e cadeiras permitem múltiplas configurações.
Os ambientem foram criados
com base no conceito do “Design
Thinking” e teve apoio do curso de
MBA Branding Innovation das Faculdades Integradas Rio Branco.
Outro aspecto importante foi uma
parceria entre a Apple e a Fundação

de Rotarianos de São Paulo. A equipe
de professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio
Rio Branco participou de treinamentos realizados pelos profissionais da Apple, que apresentaram
as melhores práticas para uso em
sala de aula com a utilização de
tais recursos.

O espaço foi
estruturado
para estimular
as práticas
colaborativas
entre os alunos
e incentivar a
criatividade.
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TALENTOS RIOBRANQUINOS
PRÊMIO RIO BRANCO
Valorização do bom
desempenho e da superação
dos alunos é a marca do
Colégio Rio Branco.

E

sse reconhecimento é realizado, anualmente, por meio do
Prêmio Rio Branco, tradicional cerimônia que reúne alunos,
direção, professores, coordenadores, familiares e amigos para
premiar alunos que se destacaram nas categorias Desempenho
Escolar (cuja nota deve ser igual ou
superior a 9 no Ensino Fundamental
e 8,5 no Ensino Médio), Esportes,
Teatro, Monitoria, Responsabilidade Social e Cambridge.
A premiação é concedida às turmas
a partir do 3º ano do Ensino Fundamental e, a partir de 2013, conta
também com a Bolsa Mérito Acadêmico, concedendo aos três primeiros
colocados do 6º ao 8º ano, bolsas

Alunos premiados com seus certificados
de estudo de até 50%, e a partir do
9º ano, bolsas de até 100%. Todos
os premiados do 2º ano do Ensino
Médio receberam o Programa Revisão
e o primeiro lugar do 3º ano foi presenteado com um tablet.

Em sua fala, a diretora-geral Esther
Carvalho, explicou que o Prêmio
Rio Branco reconhece o esforço, o
estudo e a disciplina dos alunos e
o engajamento dos familiares com
a educação.

GRANDES TALENTOS RIO BRANCO
Cerimônias especiais reconheceram os
talentos dos alunos nas mais diversas

O

Colégio Rio Branco, ao longo
do ano de 2014, promoveu
diversos projetos e concursos para que os alunos pudessem
revelar e desenvolver diferentes
talentos. A escola organizou uma
noite especial para os Grandes
Talentos Rio Branco, em que os
alunos receberam premiações
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por seu desempenho nas áreas
de Matemática,
Física, Xadrez,
Leitura e Simulações Diplomáticas.
Os alunos ganhadores receberam troféus
referentes aos
prêmios: Taça de
Xadrez Rio Branco,
2° Concurso de Escrita em Matemática
“Carta para Terra” e VII Desafio de
Matemática. Os alunos que participaram dos projetos RBMUN
Júnior, 15ª MINIONU, Conferência de Harvard para América
Latina receberam certificados

Premiados do Grandes Talentos
nominais. Também foram reconhecidos os alunos do Projeto de Física
e do concurso Leitores Vorazes,
sendo que este ultimo premiou os
alunos, familiares e professores que
mais leram livros da biblioteca do
Colégio Rio Branco.

ALUNOS SÃ O APROVADOS NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Alunos riobranquinos ingressaram em importantes universidades
brasileiras e foram aprovados para integrar o programa de intercâmbio.

Devido ao seu desempenho no ENEM, a aluna Jessica Pozzobon foi aprovada para o programa

O

programa Ciência sem Fronteiras do Ministério da Educação
é uma iniciativa que busca
promover a consolidação, expansão
e internacionalização da ciência
e da tecnologia, da inovação e
da competitividade brasileira por
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
Como a prerrogativa para participação no Ciência Sem Fronteiras,
o Governo Federal estipulou uma
média de 600 pontos no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
O ex-aluno Vinícius Moya Lara,
que estudou na unidade Granja
Vianna da Educação Infantil até o
Ensino Médio, cursava Engenharia de Produção na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) e

foi aprovado para integrar o programa
Ciência Sem Fronteira, e estudar na
Hofstra University, em Long Island,
Estados Unidos.
Segundo Vinícius, o Colégio Rio
Branco contribuiu para esta conquista. “O Rio Branco me ajudou além
do quesito pessoal, já que passei
grande parte da minha vida nele,
mas também na questão educacional. Foi nele que me preparei para
o vestibular e assim consegui ingressar na Unicamp e abraçar essa
oportunidade”.
A ex-aluna Jessica Yasmin Saito
Pozzobon, que estudou na Unidade
Granja Vianna desde os 3 anos
de idade, formando-se em 2009,
aos 17 anos, estudava Engenharia de Produção, na Universidade

Tecnológica Federal do Paraná,
quando foi aprovada para integrar
o Programa Ciência Sem Fronteiras
na University of Regina, no Canadá.
Segundo Jéssica, o Colégio Rio Branco
contribuiu muito para esta conquista.
O ex-aluno da Unidade Higienópolis, Rafael Zulli, foi aprovado,
em 2014, no Programa Ciência Sem
Fronteiras, para estudar na Universidade Indiana Bloomington,
nos Estados Unidos. O estudante cursava Ciências da Computação na Faculdade de Engenharia
Industrial (FEI).
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EXPERIÊNCIA ACADÊMICA INTERNACIONAL
ENSINO SUPERIOR NA FINLÂ NDIA
As universidades finlandesas estão entre as melhores do mundo,
conforme a última edição do Times Higher Education.

A

Fundação de Rotarianos de São
Paulo e o Colégio Rio Branco,
em cooperação com o Center
for International Mobility (Cimo), vinculado ao Ministério de Educação
da Finlândia, e a Embaixada da

Finlândia no Brasil, promoveram
o seminário “Faça o Ensino Superior
na Finlândia”, com importantes informações para o ingresso gratuito
de brasileiros nas universidades do
país europeu.

As universidades finlandesas
estão entre as melhores do mundo,
conforme a última edição do Times
Higher Education (THE), sendo
cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD
em diversas áreas. A educação
superior no país é acessível a todos,
incluindo estrangeiros, destacando-se, primordialmente, pela qualidade dos cursos.
Os palestrantes convidados foram
Raisa Ojala, gerente de Projetos da
Embaixada da Finlândia no Brasil,
Heidi Hänninen, International Communications Manager da Cimo, e
Lucas Machado, aluno convidado
que realizou intercâmbio na Finlândia.

A palestrante Heidi Hänninen durante o seminário

LEADERSHIP AND SCIENCE CAMP FOR INTERNATIONAL STUDENTS
O grupo de alunos realizou diversas atividades em Harvard,
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Boston College.

A

lunos do Colégio Rio Branco participaram
do Programa de pré-intercâmbio “Leadership and Science Camp for International
Students”, do Boston Cambridge Institute.
Os estudantes realizaram diversas atividades
como aulas de nanotecnologia e robótica, aulas
especiais de business e empreendedorismo, atividades de inglês e liderança, debates sobre política
e tecnologia e trabalharam temas como ética, diversidade, gênero e os desafios do mundo atual
para os jovens e para uma liderança positiva.
Em todas as atividades, os grupos foram conduzidos e coordenados sempre por um estudante americano das universidades envolvidas,
com o objetivo de potencializar a conversação
no idioma inglês e, ainda, promover a interação entre eles.

36

Relatório Anual 2014

Alunos durante o programa

LÍNGUA INGLESA
THE YOUNG MASTERS PROGRAMME ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Uma experiência única de conexão entre jovens do mundo inteiro sobre como
cooperar com questões referentes à sustentabilidade.

O

s alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Rio Branco
participam, na modalidade Estudos
Avançados do componente curricular
Inglês, do The Young Masters Programme on Sustainable Development (YMP),
uma rede de educação e aprendizagem
global online.
A interação ocorre por meio de uma plataforma de aprendizado segura e o curso
é dividido em missões. Cada grupo de
alunos deve cumpri-las, propor soluções
para os problemas socioambientais apresentados e avaliar as sugestões de outros
participantes.
O The Young Masters Programme é
uma proposta do The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), um instituto internacional e multidisciplinar da Lund University, na Suécia, e conta com parceiros
como a Unesco, a Swedish International

Programa promove interação entre jovens do mundo inteiro,
por meio de uma rede online
Development Cooperation Agency (Sida), o Centre for Environmental Education and Communication of Ministry of Environmental Protection, People’s Republic of China (CEEC), o Centre for Environment
Education (CEE) e a Foundation for Environment Education (FEE).

MÓ DULO ELETIVO DE INGLÊS “OUT OF EDEN”
O Colégio Rio Branco é a primeira escola no
Brasil a participar da plataforma “Out of Eden
Learn” da Harvard Graduate School of Education.

O

F oto tirada por aluno para o projeto “Out Of Eden”

s alunos do 9° ano do Ensino Fundamental ao 2º ano
do Ensino Médio estão participando do projeto “Out Of
Eden”, que une a disciplina de Inglês ao uso de fotografias, vídeos ou podcast como forma de retratar a sociedade e
expor as descobertas para a comunidade virtual.
Essa atividade é baseada no Out Of Eden Walk, projeto do jornalista americano Paul Salopek que realiza, a pé, o “caminho
da humanidade”, da Etiópia à América do Sul, buscando desacelerar, observar e compreender o que nos torna uma comunidade global. A partir disso, a Harvard Graduate School
of Education criou a plataforma online “Out Of Eden Learn”,
onde os alunos conseguem acompanhar Salopek, refletir
sobre sua jornada e se comunicar com outros alunos usando
a língua inglesa, nos mais diversos temas como jornalismo,
cultura, história e fotografia, entre outros.
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PERÍODO INTEGRAL MODULAR BILÍNGUE
PERÍODO INTEGRAL CONTA COM ATIVIDADES EM INGLÊS
Em 2014, o Colégio Rio Branco apresentou às famílias uma importante
iniciativa: o Período Integral Modular Bilíngue.

Alunos do Período Integral durante as atividades
Com as diferentes atividades propostas, a maior parte delas ministradas em inglês, o que resulta em um
maior domínio da língua, as crianças
aprendem e se divertem, com uma
rotina planejada e dinâmica, refletindo no desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia.
Divididos por módulos, de acordo
com a série e com o grupo de atividades, os alunos realizam oficinas temáticas de esportes, música, leitura,
contação e dramatização de histórias, culinária, dobraduras e de

vida prática, aprendendo atividades
como costurar, arrumar as roupas
e o quarto, entre outras tarefas de
cuidado pessoal e do ambiente.
Um momento de destaque da programação são as refeições - almoço
e hora do lanche, onde as crianças,
além de aprenderem a se servirem
e se portarem à mesa, descobrem,
de maneira saborosa, a importância de uma alimentação colorida e
equilibrada.

Crianças aprendendo com diversão
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Os alunos
realizam
oficinas
temáticas
de esportes,
música, leitura,
contação e
dramatização
de histórias,
culinária,
dobraduras e
de vida prática.

ESCOLA E FAMÍLIA
DIA DA FAMÍLIA
O Dia da Família reuniu alunos e suas famílias, da Educação Infantil ao 5º ano
do Ensino Fundamental, para vivenciar momentos especiais.

N

a Unidade Granja Vianna, o
encontro proporcionou vivências e brincadeiras em
grupo com alunos e suas famílias.
A primeira vivência foi realizada no
ginásio de esportes com a Academia
de Capoeira Ursa Maior, localizada
na região de Granja Viana. Durante
a atividade, as famílias puderam
aprender mais sobre a capoeira,
que mistura arte marcial, cultura,
esporte e música. Brincadeiras e
jogos diversos foram realizados
nas quadras e no campo: bola de
gude; perna de pau; bambolê; vai
e vem; corda; xadrez, entre outras.
Ao final, um piquenique foi compartilhado no bosque da escola.
O Dia da Família na Unidade Higienópolis teve como tema “Solidariedade com as próprias mãos”
e os participantes confeccionaram
desenhos, estampas e colagens
em edredons, que foram doados
para uma instituição de caridade.

F amiliares reunidos durante o Dia da Família
Para valorizar a cultura surda, que
permeia todas as instituições Rio
Branco, os presentes aprenderam
a sinalizar uma música em Língua

Brasileira de Sinais (Libras), sendo
que a atividade foi realizada em
parceria com o Centro de Educação
para Surdos Rio Branco.

ENCONTROS COM A DIREÇÃ O
Ao longo de 2014, pais e diretores reuniram-se para tratar
diversos temas desafiadores na educação de crianças e jovens.

O

s Encontros com a Direção completaram, em
2014, dois anos e se configuram como um
momento mensal em que os familiares e a
escola se reúnem para refletir, dialogar e ampliar
suas experiências a respeito da desafiadora e
maravilhosa ação de educar, além do compartilhamento de experiências e troca de ideias com
a diretora-geral, Esther Carvalho.
Temas relevantes como Bullying, o uso das
Redes Sociais, Cultura da vaidade e do consumo
e Competências não-cognitivas, são exemplos de
temas abordados nos encontros.

Direção e pais conversam sobre diversos temas
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APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃO E RESULTADOS
COLÉGIO INOVOU COM ASSESSORIA DE
APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃ O E RESULTADOS

APROVADOS NO
VESTIBULAR 2014

Ação consolida e aperfeiçoa o trabalho
já desenvolvido no colégio com foco nos
grandes vestibulares e Enem.

Colégio Rio Branco
aprovou cerca de 200
alunos nos principais
vestibulares do país.

S

empre buscando as melhores práticas e ações pedagógicas,
o Colégio Rio Branco apresentou uma novidade para o ano de
2014. Voltada às turmas a partir do 9º ano do Ensino Fundamental, com foco específico às turmas do 3º ano do Ensino Médio,
foi criada a Assessoria de Aprendizagem, Avaliação e Resultados.
Sob a condução de Ana Paula Camargo, a nova área tem a responsabilidade de aprimorar, entre outros processos, aqueles que
envolvam aprendizagem e desempenho acadêmico dos alunos
em avaliações como vestibulares, exames e o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
Além disso, a Assessoria
deve intensificar o apoio
aos alunos que desejarem
estudar em outros países,
com orientações específicas, programas de intercâmbios de curta duração
de vivência acadêmica e
projetos que destacam a
C olégio Rio Branco apresentou novidades
formação global.

T

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

para o projeto que tem foco nos vestibulares

ALUNOS CONTAM COM O CURSINHO
PRÉ-VESTIBULAR PRÉ-VEST RIO BRANCO
O programa apoia o aluno nos estudos, além de
prepara-los para a realização dos principais exames.
O Colégio Rio Branco passou a oferecer, em 2014, as aulas do
Pré-Vest Rio Branco, o novo programa de preparo exclusivo para
o vestibular. Realizado em parceria com o Intergraus, um dos
melhores cursinhos de São Paulo, o pré-vestibular visa preparar,
ainda mais, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio para o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os principais
vestibulares do país.
As aulas têm por objetivo proporcionar a revisão dos conteúdos,
com total apoio ao aluno na organização dos estudos, e oferecer
suporte para as atividades do período curricular. Simulados gerais
e de universidades específicas, bem como palestras sobre vestibulares e carreiras, também são destaques do curso.
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Ex-aluno riobranquino Samuel Iori de
Quadros e Esther Carvalho

11ª JORNADA DE PROFISSÕ ES
Colégio Rio Branco apoia os alunos na escolha de um caminho para o futuro profissional.

Alunos reunidos durante palestra de abertura

P

ara apresentar as principais profissões e proporcionar momentos
de compartilhamento de experiências, o Colégio Rio Branco
promoveu a 11ª Jornada de Profissões, no campus Lapa das Faculdades Integradas Rio Branco, com a
participação dos alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental ao 3º ano
do Ensino Médio.

Jonas Rinaldelli, ex-aluno riobranquino, ministrou a palestra
de abertura “O foco como ferramenta para o sucesso - Impossible is
nothing”. Formado em Administração de Empresas pela London Metropolitan University, atualmente
vice-presidente do Itaú BBA, Jonas
contou sua trajetória profissional e
as dificuldades enfrentadas para

alcançar seu sonho, aconselhando a todos a nunca desistirem dos
seus objetivos.
Além de Oficinas sobre Empreendedorismo nas cidades criativas, de Robótica e de Música, o
evento teve palestras sobre mais
de 50 profissões.

NOVO MODELO DE TRABALHOS COM PRODUÇÃ O TEXTUAL
O programa visa estimular e preparar, ainda mais,
os alunos para a prática da escrita.
O Colégio Rio Branco passou a adotar, com as turmas do 2º e 3º
ano do Ensino Médio, um novo modelo de trabalho com produção
textual, mais focado, dinâmico e intenso.
Nesse novo formato, os alunos produzem, semanalmente, um
texto a partir de propostas abordando relevantes temas da atualidade. Após a correção, é realizado um momento de feedback individual, no qual e feita a releitura da produção textual corrigida para
identificar os pontos positivos e os ajustes necessários.
Esse novo formato das aulas de Redação possibilita aos estudantes
maior treino da escrita, sendo que estes resultados também se refletirão na melhoria da argumentação, da organização das ideias, da
habilidade de leitura e interpretação e da comunicação em geral.

Colégio Rio Branco inovou com o formato
de trabalhos com produção textual
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APRESENTAÇÃO EXTERNA
EDUCAR/EDUCADOR BETT BRASIL 2014
Participação no congresso
Educar/Educador
Bett Brasil 2014.

C

om o tema “Uma verdadeira imersão para a excelência em educação. Que rumo
seguir?”, o evento promoveu congressos e seminários ministrados
por renomados especialistas nacionais e internacionais.
A diretora-geral, Esther Carvalho,
integrou a discussão “Não existe
Milagre. A Fórmula nada secreta de
Experiências de sucesso e Qualidade na educação”, na qual falou
sobre a importância da aproximação entre a escola e a família,
entre outros aspectos e desafios
da educação na atualidade.

A diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho,
participou do congresso Educar/Educador Bett Brasil 2014
Participou, também, do talk
show sobre “Projetos Inovadores
em Educação: Instituições dedicadas ao desenvolvimento e crescimento equilibrado”, em que foram
abordados temas como as competências valorizadas nos jovens

e o que eles sonham ser. A diretora-geral falou ainda do trabalho de
inclusão de alunos surdos, desenvolvido e parceria com o Centro de
Educação Para Surdos Rio Branco,
bem como sobre o desenvolvimento profissional docente.

FORMAÇÃO DOCENTE
EDUCADORES SÃ O SELECIONADOS PARA CURSO INTERNACIONAL
O curso “Educadores para o Século XXI” é oferecido a distância
pela Tampere University of Applied Sciences.

E

ducadores do Colégio Rio Branco e do Centro
de Educação para Surdos Rio Branco foram
selecionados para participar do programa
de desenvolvimento profissional “Educadores
para o século XXI”, oferecido pela Tampere University of Applied Sciences, da Finlândia, resultado da parceria entre a Fundação de Rotarianos de São Paulo e a universidade finlandesa, firmada em 2013.
O programa é realizado ao longo de 18 meses
e aborda os seguintes temas centrais: “Competências para a educação no século XXI”, “Uso
da Tecnologia na Educação” e “Resultados e
Avaliação em Educação”.
Educadores selecionados para o programa “Educadores
para o Século XXI”, com Esther Carvalho e Nahid Chicani
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CORAL RIO BRANCO
OS SALTIMBANCOS
As crianças cantaram e
trataram de forma lúdica
os valores da união e
solidariedade.

Performace dos alunos do Coral Rio Branco no espetáculo “Os Saltimbancos”

R

itmo inteligente, bem-humorado e boas doses de emoção.
Tudo isso, em perfeita sintonia,
foi apresentado pelos alunos do 1º
e do 2º ano do Ensino Fundamental do Coral da Unidade Higienópolis para contar a história de quatro
animais (jumento, cachorro, galinha
e gata) que se encontram numa

estrada, fugindo de seus patrões
por maus-tratos, e percebem que,
unidos são mais fortes.
O espetáculo musical “Os Saltimbancos”, dirigido pelas maestrinas
Heloisa Lobo e Suziane Madureira,
homenageou os 70 anos de um dos
mais completos artistas brasileiros,
Chico Buarque.

O espetáculo
musical foi
dirigido pelas
maestrinas do
Colégio.

UMA AVENTURA CONGELANTE
Alunos cantaram sucessos do filme Frozen, que inspirou o espetáculo musical.

U
O Coral Rio Branco emocionou
os pais em apresentação

ma noite cheia de emoção, felicidade e entusiasmo. Esses
são alguns dos sentimentos
que retratam a apresentação dos
alunos do Coral Rio Branco, Unidade
Granja Vianna, no espetáculo musical
“Uma Aventura Congelante”.
O espetáculo, escolhido pelos
próprios alunos do coral, é uma adaptação do filme musical da Disney,

Frozen, e foi dirigido pelas maestrinas Heloisa Lobo e Mariana Teofilo.
A trilha sonora do filme “Let It Go” e
a versão em português “Livre Estou”
foram algumas das músicas interpretadas, sendo que ao final do
espetáculo, a plateia emocionada
pediu “bis”.
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TEATRO
ALUNOS APRESENTARAM ESPETÁ CULOS DE TEATRO MUSICAL

Alunos da Unidade Higienópolis mostraram seu talento

“Nos Tempos da Brilhantina” e “O estranho caso de Jekyll & Hyde”
foram as peças apresentadas pelos alunos, para amigos, familiares e educadores.

O

fa m o s o e s p e t á c u l o d a
Broadway, que foi sucesso
de bilheteria em todo o mundo
no final dos anos 1970, repercutiu
o mesmo sucesso no Colégio Rio
Branco. “Nos Tempos da Brilhantina”, montagem idealizada, produzida e apresentada por alunos,
ex-alunos e professores da Unidade
Higienópolis, encantou os expectadores, que puderam sentir-se
na época de ouro do Rock’n Roll.
A realização do musical envolveu
um processo de seis meses de
ensaios de canto, dança e interpretação, além de vários workshops
ministrados por professores para
contextualização da sociedade
daquela época.
Na mesma linha, foi realizada
também a peça teatral “O estranho
caso de Jekyll & Hyde”, produzida e apresentada pelos alunos
da Unidade Granja Vianna, com
participação especial de alunos
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da Unidade Higienópolis, com o
apoio de professores e da orientação educacional.
Segundo o professor e diretor
da peça, Caio Mendes, no início
do ano os alunos já apresentaram
a proposta da encenação, sendo
que alunos do grupo estudaram

a história e convidaram os demais
para participar.
O grupo contou ainda com o auxílio
de professores de diferentes áreas
que os ajudaram a compreender a
época retratada e na construção de
cenário e figurino, além dos ensaios
técnicos de canto.

Alunos da Unidade Granja Vianna mostraram
seu talento

GRUPO DE TEATRO RIO BRANCO APRESENTOU MEMÓRIAS EM VERDE E AMARELO
Os alunos participaram
de um intenso trabalho
para a realização da
peça, com pesquisas,
reuniões e ensaios.

O

G r u p o d e Te a t r o R i o
Branco realizou o espetáculo “Memórias em Verde
e Amarelo”, baseado na peça
Bailei na Curva, de Júlio Conte,
marcando os 50 anos do Golpe
Militar no Brasil.
Sob a direção da professora e
atriz Vanessa Bruno e codireção
da professora Lívia Vilela, este
foi uma criação coletiva com os

Grupo de Teatro Rio Branco após uma bela performance
integrantes do grupo que representaram importantes acontecimentos históricos de 1964 a 1984,
com o movimento das Diretas Já.
O espetáculo contou com músicas,

imagens e figurinos de época. Nas
apresentações, os alunos-atores
interagiram com o público, demonstrando todo seu esforço e
dedicação.

SIMULAÇÕES DIPLOMÁTICAS
ATIVIDADES DE SIMULAÇÃ O DE AMBIENTES DIPLOMÁ TICOS
RBMUN, MINIONU e Harvard Model Congress Latin America estimularam a
visão crítica, a cidadania e a capacidade de negociação e argumentação.

C

om o tema “Em combate às
exclusões históricas”, as simulações diplomáticas do Rio
Branco Modelo Universitário de Negociação (RBMUN) Júnior, foram realizadas em parceria com o curso de
Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, integrando alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio do Colégio Rio Branco em discussões sobre importantes temas
da agenda internacional.
O RBMUN contou com três Comitês:
Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) - Em Reconhecimento da Palestina como Estado Independente;
OEA - Fim do Embargo Econômico à
Cuba; Unesco - Inclusão da Mulher
na Política e Educação, todos estes
com participação ativa dos presentes nas discussões, levantando

questões e sugerindo acordos.
Os alunos também participaram do Modelo
Intercolegial das
Nações Unidas, o
MINIONU, projeto
desenvolvido pela
Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC
Esther Carvalho e Edman Altheman
Minas) e realizado
pelo Departamento de Relações
alunos de graduação da Harvard UniInternacionais da instituição. A
versity na área de Ciências Humanas,
ação tem função pedagógica-culos estudantes envolveram-se em
tural, que possibilita aos estudandebates sobre política internaciotes desenvolverem suas capacidanal relacionados à administração
des de percepção e compreensão
pública, economia, bem-estar social
dos acontecimentos internacionais.
e segurança, assumindo papéis
Na Harvard Model Congress Latin
dos mais importantes líderes do
America, um projeto conduzido por
mundo.
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EVENTOS CULTURAIS
ENCONTRO CULTURAL
Alunos mostraram aos
pais e visitantes seus
projetos desenvolvidos
ao longo do ano.

M

ultidisciplinaridade e trabalho em equipe marcaram o
Encontro Cultural do Colégio
Rio Branco. Alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio apresentaram trabalhos desenvolvidos ao longo dos bimestres nas
mais diversas áreas.
Em cada sala de aula, os alunos
apresentavam e explicavam, por
meio de fotos, vídeos, áudios, performances, brincadeiras e experiências, entre outros, os conteúdos que estudaram e que resultaram nos trabalhos apresentados.
Nesse ano, o Encontro Cultural
teve, também, um viés tecnológico,
por meio da exposição dos alunos
do ensino Medio, como o projeto

Legenda da foto

de Robótica, filmes na sala de cine-vídeo, biografias, contos e a
“Máquina Humana”, feitos com
a utilização de iPads, Macbooks
e dispositivos móveis.

Alunos apresentam seus trabalhos para os pais
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VIVA FEST 2014
Organizado e produzido pelos
próprios estudantes, o Viva Fest
contou com apresentações dos
alunos em diversas categorias.

O

Viva Fest do Colégio Rio
Branco reuniu familiares,
amigos, alunos e professores, nas unidades Higienópolis e
Granja Vianna, para prestigiar o
talento dos estudantes, que se
apresentaram em diversas categorias artísticas.
Na Unidade Granja Vianna,
os alunos foram avaliados pelo
seguinte grupo de jurados: Patrícia
Fano, produtora de show; Beto
Paciello, músico e produtor musical,
Daniela Bartolo, formada em Balé
e Jazz e professora de Educação
Física do CRB; Vinicius Munhoz,
ex-aluno e produtor de teatro e de
musicais; e Enrico Verta, ex-aluno e
ator; e Jorge Prachedes, professor

de Teatro do
Centro Profissionalizante
Rio Branco.
A comissão
que julgou as
apresentações
na Unidade
Higienópolis
foi formada
pelos convidados Marcos Bohrer,
Beto Bueno, pelos pais de alunos
Eduardo Guedes Leal e Sula - Vaciliki
Anatase Vlachos e por Fernando
Patau, que realizou uma apresentação aos convidados.

O Viva Fest
reuniu
familiares,
amigos, alunos
e professores
das Unidades
Higienópolis e
Granja Vianna

Alunos mostraram seus talentos no Viva Fest 2014
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FORMATURAS
COLAÇÃ O DE GRAU DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
Prestigiados pelos educadores, pais, familiares e amigos, os alunos
celebraram a finalização de uma importante etapa de suas vidas.

F ormatura do 3º ano do Ensino Médio, na Sala São Paulo

“M

udem o mundo e façam a
história acontecer”. Esta
foi a mensagem da diretora-geral do Colégio Rio Branco,
Esther Carvalho, aos formando
do 3º ano do Ensino Médio, na
Colação de Grau, realizada na Sala
São Paulo, um dos mais importantes espaços de cultura da cidade.
A mesa solene foi formada, além
da diretora geral, pelo superintendente da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, Marco Rossi; pelas
diretoras assistentes da Unidade
Higienópolis, Maria Olívia Montenegro e Valquíria Rodrigues; pelas
diretoras assistentes da Unidade
Granja Vianna, Claudia Xavier da
Costa Souza e Tatiana Martinez,
entre outros educadores.
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Para este ano, os alunos do 3º
ano escolheram para homenagear, na Unidade Granja Vianna, os
professores Paulo Alexandre Arid
Allil, Lucas Martins Gomes Gonçalves e Marcos Rodrigues Sagatio e o
inspetor Antônio Mathias da Silva;
e na Unidade Higienópolis, os professores Evelyn Blatyta, Gerson
José Elias Dias e Silvio Ganiko
Higa e a inspetora Maria Regina
Lourenço Carlos. Estes profissionais desempenharam um importante papel da vida dos formandos, deixando importantes marcas
em sua trajetória estudantil.
A cerimônia contou com emocionantes mensagens dos oradores
e com homenagens aos pais e
professores, além de apresentações musicais realizadas pelos
alunos.

A cerimônia
contou com
emocionantes
mensagens
dos oradores
e com
homenagens
aos pais e
professores.

COLAÇÃ O DE GRAU DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
As cerimônias das Unidades Granja Vianna e Higienópolis emocionaram pais,
familiares, professores, coordenadores e diretores.

D

epois de um ano de estudos
e muita dedicação, os alunos
do 9º do Ensino Fundamental
do Colégio Rio Branco receberam
o diploma e comemoraram mais
uma etapa cumprida. As cerimônias foram repletas de homenagens
e apresentações musicais.
Participaram das cerimônias, realizadas nos auditórios da escola,
as diretoras assistentes, Claudia
Xavier e Tatiana Martinez, na Unidade
Granja Vianna, e Maria Olivia Montenegro e Valquiria Rodrigues, na
Unidade Higienópolis. Os alunos
foram prestigiados pelos coordenadores, orientadores, professores e profissionais.

Os oradores, representando todos
os alunos, lembraram momentos
importantes de suas atividades
no Colégio Rio Branco junto aos
amigos e colegas. Os alunos lembraram a importância dos professores e dos profissionais da escola
para o seu desenvolvimento e crescimento, e agradeceram o apoio
dos familiares, sempre presentes
em suas vidas.
As cerimônias contaram com homenagens, por meio de apresentações musicais, além de um vídeo
com imagens dos alunos em atividades durante o ano.

Os oradores,
representando
todos os
alunos,
lembraram
momentos
importantes
de suas
atividades no
Colégio Rio
Branco.

As unidades Higienópolis e Granja Vianna celebraram
a formatura dos alunos do 9º ano
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RESULTADOS

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO TÊM 10
CURSOS ESTRELADOS PELO GUIA DO ESTUDANTE

T

odos os 10 cursos avaliados conquistaram pontuação, somando um total de 36 estrelas.
Os cursos de Direito, Jornalismo, Editoração,
Rádio e TV e Relações Internacionais aumentaram
sua pontuação para quatro estrelas e o curso de
Relações Públicas foi classificado, pela primeira vez,
com três estrelas.
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No Brasil, dos cerca de 35 mil cursos de graduação,
apenas 10% têm estrelas. Segundo o diretor-geral
das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB), Edman
Altheman, essa conquista é um importante fator de
distinção. “Esta é uma avaliação feita por profissionais
da educação, dando seu parecer. Assim, o mercado
educacional reconhece a qualidade e o potencial dos
cursos da Rio Branco”, destacou.

Alunos das Faculdades Integradas Rio Branco

2014
Administração
Direito
Jornalismo
Pedagogia
Produção Editorial
Publicidade e Propaganda
Rádio e TV
Relações Internacionais
Relações Públicas
Sistemas de Informação

As Faculdades
Integradas
Rio Branco
receberam
a maior
quantidade
de estrelas de
sua história,
na última
avaliação
do Guia do
Estudante da
Editora Abril.
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NOVO CURSO
IMPLANTADO O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃ O
As Faculdades Integradas Rio Branco passaram a
oferecer o curso de Engenharia de Produção, que teve
a chancela do Ministério da Educação.

O
F RB tem novo curso de Engenharia de Produção

novo curso de Engenharia de
Produção das Faculdades Integradas Rio Branco atende
à demanda atual do mercado em
busca de profissionais empreendedores com domínio de metodologias executivas, gestão financeira, análise econômica, gestão de
projetos, planejamento e entendimento dos fatores humanos que influenciam no desempenho dos empreendimentos, aliados às habilidades e competências específicas.
Atendendo ao modelo de flexibilização curricular, o curso forma profissionais que procuram soluções
técnicas voltadas para a gestão de
empreendimentos com as melhores
condições humanas, respondendo

por projetos inovadores na redução
de custos, melhoria do desempenho
organizacional, aumento da qualidade dos produtos e serviços e de toda
a dinâmica dos processos de gestão.
O curso de Engenharia de Produção
das FRB capacita o aluno a atuar,
inclusive, na coordenação e supervisão de equipes de trabalho,
realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, executar e fiscalizar serviços técnicos, efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo
laudos e pareceres, elaborar orçamentos e cuidados de padronização, execução de desenhos técnicos
e responsabilidade por análise, entre
outras atividades relacionadas à sua
formação.

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FRB ADEREM A SIGNIFICATIVOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
Por meio dos programas de crédito universitário
estudantes podem financiar as mensalidades.

O
Estudantes Universitários podem
financiar seus estudos nas FRB
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FIES, do Ministério da Educação, é destinado a financiar
a graduação na educação superior. Durante o período
de duração do curso, o estudante pagará, a cada três
meses, o valor máximo de R$ 50,00. Após a formatura, o estudante terá até dezoito meses para começar a pagar seu
empréstimo, que poderá será parcelado em até três vezes
o período financiado do curso, acrescido de 12 meses.
Com o PRAVALER, o maior crédito universitário privado do
país, os alunos podem financiar as mensalidades do curso
de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. Com
esse benefício o candidato parcela o valor das mensalidades,
pagando a metade do valor enquanto estuda e a diferença
depois de formado.
Podem recorrer aos benefícios alunos que estejam matriculados em qualquer período nas Faculdades Integradas Rio
Branco, bem como calouros.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
UM DIA DIFERENTE
A iniciativa mobilizou
alunos, professores e
colaboradores de todas as
instituições Rio Branco em
prol da comunidade e de
projetos sociais.

P

ara promover a responsabilidade social e incentivar o trabalho
voluntário, as Faculdades Integradas Rio Branco promoveram mais
uma edição do “Um Dia Diferente”.
Arrecadação de alimentos, roupas,
livros e brinquedos, apoio a moradores de rua, crianças e idosos
carentes foram algumas das ações
promovidas pelo “Um Dia Diferente”. Nesta atividade todos os envolvidos puderam ensinar e aprender,
ajudar e ser ajudado, pois exercer
a solidariedade não apenas beneficiou as instituições escolhidas,

Projeto Um Dia Diferente contou com a grande participação dos alunos
mas também, todas as pessoas que
tornaram esse dia possível.
Para o Hospital Municipal Infantil
Menino Jesus foram arrecadados
livros e brinquedos para crianças
e adolescentes de 0 a 17 anos. Por
meio do Projeto Brincar, a Creche
Aprocima recebeu brinquedos para
a brinquedoteca e alimentos.
Para o Dia Nacional da Coleta de

Alimentos foram coletados diversos
alimentos em algumas redes de supermercados depois doados a uma
série de instituições.
O Centro Profissionalizante Rio
Branco arrecadou materiais de
limpeza e higiene pessoal que foram
destinados à Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente
Maria Carolina Perigari Ablas.

MÉRITO ACADÊMICO
FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO CONCEDEM BOLSAS
POR MÉRITO ACADÊMICO
Valorização do desempenho dos
estudantes é o objetivo da Bolsa Mérito
Acadêmico, que prestigia os melhores
alunos com bolsas de estudos.

E

m 2014, as Faculdades Integradas Rio Branco concederam cerca de 100 bolsas por mérito acadêmico
para os melhores alunos de cada curso, válidas por
um semestre. Os alunos contemplados tiveram suas notas
acima da média 8,5 e mais de 80% de presença no período.
As cerimônias foram prestigiadas pelo presidente da
Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, pelo
chanceler das Faculdades, Eduardo de Barros Pimentel,
pelo diretor-geral, Edman Altheman, e pelo diretor-acadêmico, Alexandre Uehara. Coordenadores dos cursos,
professores, familiares e amigos marcaram presença
na cerimônia.

Nahid Chicani e aluna homenageada
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ENCONTRO RIO BRANCO DE PROFISSÕES
PROFISSÃ O E FUTURO
As Faculdades Integradas Rio Branco realizaram a 7ª edição do Encontro
Profissão e Futuro no Campus Lapa e a 1ª edição no Campus Granja Vianna.

7ª edição do Encontro Profissão e Futuro no Campus Lapa

C

erca de novecentos alunos
do Ensino Médio marcaram
presença no Campus Lapa e
cerca de quinhentos no Campus
Granja Vianna, e tiveram a oportunidade de participar de cerca
de 50 palestras com professores da Rio Branco e convidados,
todos profissionais de destaque
em suas áreas.
Humor e orientação marcaram a
palestra de abertura na Lapa, que
foi feita por Daniel “Salsa” Lopes,
por meio de um stand up comedy.
O palestrante fez uma brincadeira com as diversas profissões e

Alunos no laboratório
durante oficina
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com o momento
de escolha de uma
carreira, apoiando
os jovens neste
momento e incentivando-os a
fazer uma escolha
consciente.
Na Granja
Vianna, a palestra
de abertura ficou
a cargo de Leo
Fraiman, psicoterapeuta e especialista em Psicologia Educacional. O foco do
debate foi a importância do autoconhecimento e a vontade de
se tornar um profissional bem
sucedido. O palestrante destacou
o autoconhecimento, a autonomia
e o equilíbrio como peças-chaves para o verdadeiro sucesso
profissional.
Os participantes do evento,
além das diversas palestras,
tiveram a oportunidade de realizar
testes vocacionais e de participar de oficinas.

Leo Fraiman durante palestra
no Campus Granja Vianna

Os convidados
tiveram a
oportunidade
de realizar
testes
vocacionais e
de participar
de oficinas.

RELACIONAMENTO COM A MÍDIA
PROGRAMA RIO BRANCO PARA JORNALISTAS
O curso de extensão “Copa do Mundo: um panorama político, econômico e social”
foi direcionado aos profissionais que atuam na grande imprensa.

C

onduzido por especialistas do
mercado e da área acadêmica, a 5ª edição do Programa
Rio Branco para Jornalistas das Faculdades Integradas Rio Branco
discutiu a Copa do Mundo da FIFA
no Brasil, com temas que foram do
Marketing Esportivo à Economia
e Política.
O programa teve como objetivo
colaborar com o preparo dos profissionais para o mundial, oferecer
subsídios intelectuais para a construção de matérias e estimular
o olhar crítico sobre os diferentes aspectos que envolvem o
megaevento.
O primeiro módulo do curso foi
ministrado pelo doutor, jornalista e especialista em Comunicação
e Marketing Esportivo, Ary Rocco,
que é professor da pós-graduação
em Jornalismo Esportivo das FRB. A
análise abordou o histórico do jornalismo esportivo no mundo e no
Brasil, comparando as primeiras
coberturas do esporte com reportagens realizadas atualmente pela
imprensa, e o aumento do número
de matérias voltadas ao entretenimento e comportamento.
Copa e Turismo foram os temas
comentados no segundo encontro
pelo professor do curso de Administração das Faculdades Integradas Rio
Branco, Roberto Mauro Santos, administrador pela PUC-SP e mestre em
Gestão de Serviços pela Sorbonne
Paris I. O palestrante destacou a importância do desenvolvimento da
infraestrutura para que o país possa
fomentar o turismo doméstico e internacional, assim como atender às
demandas dos turistas que participaram da Copa do Mundo.
O coordenador do curso de
Direito da Rio Branco, Paulo Sergio

Feuz, abordou,
no terceiro
encontro, as
i m pl i ca ç õ es
da Lei Geral da
Copa no Brasil,
explicando
quais são seus
efeitos para a
organização
e realização
da Copa do
Mundo no país.
O especialista abordou,
também, como
são organizadas as principais entidades
Ary Rocco, Roberto Mauro dos Santos, Denilde Holzhacker,
locais, nacioPaulo Sergio Feuz e José Maria Junior
nais e internacionais ligadas ao futebol.
O professor do curso de Relações
Internacionais, José Maria Junior,
abordou, no quarto módulo, as
questões políticas, sociais e econômicas envolvidas em diversas
edições da Copa do Mundo, no
módulo “Copa e as Relações Internacionais: a FIFA como ator
internacional e o futebol como
O programa
instrumento de política externa
teve como
brasileira”.
objetivo
Em “Copa e Política: os possíveis
colaborar com
impactos nas eleições presideno preparo dos
ciais”, a professora do curso de
profissionais
Relações Internacionais, Denilde
para o
mundial.
Holzhacker, abordou como a política
externa brasileira implica na percepção internacional sobre a capacidade do Brasil gerir o megaevento. Também apontou possíveis cenários políticos e sociais
que poderiam ocorrer no período
da Copa do Mundo e influenciar
diretamente as eleições presidenciais.
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INTERNACIONALIDADE
SESSÃ O INTERNACIONAL DE NEGÓ CIOS BRASIL/FINLÂ NDIA
Encontro teve o objetivo de ser um instrumento de promoção para os negócios e
desenvolvimento entre empresas de diferentes portes e culturas.

A

s Faculdades Integradas Rio
Branco, em parceria com o
Sebrae Capital Oeste-SP, o
Ciesp Oeste e a Tampere University
of Applied Sciences (TAMK), realizaram a Sessão Internacional de
Negócios Brasil/Finlândia.
O evento foi aberto com um seminário, com palestras do Cônsul da
Finlândia em São Paulo, Jan Jarne,
do Embaixador do Brasil na Finlândia, Fernando Barreto, e de Sara
Martins, diretora adjunta do DEREX
e do Ciesp.
Na abertura estavam presentes
o superintendente da Fundação
de Rotarianos de São Paulo, Marco
Rossi, os diretores geral e acadêmico das FRB, Edman Altheman e Alexandre Uehara, e o coordenador de
Relações Externas também das Faculdades, Alexandre Fillietaz.
O encontro contou com a participação especial do grupo de especialistas da PROACADEMY Entrepeneur
Spirit, uma escola de empreendedorismo da TAMK University, reconhecida internacionalmente, que realizou
projetos com foco em soluções para
importantes empresas nacionais,

Os empresários durante a Sessão de Negócios
como a TV Cultura, o Sebrae e o
Jornal Diário de São Paulo.
O seminário aconteceu no período
da manhã e a dinâmica da sessão
de negócios, no período da tarde,
com a participação de cerca de 40
empresas de médio e pequeno porte,
das áreas de serviços, comércio e
indústria.
Durante a Sessão Internacional
de negócios, os empresários foram

divididos em grupos, participando
de discussões e apresentando seus
produtos e serviços, além da troca
de cartões e materiais institucionais. Ao término de cada período,
foi realizado um rodízio entre as
empresas, de maneira que, ao final
das rodadas, todas as empresas se
apresentaram umas às outras.

Grupo de especialistas da PROACADEMY acompanhados por Marco Rossi e Alexandre Uehara
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PARCERIA ACADÊMICA INTERNACIONAL COM A UNIVERSIDADE DO MINHO
Aluna do curso de Direito participou de evento
internacional European Law Moot Court Competition.

A

s Faculdades Integradas Rio
Branco, por meio de seu curso
de Direito, estiveram presentes em evento internacional promovido por seu parceiro institucional, o Centro de Estudos de Direito
da União Europeia (CEDU), na Universidade do Minho (UMinho), em
Braga, Portugal.
A aluna do curso de Direito das
FRB, Gloria Roberta Caixeta, participou da organização da final regional
da European Law Moot Court Competition (ELMC), do Centro de Estudos
em Direito da União Europeia da
Universidade do Minho (CEDU/
UMinho), em Braga, Portugal. O
evento é um competitivo simulado

de processo judicial em Direito da
União Europeia, que contou com
a presença de mais de 40 instituições de ensino da UE.
A ELMC é uma reputada competição universitária internacional em
Direito da União Europeia. Trata-se
de um evento promotor do estudo
do Direito da UE, que conta com a
chancela das instituições europeias
e mobiliza centenas de universidades europeias e norte-americanas.
A estudante foi responsável por
acompanhar e organizar todas as
equipes representantes da União
Europeia, podendo entrar em contato
com estudantes e renomados professores e pesquisadores.

A aluna Gloria Roberta Caixeta
do curso de Direito

ACORDO DE COOPERAÇÃ O COM A UNIVERSIDADE DE MEIJI
Alunos das Faculdades Integradas Rio Branco conheceram a Universidade do Meiji, no Japão.

Alexandre Uehara, Jonathan Yuji Kimura, Amanda Garcia, Bruno Ibarra e Nahid Chicani

T

rês alunos das Faculdades Integradas Rio Branco foram selecionados para participar do Convênio
de Cooperação Internacional entre as
Faculdades Integradas Rio Branco e
a Universidade Meiji e viajaram ao
Japão para conhecer a universidade, empresas e o governo do país.
A Comissão de Seleção aprovou os
alunos Bruno Ibarra de Oliveira, da
Graduação Tecnológica em Marketing,

e Amanda Garcia Michelini e Jonathan
Yuji Kimura, do curso de Relações
Internacionais.
Os critérios de seleção levaram em
consideração a pertinência da área de
interesse das pesquisas dos alunos.
Foram selecionados candidatos que
apresentaram temas de pesquisa
relativos ao Japão mais fundamentados, após uma prova e entrevista
em língua inglesa.

As Faculdades Integradas Rio Branco
também receberam uma delegação
de alunos da Universidade de Meiji.
Em uma dinâmica de conversas em
grupo, os alunos visitantes e riobranquinos, dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior, promoveram uma troca de informações
sobre economia, comércio exterior e
política, além de compartilharem experiências pessoais.
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PREMIAÇÃO INTERNACIONAL
HULT PRIZE - ETAPA BRASIL
O Hult Prize, uma ação da Clinton Global Initiative,
premia anualmente com um milhão de dólares a
melhor ideia para resolver problemas sociais.

A

s Faculdades Integradas Rio
Branco sediaram a etapa
Brasil do Hult Prize 2014,
que aconteceu pela primeira vez
na América Latina, em março. O
evento, que reúne equipes do
mundo todo para levantar questões
sociais contemporâneas e desenvolver projetos, discutiu, neste
ano, o tema “Doenças Crônicas
em Favelas”.
O presidente da Fundação de
Rotarianos de São Paulo, Nahid
Chicani, recepcionou os presentes, destacando a importância
de receber um evento com proeminência internacional. Leticia
Gonzalez-Reyes, organizadora da
Etapa Brasil do Hult Prize, deu as
boas-vindas, destacando a programação do evento e auxiliando os participantes.
Victor Fernandes, diretor do IXL
Center para São Paulo e diretor
de Pesquisa e Desenvolvimento
da Natura, e Fernando Onosaki,
também diretor do IXL Center para

São Paulo, apresentaram dicas
sobre o formato dos projetos apresentados pelos alunos para os
jurados, com ideias inovadoras
e autossustentáveis.
Saúde foi o tema da segunda
palestra, ministrada pelo médico
neurologista Jefferson Gomes
Fernandes, superintendente de
Educação e Ciência do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, em São
Paulo. Aprofundando o tema,
comentou os desafios das doenças
crônicas em favelas e apresentou
a visão de especialistas da área.
A terceira palestra, de caráter
motivacional, foi ministrada por
Jonah Brotman, cofundador da
SokoText, finalista do Hult Prize
2013. Ele contou sobre suas experiências no evento, deu dicas aos
participantes de como se portar e
apresentar os trabalhos e o que
fazer após o término do projeto.
No segundo dia, os estudantes apresentaram seus trabalhos a juízes renomados, como

Antonio Calcagnotto, presidente da Unilever, e Gerson Pinto,
presidente da Natura. Após as
apresentações, foram anunciados os quatro finalistas, um de
cada sala, que mostraram seus
projetos ao público.
O vencedor da etapa regional foi o
time da Indian School of Business,
que propunha implementar aparelhos de monitoramento em pacientes. A equipe, revelada na etapa
Brasil, ganhou o prêmio de um
milhão de dólares, em setembro,
em Nova York, Estados Unidos. O
diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, esteve na
cerimônia de entrega do prêmio.
O ano de 2014 foi finalizado
com a seletiva nacional para o
Hult Prize 2015, nas FRB.

Equipe vencedora do Hult Prize 2014, que participou de etapa nas FRB
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIÁRIO DE S. PAULO INAUGURA REDAÇÃO NAS
FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
Estudantes dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Editoração, Design,
Publicidade e Propaganda e Rádio e TV poderão estagiar para o jornal.

F achada da redação do Diário de S. Paulo na Rio Branco

C

om o objetivo de encontrar
novos talentos em comunicação, o Grupo Diário de S.
Paulo buscou as Faculdades Integradas Rio Branco para firmar uma
parceria, levando a redação de um
grande veículo da imprensa para
dentro do ambiente acadêmico.
A redação foi inaugurada com a
presença de João Alberto Romboli,
presidente do Grupo Diário de S.
Paulo, de Nahid Chicani, presidente da Fundação de Rotarianos de
São Paulo, de Eduardo de Barros
Pimentel, chanceler das FRB, de
Edman Altheman, diretor-geral, de
Alexandre Uehara, diretor-acadêmico, de Patrícia Rangel, coordenadora dos cursos de Jornalismo e
Relações Públicas, Carina Macedo,
coordenadora do curso de Rádio e
TV, Paulo Durão, coordenador dos
cursos de Design, Editoração e Publicidade e Propaganda, professores e alunos.

Na ocasião, também foi lançada a
revista Origens, publicação elaborada pelos alunos do 5º semestre de
Jornalismo. Com o apoio do Diário
de S. Paulo, 4 mil exemplares da
revista foram distribuídos nas bancas
com o periódico.
“A comunicação não funciona sem
o talento humano. O que eu mais
espero é encontrar muitos talentos
humanos aqui que ajudem a escrever
mais um pouco dos anos futuros da
história do jornal”, declarou José
Alberto Romboli sobre a parceria.
Para a coordenadora de estágios
das Faculdades, Patrícia Ceolin, a
parceria com “um grande grupo de
comunicação pode dar oportunidade aos talentos que temos na Rio
Branco.” Espera também que “essa
parceria seja de criatividade, não só
de algum lugar para trabalhar, mas
um lugar interessante para desenvolver projetos inovadores”, afirmou
a professora de comunicação.

A redação foi
inaugurada
com a
presença de
representantes
das
instituições.
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EX-ALUNOS VENCEM ETAPA NACIONAL DO EXPOCOM
Ex-alunos do curso de Rádio e TV das Faculdades Integradas Rio Branco
venceram o prêmio Expocom na edição 2014 da Intercom nacional.

O

Ex-alunas das FRB vencedoras

trabalho “Audiocult: Adaptações de obras clássicas da literatura para o Rádio” é um
recorte do Trabalho de Conclusão de
Curso dos ex-alunos Bruna Dentello,
Felipe Marques, Isadora Ribeiro,
Juliana Barbosa e Flavia Sambini,
sob a orientação do professor Alexandre Henrique. O trabalho foi
vencedor na categoria Radionovela, concorrendo com alunos de instituições de ensino de todo o Brasil.
Entre as adaptações estão
obras clássicas da literatura em
língua portuguesa como “O Auto
da Barca do Inferno”, “A Moreninha” e “Iracema”.

Para Alexandre Henrique, o prêmio
nacional é uma consagração do
trabalho. “Vencer a etapa sudeste
já foi muito bom, pois a concorrência foi muito grande, tendo em vista
que essa região é a que concentra o
maior número de cursos de Rádio e
TV. Ser o primeiro colocado também
na etapa nacional foi sensacional”.
O Intercom é o maior congresso
de comunicação nacional, englobando oficinas, mesas de discussão, painéis e programação cultural.
Acontece anualmente, e é itinerante. O Expocom é o prêmio dado aos
melhores trabalhos de comunicação em diferentes categorias.

RELAÇÕES PÚBLICAS É DESTAQUE EM PRÊMIO DA ABRP
O curso de Relações
Públicas saiu vencedor da
32ª edição do Prêmio da
Associação Brasileira de
Relações Públicas.

O

ito trabalhos de ex-alunos
foram classificados e cinco
primeiros lugares foram conquistados em diversas categorias,
no prêmio da Associação Brasileira
de Relações Públicas (ABRP).
O professor Marcos Alexandre
Bazeia Fochi, orientador de alguns
dos trabalhos vencedores reiterou a
importância do prêmio e destacou
que o esforço dos alunos foi fundamental para mais essa vitória.
“Não dependeu somente de mim,
foi uma interação minha com os
alunos e a faculdade”, reiterou.
Um dos vencedores foi o “Projeto
Experimental de Relações Públicas
aplicado ao Novo Detran-SP” na
categoria de Projetos Experimentais – Setor Púbico. O trabalho
foi desenvolvido como TCC dos
alunos, Camila Cavalcante, Daiane
Batista, Isabela Bertallo Valli,
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Alexandre Uehara com as vencedoras do prêmio
Jéssica Trigo, Luan Lima e Mariana
Cardim, sob a orientação da Professora Rosemary Jordão.
Para Rosemary Jordão, a vitória
realça os talentos presentes no
curso das Faculdades Integradas
Rio Branco. “É um sinalizador de
talentos para os empregadores,
uma vez que o desenvolvimento
do Projeto Experimental representa

uma transposição entre a academia
e o mercado de trabalho e serve
para impulsionar a carreira dos
nossos egressos”, destacou a
professora.
A ABRP premia, anualmente, os
melhores Trabalhos de Conclusão
de Curso e de Pós-Graduação entre
os cursos de RP do Brasil.

SEMANAS DE CURSOS
SEMANA JURÍDICA
O curso de Direito das Faculdades Integradas Rio Branco realizou a Semana Jurídica,
reunindo juristas e advogados para discussão de importantes temas.

O

evento, que foi aberto pelo
coordenador do curso de
Direito, Paulo Sérgio Feuz,
teve início com uma discussão sobre
a relação entre Direito e Literatura, com a presença do diretor-geral, Edman Altheman, dos professores Noemia Davidvich, Humberto
Aragão e Antônio Carlos Malheiros, e do professor da Universidade de São Paulo e desembargador,
Nilton de Luca. Os debates aconteceram a partir do poema ‘‘Navio
Negreiro’’, de Castro Alves.
O tema “Marco Civil e o sistema judiciário atuando na área de sistemas
de informação” foi abordado pelo
professor Henrique Garbellini
Carnio, autor do livro “Marco Civil
da Internet”.
O professor da Rio Branco, Alessandro Cortona, falou sobre atualidades e tendências do projeto

do Novo Código
de Processo Civil, tema que
também foi
abordado pelo
professor Georges Abboud.
O tema “Sequestro parental
internacional de
crianças: perspectivas nacioJúri Simulado realizado com os alunos
nais e internacioRio Branco, Angela Maria Tsatlogiannais” foi abordado pela Desembarganis, Denilde Oliveira Holzhacker e
dora Federal Dra. Marli Ferreira, pela
Renata Marques Ferreira.
Dra. Nereida Del Aguila, advogada
A Semana Jurídica contou, ainda,
da União do Departamento Intercom a realização de um Júri Simulado,
nacional, pelo Dr. Francisco George
coordenado pela professora Janaina
Lima Beserra, coordenador-chefe da
Varalli e realizado pelos alunos do 8°
Autoridade Central do Brasil, órgão
semestre, com participação especial
da Secretaria dos Direitos Humanos
do procurador de justiça, Dr. Roberto
da Presidência da República, com
Tardelli.
a participação das professoras da

SEMANA DE GESTÃ O E NEGÓ CIOS
Palestras e discussões tiveram o
objetivo de levar mais conteúdo para
reflexão e formação dos alunos.

A

s Faculdades Integradas Rio
Branco promoveram a Semana
de Gestão e Negócios 2014,
para os alunos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas,
Sistemas de Informação, Comércio
Exterior, Gestão Comercial, Gestão
de RH, Logística e Marketing.
Alexandre Uehara, diretor-acadêmico das Faculdades, fez a abertura
oficial do evento, ao lado do coordenador dos cursos de Administração e Ciências Econômicas, Renato
Telles, do coordenador dos cursos
de Gestão Comercial e Comércio
Exterior, Hamilton Fernandes, e do
coordenador de Logística, Maciel
Queiroz, destacando a importância

dessas palestras para
a vida acadêmica dos
Mesa composta pelo diretor-geral das Faculdades,
alunos.
Edman Altheman, e os coordenadores dos cursos participantes
A palestra
de abertura da Semana de Gestão e
Giglio, com o tema “Organizações
Negócios teve como convidada Beatriz
em Rede”, que explicou aos alunos
o conceito de rede e falou sobre
Alves Cricci, diretora de DEMPI/
as redes no mundo dos negócios.
FIESP e empresária, que falou sobre
No último dia de palestras, o tema
o tema “Competências: Empreendiscutido foi “100 anos da Primeira
dedor X Gestor Organizacional”.
Guerra Mundial”, com os profesNo segundo dia do encontro, a
sores Luis Antonio Gabriel, Maria
mesa contou com a presença dos
de Lourdes Nascimento e Rubens
professores Renato Telles e Roberto
Molina Pierozzi.
Mauro e do diretor-geral das FRB,
Edman Altheman. A palestra foi
ministrada pelo professor Ernesto
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SEMANA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Alunos participaram da palestra

O evento teve como objetivo proporcionar palestras
e discussões de qualidade sobre diversos temas de interesse dos estudantes.

O

curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco realizou, a XV
Semana de Relações Internacionais
e os alunos puderam aprofundar e
ampliar conhecimentos e analisar
várias vertentes de temas importantes para a agenda internacional.
Tomando por base a ordem internacional contemporânea, o coordenador do curso de Relações
Internacionais das FRB, Gunther
Rudzit, e os professores Rogério
Buccelli e Norma Casseb, abordaram o processo de inserção internacional da China.

Os professores da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
José Alexandre Altahyde Hage e
Marcus Maurer de Salles, proferiram a palestra “Conflitos do Oriente
Médio: causas e consequências”,
destacando o combate por territórios e o embate por petróleo.
Samuel Feldberg, professor das Faculdades, também participou das
atividades, ressaltando a atual geopolítica mundial.
Para falar sobre os Brics, os
professores José Maria de Souza
Júnior, Marcus Maurer e Vanessa
Braga Matijascic, apresentaram
diversas discussões
sobre Brasil, Rússia,
Índia, China e África
do Sul, destacando
como funciona o mecanismo de cooperação entre os países
que formam o grupo,
e a importância dos

Norma Casseb, Gunther Rudzit
e Alexandre Uehara
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encontros para discutir temas em
comum como, por exemplo, segurança, ciência, tecnologia e negócios.
Em pauta com o tema “Internacionalização de Empresas”, Luiza
de Moura Pallone, Renê Ramos e
Alexandre Sobral mostraram como
funciona a integração social de refugiados que vêm para o Brasil,
como são empregadas as pessoas
que pedem anistia e como são inseridas no mercado de trabalho.
Ailtom Barberino do Nascimento
Filho, vice-presidente das Contas
Globais da Stefanini, explicou os
processos de internacionalização
de uma multinacional.
“Rússia e Ucrânia” foi o tema
da apresentação dos professores
Gunther Rudzit e Pedro Costa Júnior
que, em suas falas, destacaram o
histórico do conflito, a economia,
a centralização do poder e a transformação que Vladimir Putin fez e
continua fazendo na Rússia.

SEMANA DE PEDAGOGIA
Palestras, discussões e atividades inusitadas, como apresentações de peça de teatro,
compuseram a programação da semana.

O

curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Rio Branco
realizou a XV Semana de Pedagogia. O diretor-acadêmico das
FRB, Alexandre Uehara, fez a abertura
oficial do evento, ao lado da coordenadora do curso, Fabiana Malandrino, destacando a relevância da
leitura e ainda o papel importantíssimo dos educadores e futuros
educadores no crescimento das
crianças e dos jovens.
A palestra de abertura teve como
convidado o professor Humberto de
Aragão, que falou sobre o tema: “A
arte da leitura: um deslumbramento
a ser conquistado”, citando autores
como Paulo Freire, Rubem Alves,
José Saramago, entre outros, num
diálogo inspirador para formação
de leitores assíduos.
O autor Paulo Rafael abordou em
sua palestra, intitulada “O mundo
cá tem fronteira com os olhos negros
no espelho: literatura e música à
procura de identidade”, assuntos
sobre a cultura afro-brasileira e as
relações étnico-raciais. Para encerrar

a palestra, Renato
Gama e Ronaldo
Gama musicaram o
livro de Paulo Rafael
usando diversos
instrumentos.
O s e s tu d a n t e s
tiveram a oportunidade de assistir a
uma apresentação de
teatro dos alunos da
EMEF Castro Alves,
da Brasilândia. A
peça “Uma Noite de
Verão” foi resultado
de uma oficina de
Teatro desenvolvida pela aluna
do curso de Pedagogia da Rio
Branco, Liliane Zimermann.
O tema “O olhar do palhaço nas
relações humanas” foi abordado
por Silvio Messias. Marina Herrero
apresentou seu documentário sobre
as brincadeiras na cultura do Alto
Xingu, trazendo brinquedos construídos pelos índios e explicando
a importância e os valores que
podem nortear as brincadeiras.

Professor Humberto Aragão
durante palestra
Para finalizar a semana, Vanessa
de Castro realizou a palestra “A
arte de contar histórias: da sala
de aula para o mundo”, em que
apresentou o panorama histórico
e evolutivo da literatura infantil e
juvenil e explicou como a arte de
contar histórias pode contribuir
para o desenvolvimento cognitivo,
afetivo e social das crianças.

A coordenadora do curso, Fabiana Malandrino,
junto com os alunos de Pedagogia
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SEMANA DE COMUNICAÇÃO, AUDIOVISUAL E DESIGN
O encontro que reuniu alunos de Comunicação Social teve como
objetivo discutir diversos temas e valorizar a arte e a cultura.

P

rofissionais de destaque na
área de Comunicação apresentaram questões atuais sobre
o mercado aos alunos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas, Rádio e TV, Editoração e Design.
A organização do encontro teve
como responsáveis os coordenadores dos cursos de Comunicação –
Patrícia Rangel, Jornalismo e Relações
Públicas; Carina Macedo, Rádio e TV;
e Paulo Durão, Editoração, Design
e Publicidade e Propaganda.
Os laços que unem o jornalismo
ao cinema são extensos, antigos
e duradouros. Produções como os
cinejornais, documentários e reportagens televisivas atestam –
em maior ou menor grau – um hibridismo entre os dois campos.
Essa foi a abordagem das palestras do professor André Rosa, que
atuou como gerente de conteúdo do
Portal Comunique-se e Gazeta Esportiva.net, e de Clara Corrêa, jornalista com carreira na comunicação corporativa.
Para falar sobre o tema “Empreendedorismo Feminino” foram convidadas Sara Martins, gerente da
Mary Kay e Carolina Wajner, diretora
da Industrial Brasil.

Luís Scarabel
Jr., diretor de arte,
atuou em programas como Castelo
Rá Tim Bum, Jornal
da Cultura, Provocações e Repórter
Eco, abordou o
assunto “Direção
de Arte para
Televisão”.
Em um bate
Durante evento, os alunos puderam
papo descontraconhecer diversas obras
ído, os alunos
receberam João Alberto Romboli
e-commerce e o Marketing Digital.
e Roberto Proença, presidente e
A diretora de arte da editora Cosacgerente de projetos do grupo Diário
Naify, Elaine Ramos, abordou em
de S. Paulo respectivamente. Ambos
sua conversa com os estudantes o
contaram sobre sua trajetória profisdesign e a editoração para a mídia
sional, desafios e suas ideologias.
on-line. Para falar com os alunos
Em seu terceiro dia a Semana
de Jornalismo e Relações Públicas,
contou com uma abordagem difeo palestrante foi Rafael Navarro,
rente. Houve uma grande interação
diretor de comunicação da REHAU.
entre os cursos. Na parte de manhã
“A Comunicação digital nas organitiveram duas oficinas abordando
zações: tendências e transformaos processos de fotojornalismo e
ções” foi tema de sua palestra. Os
o comportamento e postura nos
cursos de Rádio e TV e Produção
vídeos para a televisão. Durante
Audiovisual tiveram a presença de
a noite foram realizadas palestras
Thiago Fogaça, roteirista da Broken
específicas para cada disciplina
Lizard e The Gotham Group, e Maria
da Semana.
Amélia Rocha Lopes, editora-chefe
Rafael JK, diretor da Sanders Digital,
e apresentadora de programas da
comentou em sua palestra sobre
TV Cultura e da TVT nessa ordem.
No último dia de
palestra, foi apresentado para os alunos o
filme chileno No. Após
a exibição do longa
metragem, Luiz Antônio
Gabriel, historiador e
doutor em Ciências
Sociais, Paulo Camargo,
psicólogo e doutor
em Ciências Sociais,
e Noemia Fryszman,
doutora em artes, debateram o poder das
eleições.

Palestrante contou como é a rotina de
um profissional de Comunicação
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MBA BRANDING INNOVATION
NOVO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
A sala de aula estimula a inovação, a criatividade e a colaboração
juntamente com uma metodologia de ensino adaptada a esse novo formato.

O

curso de MBA Branding
Innovation das Faculdades
Integradas Rio Branco apresentou o novo ambiente de aprendizagem, que faz parte da proposta
pedagógica do curso: metodologia
participativa, em que o aluno é o
ator principal e o professor é o facilitador do processo.
A nova sala ganhou vidro serigrafado em todas as paredes, material
que permite a inserção de anotações
e a colagem de post it, para que todas as ideias sejam
expressadas a todo momento. Recursos tecnológicos
modernos também foram inseridos, como a televisão
pentouch. O novo ambiente é colorido para inspirar os
alunos à criatividade e às novas ideias, e os móveis,
mesas e cadeiras, podem ser facilmente alterados de
lugar, permitindo múltiplas configurações.
Com todos esses recursos, o estudante é tirado
de sua zona de conforto, é estimulado a levantar e a

Novo espaço proporciona múltiplas configurações
trabalhar em pé com o grupo. Os professores podem
dar a aula a partir dos mais diversos espaços da sala,
inclusive sentado, não hierarquizando a mensagem.
O conceito que norteou a elaboração do novo espaço
é o “Design Thinking”, uma filosofia de trabalho que
tem foco na reflexão contínua. Essa filosofia prevê
que ideias sejam projetadas e prototipadas o tempo
todo e o espaço deve inspirar as pessoas a desenvolverem as atividades.

MBA BRANDING INNOVATION REALIZA 10ª EDIÇÃO DE MÓDULO INTERNACIONAL
O grupo de alunos realizou atividades e visitas em Londres e em Munich.

A

conteceu em Londres a
10ª Semana Internacional
de Branding a “10th International Branding Week London
2014”, realizada pelo curso de
MBA Branding Innovation das

Palestras com profissionais de destaque
foram realizadas durante a viagem

Faculdades Integradas Rio Branco
em parceria com a Brunel University.
Os alunos das FRB puderam realizar
visitas técnicas às Consultorias de
Branding Interbrand e Bluemarlin,
participar de workshops, assistir
a palestras e ainda fizeram uma
parada em Munich, na Alemanha,
onde visitaram as consultorias de
Inovação Deisignit e Frog, além
do Museu da BMW, onde tiveram
contato com tudo de mais novo em
experiência de marca.
Como parte das atividades, os
alunos realizaram apresentações
na Brunel University, onde mostraram estudos de casos de projetos
de Branding feitos no Brasil. Depois
fizeram um compilado dessas apresentações para apresentar na Interbrand e Bluemarlin.
Entre todas as atividades e experiências vividas durante os anos do

MBA Branding Innovation, o coordenador do MBA, Antonio Roberto
de Oliveira, destacou que, “esse
evento foi especial em relação
aos anteriores porque, além de
estarmos comemorando os 10 anos
de parceria, a nossa participação desse ano foi realmente ativa
e colaborativa, onde pudemos
mostrar que nossos alunos estão
bem preparados para o mercado
internacional”.
Renomados profissionais estiveram na Semana de Branding, como
os professores Chris Holt, John
Boult e a coordenadora da Design
Plus, Amanda Baker. A delegação
brasileira foi composta por: Alex
Mazzini, Alexandre Alves, Arthur
Décimo Kersting, Jéssica Lianza,
Marilha Maozoni Marchi, Paola
Bellucci Ortolan, Mark Van Loo,
Aline Horta e Mário Kertész.
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RIO BRANCO MODELO UNIVERSITÁRIO DE NEGOCIAÇÃO
ONU FIRMOU PARCERIA COM O RBMUN
O curso de Relações Internacionais das Faculdades
Integradas Rio Branco é o único do Brasil parceiro da
Organização das Nações Unidas.

A

s simulações diplomáticas
do Rio Branco Modelo Universitário de Negociações
(RBMUN) e suas resoluções irão
colaborar com a elaboração da
Agenda de Desenvolvimento Pós2015, que tem por objetivo criar
medidas para o fortalecimento
dos jovens de todo o mundo.
A parceria oferece uma plataforma de financiamento coletivo único
com todos os interessados em trabalhar com desenvolvimento dos
jovens, para que eles possam expressar suas visões e ajudar a identificar alvos específicos e indicadores para o empoderamento juvenil.
Cinco áreas temáticas foram
eleitas as principais prioridades
pelos jovens - Educação, Emprego
e Empreendedorismo, Saúde, Governança, Paz e Estabilidade. A

plataforma de financiamento
coletivo será gerenciada pela
ONU e por organizações juvenis
e permitirá interação instantânea entre milhares de jovens ao
redor do mundo - complementada por diversos eventos off-line.
O programa Global Partnership
for Youth in the Post-2015 Development Agenda (GPY2015) promove
a participação ativa dos jovens
na consolidação, implementação
e evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Estes objetivos são um esforço
para sintetizar acordos internacionais alcançados em várias cúpulas
mundiais para melhorar a humanidade - como erradicar a pobreza
extrema e a fome, atingir o ensino
básico universal, reduzir a mortalidade infantil, entre outros.

VI E VII RBMUN
As edições do encontro
reuniram estudantes
universitários de diversas
instituições do país.

E

m 2014, as Faculdades Integradas Rio Branco foram palco das
simulações de ambientes diplomáticos e de exercício jurídico, com
a realização da sexta e da sétima
edição do Rio Branco Modelo Universitário de Negociações - RBMUN. Estudantes universitários de Relações
Internacionais e Direito de diversas
instituições participaram, colocando em prática conceitos aprendidos em sala de aula.
Na sexta edição, os participantes
realizaram discussões em quatro

68

Relatório Anual 2014

Alexandre Uehara, Gunther Rudzit, Angela Tsatlogiannis e os alunos das FRB
comitês: Assembleia Geral das
Nações Unidas - Partilha da Palestina; Conselho de Segurança das
Nações Unidas - Guerra do Golfo; Juri
Simulado - Caso Isabella Nardoni;
e Conselho Internacional Europeu.
Na sétima edição, cada participante representou um país ou uma

organização internacional, defendendo interesses e iniciativas. Durante os
dois dias, os componentes realizaram
discussões em quatro temas: A crise
da faixa de Gaza de 2014, Otan vs.
ameaça soviética, Direito Internacional: Tribunal de Nuremberg e Direito
interno: Júri – O caso das facadas.

ALUNOS DO RBMUN VISITARAM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
Em Washington e Nova York, os estudantes realizaram a primeira missão internacional do RBMUN.

Alunos do curso de Relações Internacionais em Washington

A

lunos que fazem parte do
RBMUN estiveram em Washington e Nova York, nos
Estados Unidos, conhecendo organizações internacionais, monumentos e objetos da história americana. Organizada pela professora do curso de Relações Internacionais, Denilde Holzhacker, a viagem
objetivou o contato com o que foi
estudado em sala de aula e permitiu
aos jovens fazerem um paralelo
com as simulações do evento realizado nas Faculdades Integradas
Rio Branco.
Participaram da viagem os alunos
Matheus Lima, Mariana Stefanini,
Carolina Leal, Fernanda Mazzili,
Desirée Guedes, Ligia Adorno e

Filipe Costa, todos do curso de
Relações Internacionais.
Na programação, visitaram a Organização dos Estados Americanos, a Embaixada do Brasil em Washington, a Organização das Nações
Unidas, o Banco Interamericano
para o Desenvolvimento, além de
universidades, na companhia de

representantes locais, entre outros
lugares e pontos turísticos.
Além de conhecer onde são
feitas as mais importantes simulações, nessa, que foi a “1ª
Missão RBMUN para o exterior”,
o grupo pôde conhecer pessoas
importantes e atores fundamentais nesses processos.

Os alunos durante visita
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EX-ALUNOS RIOBRANQUINOS
ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE DIREITO
O objetivo do evento foi estreitar o contato com os ex-alunos
e promover a integração entre os profissionais de Direito.

Edman Altheman, Paulo Feuz, Alexandre Uehara e a
comissão dos ex-alunos de Direito

A

s Faculdades Integradas
Rio Branco promoveram o
“II Encontro dos Profissionais de Direito Rio Branco”. Com
a organização do coordenador
do curso de Direito, Paulo Sérgio
Feuz e da comissão dos ex-alunos

Rio Branco, o evento contou com
a presença dos alunos e ex-alunos de Direito.
O encontro tem como objetivo
estreitar o relacionamento com os
ex-alunos, oferecer novas oportunidades e fazer com que eles

Encontro dos Profissionais de Direito na Rio Branco
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se reencontrem e troquem informações, ampliando as redes de
contato.
A abertura do encontro foi realizada pelo diretor-geral, Edman
Altheman, pelo diretor-acadêmico, Alexandre Uehara, e pelo coordenador Paulo Feuz, que destacaram a importância desse evento
para todos os presentes, como um
momento de troca de experiências e conhecimentos.

EX-ALUNOS FALAM SOBRE COMO AS FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
CONTRIBUÍRAM PARA SUCESSO PROFISSIONAL
No depoimento Guilherme
comentou sobre como a Rio
Branco e seus professores
apoiaram sua carreira.

O

ex-aluno do curso de Sistemas
de Informação (SI) das Faculdades Integradas Rio Branco,
Guilherme Mendonça Gomes, falou
sobre sua atuação como consultor de tecnologia na Inpartec e
educador na Faculdade de Tecnologia de São Paulo - Fatec de
Cotia. O ex-aluno também atuou
no IT Group e na Microsoft.
O profissional contou que a proximidade com o corpo docente
do curso de SI na Rio Branco
foi muito importante para seu

O ex-aluno Guilherme
Mendonça Gomes

desenvolvimento profissional,
tanto como consultor quanto professor. Ele acredita que ministrar
aulas é retribuir à sociedade o
aprendizado que recebeu. Para

ele, o curso foi muito importante, porque abordou conhecimentos teóricos com a prática que é
exigida no mercado de trabalho.
“Acredito que não existem
fórmulas prontas de sucesso. O
essencial é ter dedicação e trabalhar incansavelmente”, declarou.
Guilherme, atualmente, implementa projetos de ferramentas colaborativas, desde o planejamento
até a execução e acompanhamento. Ele comentou que a área possui
muitas oportunidades e que o mais
importante é se dedicar ao objetivo
que se quer alcançar. O profissional é especialista em Engenharia
de Software pela Escola Politécnica da USP.

Desde a faculdade, Douglas aproveita as oportunidades e acumula
experiências importantes para seu atual momento profissional.

F

ormado no curso de Relações
Internacionais das Faculdades
Integradas Rio Branco, Douglas
Bernardo Silva hoje é consultor
na PageGroup para recrutamento de profissionais na indústria
de óleo e gás.
O ex-aluno contou que se mantém
sempre envolvido em fóruns e
cúpulas globais. Em 2014, participou como Lead Discussant no
“High Level Expert Seminar on the
New Partnerships for Development”,
organizado pela presidência russa
do G8, pelo Banco Mundial e pelo
Programa de Desenvolvimento da
ONU, realizado em Moscou.
Esse interesse, segundo Douglas,
surgiu das oportunidades oferecidas nas Faculdades Integradas
Rio Branco. “Ao longo do caminho,
percebi que de nada adianta você
ter as ferramentas se não as usa, e
a Rio Branco sempre me ofereceu as

O ex-aluno Douglas
Bernardo Silva

melhores ferramentas, logo, resolvi
usá-las: fui integrante da primeira
delegação do Brasil para a cúpula
jovem do G20 em Paris e, no ano
seguinte, em Washington, em 2011
e 2012; participei das simulações
do Rio Branco Modelo Universitário
de Negociações (RBMUN); procurei
me envolver no núcleo de estudos

sobre o Oriente Médio e sempre
me interessei pelas oportunidades
extras que me eram oferecidas”.
Como diferencial das FRB, ele
também ressalta: “A forma como os
professores te cobram, te empurram
para longe da mediocridade e te
desafiam a pensar fora da caixa,
isso você vai levar e aplicar 100%
para sempre”.
Douglas optou por estagiar no PageGroup e, em pouco mais de seis
meses, foi contratado e passou a
cuidar de todas as ações de Marketing on-line e off-line a nível global.
Antes dessa experiência, o
ex-aluno riobranquino dava aulas de
inglês, uma vez que havia morado
fora do país. “Isso sem dúvida me
ajudou a polir meu inglês, mas
também me proporcionou uma experiência ímpar no que diz respeito
a lidar com pessoas de diferentes
backgrounds”.
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JORNALISMO ESPORTIVO
GRAVAÇÃ O DE
VÍDEOAULAS NO
MUSEU DO FUTEBOL
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P

ara tornar as aulas do curso de Jornalismo Esportivo mais dinâmicas e próximas
dos ambientes esportivos, o Ensino a
Distância Rio Branco realizou gravação no
Centro de Referência do Futebol Brasileiro, localizado no Museu do Futebol, que
disponibiliza um acervo de 1.700 livros e
entrevistas com mais de 50 jogadores da
Seleção Brasileira.
Aproveitando a interatividade que o Museu
do Futebol oferece aos participantes, o
curso de Jornalismo Esportivo trouxe o que
há de mais recente sobre pesquisas e referências bibliográficas sobre o Futebol.
Para incentivar, ainda mais, a pesquisa
do tema por parte dos alunos, o curso
abordou, também, conteúdos sobre o Jornalismo Esportivo - sua história, a linguagem do esporte para a comunicação e a
importância do rádio dentro do jornalismo esportivo.

Novo modelo
de vídeoaulas,
contou com
um batepapo entre os
professores
André Rosa e
Patricia Rangel.

Equipe do EAD durante a gravação no Museu do Futebol

ENCONTRO VIRTUAL
Durante o encontro virtual, os alunos conversaram com o professor.

P

ara a finalização da 9ª edição
do curso Jornalismo Esportivo, o Ensino a distância Rio
Branco promoveu o Encontro Virtual
com o professor André Rosa, realizado via Google Hangout.
Esse momento síncrono teve
como objetivo apresentar aos
alunos o feedback do seu desempenho e também explorar
temas relacionados ao curso. Os
alunos tiveram a oportunidade
de expor suas impressões sobre
o conteúdo estudado e as atividades das aulas.

Encontro Virtual com o professor André Rosa
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ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS
MESA REDONDA
O encontro foi transmitido ao vivo pelo Youtube e permitiu a discussão de diversos temas.

O

Professor Armando Lourenzo e Wagner Tadeu Mendes

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EAD PROMOVEU 1ª EDIÇÃ O DO CURSO
O curso uniu teoria e prática e os alunos
elaboraram um plano estratégico real.

O

Ensino a Distância Rio Branco
ofereceu, em 2014, a primeira
edição do curso de extensão
universitária Planejamento Estratégico, ministrado pelo professor
Armando Lourenzo Moreira Junior.
O curso tem como objetivo capacitar o aluno para fazer um diagnóstico estratégico, estabelecer
diretrizes empresariais, formular
estratégias de negócios, criar um
plano de ação e apresentar os indicadores estratégicos para uma
empresa. Os alunos também elaboraram, ao longo do curso, um
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plano estratégico real, passo
a passo.
Para que os
alunos colocassem em prática
os conhecimentos adquiridos nas aulas,
a Equipe do Ensino a Distância
divulgou um vídeo sobre Planejamento Estratégico no Fórum
Social, gerando interação e discussão sobre os principais pontos
abordados pelo vídeo.

Ensino a Distância Rio Branco
realizou a Mesa Redonda Virtual,
ao vivo pelo Youtube, de Administração de Pequenas Empresas,
com a participação do professor
Armando Lourenzo Moreira Junior e
mediação do coordenador do EAD,
Wagner Tadeu Mendes.
O tema da mesa foi “Sucessão e
Profissionalização de Empresas Familiares” e foram abordadas questões
como processo sucessório, redução
de conflitos, profissionalização e a importância da gestão nesse ambiente,
todos temas bastante recorrentes e
passíveis de dúvidas na gestão de
pequenas empresas, segundo o professor Armando Lourenzo.

APRIMORE O USO DA LÍNGUA PORTUGUESA
FÓ RUM SOCIAL
O espaço virtual foca a interação entre os alunos, divulgando
curiosidades e novidades sobre os temas das aulas.

D

urante o curso “Aprimore o Uso da Língua Portuguesa”,
a Tutoria Técnico-Pedagógica, juntamente com o professor Humberto Aragão, inovou com uma nova abordagem de envolvimento dos alunos, a fim de despertar o
interesse sobre os temas abordados nas aulas e aumentar
a interatividade dos participantes.
Esta ação foi realizada por meio do Fórum Social, um
espaço virtual de interação dos alunos, divulgando curiosidades e novidades sobre o tema. Os conteúdos apresentados no Fórum Social foram levantados a partir de pesquisa
realizada pela tutoria, em parceria com o professor, complementando a formação dos alunos.

VISITA INTERNACIONAL
GRUPO DE PESQUISADORES JAPONESES VISITOU EAD
O foco do encontro foi investigar o uso da tecnologia na educação no
contexto brasileiro, bem como as boas práticas em e-learning.

G

rupo de pesquisadores japoneses da Meiji University
visitou o Ensino a Distância Rio
Branco e as Faculdades Integradas
Rio Branco, para conhecer o trabalho
desenvolvido pelas instituições.
O foco do encontro foi investigar
o uso da tecnologia na educação
no contexto brasileiro, bem como

as boas práticas de e-learning
exercidas pelas Faculdades e
pelo EAD Rio Branco. A professora PhD. Mariko Nakabayashi, da
Escola de Comércio; o professor
PhD. Toshiyuki Miyahara; e o professor Tatsu Nakamura, ambos da
Divisão de Suporte Educacional,
conheceram a Rio Branco.

Em visita, o grupo japonês foi acompanhado por profissionais das FRB e do EAD

Participaram da reunião o diretor-geral das Faculdades, Edman
Altheman, o diretor-acadêmico
Alexandre Uehara, o coordenador
do Ensino a Distância Rio Branco,
Wagner Tadeu Mendes, Paula Cristiane de Oliveira e Luciana Stanich
Torres, do EAD Rio Branco; e o
gerente de Tecnologia da Informação da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
Wagner Macedo.
Na ocasião, foram discutidos temas como as
ferramentas disponíveis
de ensino a distância,
portfólio eletrônico,
siste-mas de suporte,
educação aberta (Open
Education), cursos
abertos (Open Courses),
infraestrutura em Tecnologia da Informação,
entre outros.
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MOODLE
PLANILHA DE NOTAS
Professores das Faculdades Integradas Rio Branco
participaram da oficina, que apresentou os
recursos da Planilha de Notas.

A
Paula Cristiane de Oliveira ministrando
a oficina Planilha de Notas

equipe do Ensino a Distância Rio Branco ministrou a oficina Planilha
de Notas para os docentes das Faculdades Integradas Rio Branco.
A oficina apresentou o recurso da Planilha de Notas, que pode ser utilizado como apoio ao controle e divulgação de notas da avaliação contínua.
Foi explicado aos professores como configurar a planilha, inserindo as
notas das avaliações continuadas realizadas presencialmente ou à distância.
Após essa explicação teórica, os docentes realizaram exercícios práticos,
simulando a utilização no contexto das atividades reais aplicadas.

OFICINA PARA OS PROFESSORES
DO CRB E FRB

PRÁ TICAS PEDAGÓ GICAS
COM O MOODLE 2

As oficinas têm o objetivo de
apresentar aos professores
as diversas possibilidades da
plataforma Moodle.

O curso é desenvolvido
pelo EAD Rio branco e
faz parte do Programa de
Formação Moodle.

O

O

Ensino a Distância Rio Branco, com apoio
das equipes de Tecnologia Educacional
do Colégio Rio Branco, realizou reuniões
e a oficina “Diferenças entre o Moodle 1.9 e
Moodle 2” para os professores do Colégio e
das Faculdades Integradas Rio Branco.
As oficinas foram realizadas durante o
Encontro Riobranquino do Colégio Rio Branco,
e durante as Reuniões de Planejamento das
Faculdades Rio Branco, em janeiro e em
agosto, e abordaram as novas funcionalidades e recursos do Moodle.

Ensino a Distância Rio Branco
promoveu uma turma piloto do
curso Práticas Pedagógicas com o
Moodle 2, para professores das Faculdades Integradas Rio Branco e para a
equipe de tutoria.
O curso tem como objetivo despertar
o interesse do docente em aplicar a avaliação contínua ou participativa, utilizando o ambiente de apoio às disciplinas presenciais, por meio dos recursos
da plataforma.

C urso do EAD faz parte do programa Moodle
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PALESTRAS
ENSINO A DISTÂ NCIA RIO BRANCO REALIZA PALESTRA NO IBGC
Apresentação para a Comissão Educacional do IBGC.

O

coordenador do Ensino a Distância Rio Branco, Wagner Tadeu
Mendes, realizou apresentação durante a reunião da Comissão
Educacional do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC).
Na ocasião, apresentou a metodologia usada, destacando a história
do EAD via internet, fazendo um
paralelo com o surgimento e desenvolvimento destas atividades

na Rio Branco. Ainda,
apontou recursos utilizados em cursos a distância, além de abordar
temas como o modelo
de Design Instrucional
ADDIE e Engenharia de
Software no processo de
desenho instrucional do
conteúdo.

CONGRESSO PEOPLE.NET IN EDUCATION
O encontro teve o objetivo de debater, construir e divulgar o papel do
educador como um construtor do conhecimento também em espaços online.

O

coordenador do Ensino a Distância Rio Branco, Wagner Tadeu
Mendes, participou de uma
mesa de discussão durante o Congresso People.Net in Education, que
teve como temas “Educador Digital”
e “Coordenação de contextos de
aprendizagem”, ao lado dos educadores José Valente, Adolfo Tanzi
e Rainer Marinho da Costa.

Na ocasião, falou sobre a formação
dos professores autores para a
geração de conteúdos para a plataforma a distância. Segundo ele, no
EAD Rio Branco existe um processo
de formação dos educadores que já
atuam na instituição para o desenvolvimento de conteúdos adequados ao formato não presencial. Em
relação ao papel da Tutoria, no Ensino

a Distância Rio Branco o tutor é o
próprio professor que gera o conteúdo
do curso. Segundo determinação do
Ministério da Educação, a avaliação deve ser composta em mais de
50% de uma avaliação presencial,
e o complemento cada instituição
tem autonomia para definir como
é o processo. No EAD Rio Branco,
a avaliação do aluno é realizada
a cada atividade proposta, por
meio da participação dos estudantes, sendo
esta considerada uma grande
estratégia de motivação.

Wagner Tadeu Mendes durante o congresso
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MODELOS DE CAPACITAÇÃO PRÉVIA APRESENTAM ÓTIMOS RESULTADOS

P

ara atender às demandas das
empresas parceiras, o Centro
Profissionalizante Rio Branco
(Cepro) criou, em 2014, Turmas Intensivas do Programa de Aprendizagem Profissional. As primeiras turmas se formaram e 90%
dos alunos da Unidade Granja
Vianna foram contratados pelas
empresas parceiras.
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Com os bons resultados em empregabilidade obtidos no primeiro
semestre, o número de turmas intensivas foi ampliado, com a expectativa de aumentar em mais
de 50% a quantidade de jovens
capacitados pelo Cepro.
Tradicionalmente, desde a sua
concepção, o programa tem duração
de um semestre. Os jovens, futuros

APRENDIZAGEM
E FORMAÇÃO

Alunos da Turma do Programa de Aprendizagem Profissional

aprendizes, passam por 400 horas
de aula para desenvolver habilidades para a vida, noções administrativas e de atendimento, informática e reforçar os conhecimentos de Português e Matemática para o mundo do trabalho. O
trabalho nas Turmas Intensivas é
de 200 horas, contemplando os
mesmos módulos.
Nos dois modelos, os jovens
apresentaram bom desempenho nos quesitos relacionados

a comportamento, atitudes, conhecimentos e habilidades. Na
Formação Teórica Concomitante e
nas empresas parceiras, o aproveitamento dos jovens atendeu
às expectativas das empresas,
conforme o monitoramento realizado pelo Cepro com os aprendizes
e com as próprias empresas.

Os jovens
apresentaram
bom
desempenho
nos quesitos
relacionados a
comportamento,
atitudes,
conhecimentos
e habilidades.
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NOVAS PARCERIAS
CEPRO ESTABELECE NOVAS PARCERIAS COM EMPRESAS
Durante o ano de 2014, o Cepro estabeleceu
importantes parcerias com empresas,
oferecendo mais oportunidades aos jovens.

P

ara aumentar as oportunidades de inserção dos
jovens no mercado de trabalho, o Centro Profissionalizante Rio Branco estabeleceu relevantes
parcerias em 2014.
Com essas parcerias, os jovens do Programa de
Aprendizagem Profissional são inseridos no mercado
de trabalho, por meio da Lei do Aprendiz.
Houve um número significativo de parcerias estabelecidas em 2014, concretizando um aumento de cerca
de 50% a mais de empresas parceiras.

TECNOLOGIA APLICADA AO TRABALHO
APRENDIZES CONTAM COM NOVO LABORATÓRIO DE
TECNOLOGIA APLICADA AO TRABALHO
Os jovens que já atuam nas empresas podem se aprofundar
em tecnologias voltadas para o trabalho.

O

Centro Profissionalizante
Rio Branco apresentou aos
aprendizes o novo Laboratório de Tecnologia Aplicada ao
Trabalho. Os jovens que já atuam
nas empresas podem se aprofundar

Alunos no novo Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Trabalho
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em tecnologias voltadas para o
trabalho, visando facilitar atividades relacionadas às funções
administrativas.
Nas atividades teóricas são
aprofundadas as ferramentas
específicas do
Auxiliar Administrativo. No
módulo de
Técnicas Administrativas,
o laboratório
será utilizado
como apoio aos
componentes

curriculares desenvolvidos por
meio de projetos.
Assim os aprendizes têm a oportunidade de aprender a elaborar
formulário de pesquisa, tabulação, confecção de gráficos e relatórios; fazer a gestão de processos, com fluxograma, organograma, cronograma, planilhas de arrecadação, relatórios; ter noções
de compras, com cadastro de fornecedores, cotações e orçamentos; adquirir noções de vendas;
além de noções de RH, com a elaboração de folha de pagamento,
rescisão contratual e etc.

LIDERANÇA JUVENIL
ALUNOS PARTICIPARAM DO PROJETO RYLA
O RYLA é um treinamento, com ênfase na liderança, cidadania e crescimento pessoal.

Alunos do Cepro com educadores e palestrantes do encontro de formação

C

erca de 50 jovens do Centro
Profissionalizante Rio Branco
participaram do Projeto RYLA
(Prêmios Rotários de Liderança
Juvenil), realizado no Instituto
Mairiporã Thomaz Cruz. O projeto
é uma iniciativa do Rotary Club de
São Paulo (RCSP) - Distrito 4610.
Participaram do RYLA aqueles que
se destacaram no Cepro durante
o Programa de Aprendizagem Profissional, principalmente quanto
aos aspectos de potencial de liderança e criatividade.
Após a abertura oficial da programação, com o presidente do RCSP,
Carlos Alberto Pereira Goulart,
os jovens assistiram a palestras

sobre Incubação de Empresas,
com Vadson Bastos do Carmo,
do SEBRAE - SP; sobre Ética e
Relacionamento, com Cristina
Fonseca Monteiro; “Excelência
da Gestão: a nossa causa para
um mundo melhor”, com Jairo
Martins da Silva, superintendente da Fundação Nacional da Qualidade; Empreendedorismo, com
Lívio Antonio Giosa; Rotaract e
Interact Clubs - Clubes de Juventude de Rotary, com Márcio
Arroyo; e também uma palestra
com o tema “Liderança - O Segredo
das Mentes Triunfadoras”, com
Walter Kaltenbach, da Master Mind
Treinamentos.

Participaram
do RYLA
aqueles que
se destacaram
no Cepro
durante o
Programa de
Aprendizagem
Profissional.
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PARCERIA COM AS FAMÍLIAS
AULAS INAUGURAIS
Alunos e pais conheceram mais sobre o programa de aprendizagem e
sobre o trabalho realizado pelo Cepro.

A

Susana Penteado deu as boas-vindas aos alunos

s aulas inaugurais do Centro Profissionalizante Rio Branco, realizadas em janeiro e em
julho, deram boas vindas aos novos alunos,
que puderam conhecer mais sobre as regras e o
trabalho desenvolvido no Programa de Aprendizagem Profissional e no Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física.
As aulas reuniram, também, pais e responsáveis pelos alunos, para que também conheçam o
programa de aprendizagem e o trabalho realizado pelo Cepro.
Entre os assuntos tratados na aula inaugural, a
diretora Susana Penteado ressaltou, entre outros
temas, a importância do compromisso com as aulas,
o cumprimento das regras e o vestuário adequado
ao ambiente. Falou, também, dos módulos que
serão tratados no primeiro semestre do curso.

EIXO TEMÁTICO 2014
O objetivo do Eixo é mostrar
que além de sonhos, é
preciso ter um plano de
ação para conquistá-los.

“E

mpenho e iniciativa são
alicerces para conquistar
sonhos” foi definido como
o eixo temático das atividades
do Centro Profissionalizante Rio
Branco para o ano de 2014.
O Eixo temático é elaborado todo
início de ano a partir da análise,
contribuição e discussão entre a
equipe de colaboradores do Cepro
sobre o perfil dos jovens em geral,
como eles estão e o que precisam.
Segundo a diretora do Cepro, Susana
Penteado, essa análise revelou que
a maioria deles está sem perspectivas e sonhos, por isso a necessidade de trabalhar essa questão,
bem como a importância da busca
pelo que desejam.
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Alunos durante suas atividades

CEPRO REUNIU ALUNOS E PAIS EM REUNIÃO
Fortalecer o vínculo com as famílias e aproximar os alunos de seus pais são os
objetivos da tradicional Reunião de Pais, realizada pelo Cepro.

F amiliares reunidos nas atividades realizados pelos jovens

O

encontro com pais e responsáveis dos alunos do Programa
de Aprendizagem Profissional contemplou a apresentação
do desempenho dos alunos, por
meio de atividade realizada pelos
próprios jovens.
A ideia é estabelecer um vínculo
de parceria entre a família e o Cepro,

no sentido de fortalecer o jovem
na preparação para a entrada no
mercado de trabalho. O encontro
restabelece a conexão afetiva com
a família para melhorar a comunicação entre pais e filhos. Com o fortalecimento da autoestima, alunos
ficam mais seguros para a rotina
profissional.

Os pais e responsáveis foram
convidados a interagirem com os
alunos, expressando votos de sucesso
pessoal e profissional, por meio de
desenhos e mensagens escritas. Já
os educandos exibiram uma poética
dramatização evidenciando alguns
fatos do dia a dia em casa e no
trabalho, oportunidade em que evidenciaram valores como respeito,
ética, dedicação, solidariedade e
responsabilidade.
A assistente técnica, Kátia Novaes,
e o arte-educador, Jorge Prachedes, destacaram o valor do apoio
familiar neste período inicial da
carreira dos jovens.

Pais e alunos interagindo durante o encontro
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FORMAÇÃO PERMANENTE
26ª OFICINA DE LEITURA E ESCRITA
A Oficina de Leitura e Escrita tem por
objetivo estimular o prazer da leitura e
desenvolver habilidades de criação textual.

“C

Alunos leram suas produções de texto

omo conquistar seus sonhos” foi o tema da
26ª edição da Oficina de Leitura e Escrita,
que o Centro Profissionalizante Rio Branco
ofereceu às turmas do Programa de Aprendizagem
Profissional e do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física.
A temática da oficina foi escolhida por ir ao
encontro do Eixo temático do Cepro para 2014,
que é “Empenho e iniciativa são alicerces para
conquistar sonhos”.
Os alunos assistiram e discutiram o filme Pride Orgulho de uma Nação, que conta a história de um
professor que mudou a vida de jovens negros americanos por meio da natação; fizeram leitura e interpretação de um texto de Rubens Alves; falaram da
história e trajetória de Ayrton Senna; e produziram
uma redação com o tema do filme e do encontro.

CURSOS DE ESCRITA FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOAL DO SESCON-SP
A ação é resultado de parceria existente desde 2008 entre o Cepro e o Sescon-SP.

A

Alunos do Cepro formaram-se nos cursos
de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal
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lunos do Centro Profissionalizante Rio Branco formaram-se
nos cursos de Escrita Fiscal e
Departamento Pessoal e participaram das solenidades de formatura da ação Desenhando o Futuro,
uma iniciativa do Sescon Solidário, nos dois semestres de 2014.
Os cursos são destinados aos
alunos que realizaram a Capacitação Prévia e aguardavam a oportunidade de serem contratados
como aprendizes nas empresas.
Após a formatura, os alunos
tiveram seus currículos inseridos
na Bolsa de Talentos do Sescon-SP,
que tem o objetivo de divulgar os
aprendizes junto às empresas associadas da instituição.

FORMATURAS
DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
FORMATURA
DA 15ª TURMA
Alunos, aprendizes,
familiares, equipe do Cepro
e convidados prestigiaram
as apresentações e os
trabalhos dos formandos.
F ormados da 15ª turma do Programa de Aprendizagem Profissional

FORMATURA DA 16ª TURMA
Alunos estão prontos para os desafios do mercado de
trabalho, que exige qualificação, talento e conhecimento.

O

s alunos da capacitação prévia
da 16ª turma do Programa de
Aprendizagem Profissional comemoraram a conclusão de uma importante etapa da vida profissional.
Em discurso, o 1º Tesoureiro da
Diretoria da FRSP (2013/2014) e
padrinho da turma, João Carlos
Correia, desejou boa sorte aos
formandos, cumprimentando os
alunos, familiares, educadores e
demais presentes.
As duas cerimônias contaram com
a participação de familiares, educadores e representantes das empresas
parceiras. Prestigiando também as
atividades, marcou presença Valdir
Galina, presidente (2011/2012) do
Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara,

destacando a parceria entre o clube
e a Fundação de Rotarianos de São
Paulo, para o lançamento de mais
uma unidade do Cepro.
A diretora do Cepro, Susana
Penteado, ressaltou as conquistas
obtidas esse ano. “Fortalecemos a
parceria com escolas e famílias e
aumentamos significativamente as
parcerias com empresas”, afirmou.
A peça “Uma História de Empenho
e Iniciativa”, do Grupo Jovens Atores e
Poetas do Cepro, idealizada e dirigida
pelo arte-educador Jorge Prachedes e encenada por alunos, apresentou a trajetória de duas amigas
que buscam a boa sorte, a partir de
histórias do folclore brasileiro e da
cultura popular.

O

Centro Profissionalizante Rio
Branco preparou cerimônias
para o encerramento das
turmas do Programa de Aprendizagem Profissional.
A formatura reuniu jovens que concluíram o período de Capacitação
Prévia, aqueles que terminaram o
período de Concomitância e, ainda,
jovens que tiveram encerrados seus
contratos com as empresas.
Participaram da formatura Sizenando Affonso, membro do Conselho
Superior e membro honorário do
Conselho Comunitário da Fundação
de Rotarianos de São Paulo (FRSP),
representando o presidente Nahid
Chicani; Reginaldo Bertocci Fontes,
presidente do Rotary Club Taboão da
Serra Pirajuçara, padrinho da turma;
o vice-prefeito de Taboão da Serra,
Laercio Lopes; Susana Penteado,
diretora do Cepro, além de educadores e de empresários e representantes de empresas parceiras.
O presidente do Rotary Club Taboão
da Serra Pirajuçara prestigiou o evento
valorizando a parceria com a FRSP
para a implantação de uma unidade
do Cepro na região.
A cerimônia contou, também, com
o depoimento de empresários sobre
a relevância de ter aprendizes em
suas empresas, e de uma ex-aluna
do Cepro, Karina Porto, que falou
sobre sua trajetória profissional
após a conclusão do Programa de
Aprendizagem Profissional. O grupo
Jovens Atores e Poetas do Cepro
apresentou a peça de teatro “Viva
Dorival Caymmi”.

F ormados da 16ª turma do Programa de Aprendizagem Profissional
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PARCERIA COM O SELUR
CEPRO DESTACOU PARCERIAS
REALIZADAS COM O SELUR
A união entre as instituições promove o
Programa de Aprendizagem Profissional para
Surdos e Pessoas com Deficiência Física.

O

Centro Profissionalizante Rio
Branco destacou seus programas de capacitação realizados em parceria com o Sindicato
das Empresas de Limpeza Urbana
no Estado de São Paulo (Selur) e
o Rotary Club de São Paulo, para
representantes de empresas parceiras do Sindicato.
Ariovaldo Caodaglio, presidente
do Selur, acompanhou a apresentação, ressaltando os bons frutos
gerados pela parceria.
A união das três instituições
promove o Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e

Pessoas com Deficiência Física,
com o objetivo
de melhorar
suas competências no mundo
Alunos do Programa
do trabalho, e a
Oficina de Surdez
e Acessibilidade, voltada para
empresas e profissionais preexpôs os conteúdos abordados
ocupados em incluir e integrar
dentro do programa e da oficina,
pessoas com deficiência em um
que já beneficiaram centenas de
ambiente acolhedor, justo e sopessoas.
cialmente responsável.
Durante o encontro, Susana
Penteado, diretora do Cepro,

VISITA DO PRESIDENTE DO SELUR
Promovido encontro entre os alunos e o presidente Ariovaldo Caodaglio.

O

presidente do Sindicato
das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São
Paulo (Selur), Ariovaldo Caodaglio, visitou as salas de aula do
Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas
com Deficiência Física do Centro
Profissionalizante Rio Branco. Na
ocasião, o presidente do Selur,
parceiro do programa, fez a entrega
de mochilas e estojos a todos
os alunos.
Além da entrega dos materiais,
o encontro também promoveu um
contato dos alunos com o presidente, que, sempre no início
do programa, costuma dar boas
vindas, dizer palavras de incentivo e ressaltar a importância do
curso.
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Ariovaldo Caodaglio com alunos das turmas do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência Física

OFICINAS DE SURDEZ E ACESSIBILIDADE
Foram abordados temas como Libras, cultura surda,
integração e acessibilidade, em aulas teóricas e práticas.

Formandos das Oficinas de Surdez e Acessibilidade

O

Centro Profissionalizante Rio
Branco promoveu a 9º e a 10º
edição da Oficina de Surdez e
Acessibilidade, realizadas em parceria
com o Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, com apoio do Sindicato
das Empresas de Limpeza Urbana no
Estado de São Paulo (Selur).
Ao longo de dez encontros foram
abordados temas como vocabulário básico de Libras, bem como conhecimentos sobre surdez, cultura
surda, integração e acessibilidade,
em aulas teóricas e práticas.
Os cursos foram ministrados pelo
intérprete Rubens Gomes e pelo
instrutor surdo Wilson Santos.

ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃ O E AVALIAÇÃ O DO PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
O encontro reuniu ex-alunos
para celebrar a trajetória
do programa, uma parceria
entre o Cepro, o Selur e o
Rotary Club.

J osé Carlos do Carmo, Susana Penteado e Ariovaldo Caodaglio

O

Centro Profissionalizante
Rio Branco e o Sindicato das
Empresas de Limpeza Urbana
no Estado de São Paulo realizaram
o Encontro de Confraternização e
Avaliação do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos
e Pessoas com Deficiência Física,

que teve apoio do Ministério do
Trabalho e Emprego em São Paulo.
O encontro reuniu ex-alunos para
celebrar a trajetória do programa,
que é resultado da parceria entre
o Cepro, o Selur e o Rotary Club, e
completou, em 2013, cinco anos.
Susana Penteado, diretora do Cepro,

realizou a abertura ao lado do presidente do Selur, Ariovaldo Caodaglio, e do coordenador do Projeto
de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Ministério do Trabalho
e Emprego, José Carlos do Carmo.
Uma pesquisa, conduzida pelas
psicólogas Renata Paparelli, Andreia
Garbin, Carolina Grando, Livia Chaud
Albano e Ariadne Senna, foi feita
com os participantes do evento. A
ação tem o objetivo de avaliar os
resultados do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos
e Pessoas com Deficiência Física,
por meio da realização de questionário, grupos de conversa e entrevistas individuais.
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FORMATURA
11ª TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA
SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
Os formandos foram prestigiados por diretores, gestores, amigos, familiares e educadores.

Alunos, educadores e convidados da formatura da 11ª turma

A

11ª turma do Programa de
Aprendizagem Profissional
para Surdos e Pessoas com
Deficiência Física do Centro Profissionalizante Rio Branco formou-se ao lado de amigos, familiares e educadores. Os formandos
foram prestigiados por diretores
e gestores da Fundação de Rotarianos de São Paulo, além de representantes do Rotary, do Sindicato das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São Paulo
e parceiros.
O presidente da Fundação de
Rotarianos de São Paulo, Nahid
Chicani, durante a cerimônia, felicitou os formandos por uma conquista tão importante para a vida
profissional e pessoal. Susana
Penteado, diretora do Cepro,
destacou a parceria entre a instituição, o Selur e o Rotary, para
a realização do programa.
Para o presidente do Selur,
Ariovaldo Caodaglio, a parceria
do programa, juntamente com o
projeto de pesquisa sobre como
a capacitação impactou a vida
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Os formandos
foram
prestigiados
por diretores
e gestores da
FRSP, do Rotary
e do Selur.

dos formandos, possibilitarão
políticas e ações voltadas para
este público.
O representante do Rotary Club
e membro do Conselho Comunitário da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, José Américo Fischmann, salientou que os formandos devem continuar a sonhar
com novos desafios.
O paraninfo da turma, Marco
Antonio Melchior, chefe da seção
de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, apresentou como é relevante desenvolver
a inclusão social nas empresas.
O evento contou, ainda, com a
presença de José Carlos do Carmo,
representante da Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
Eduardo de Barros Pimentel, chanceler das Faculdades Integradas
Rio Branco; Sabine Vergamini,
diretora do Centro de Educação
para Surdos Rio Branco; e representantes da equipe de pesquisa
do Instituto Nacional do Serviço
Social (INSS).

12ª TURMA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA
SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
A formatura reuniu representantes do Selur, do Ministério do Trabalho e Emprego,
autoridades rotárias, educadores, diretores, gestores e familiares.

A

lunos da 12ª turma do Programa
de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas
com Deficiência Física, promovido pelo Centro Profissionalizante
Rio Branco, em parceria com o Sindicato das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São Paulo
(Selur) e com o Rotary, receberam seus diplomas pela conclusão do programa.
O presidente da Diretoria da
FRSP, Nahid Chicani, felicitou os
formandos por uma conquista tão
importante para a vida profissional e pessoal.
Parabenizando os formandos, a
paraninfa da turma, Cristiana Mello
Cerchiari, responsável pelo Selur
Social, falou sobre a importância
da busca pelo conhecimento e ressaltou como é importante desenvolver a inclusão social nas empresas.
Susana Penteado, diretora do
Cepro, destacou a parceria entre a
instituição, o Selur e o Rotary, para
a realização do programa.

O evento contou com a presença
de José Carlos do Carmo, coordenador de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego;
José Américo Fischmann, rotariano mentor do programa e membro
do Conselho Comunitário e do
Comitê de Desenvolvimento da
Granja Vianna da Fundação;
Ariovaldo Caodaglio, presidente do Selur; Sabine Vergamini,
diretora do Centro de Educação
para Surdos Rio Branco; e representantes da equipe de pesquisa
do Instituto Nacional do Serviço
Social (INSS).
Muitas homenagens foram prestadas na ocasião: foi exibido um
vídeo com a retrospectiva dos
melhores momentos do programa,
alunos deram seus depoimentos sobre as experiências e superações, entregaram lembranças de agradecimento aos educadores e assistentes técnicos
do Cepro.

Muitas
homenagens
foram
prestadas e os
alunos deram
depoimentos
sobre suas
experiências
durante o
curso.

Alunos, educadores e convidados da formatura da 12ª turma
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RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CEPRO
Nesses conselhos são
promovidas discussões
e formulações de
políticas públicas.

F

oram realizadas, no Centro
Profissionalizante Rio Branco,
reuniões dos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS)
e dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) de Cotia.
Na ocasião, foi comunicada a revalidação de inscrição dos programas e projetos do Cepro, após
análises de documentos.
Nesses conselhos, com a participação da sociedade civil e representantes do governo, são promovidas discussões e formulações
de políticas públicas.

Reunião com a participação de representantes de órgãos da sociedade
O Conselho Municipal de Assistência Social visa discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e
privados, e o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente é o principal espaço para
discussão e formulação das políticas de atenção a infância e adolescência no município.

VI ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TÉCNICOS DA FEBRAEDA
Uma extensa programação foi oferecida tanto aos dirigentes e técnicos
quanto aos grupos de adolescentes atendidos.

A

cidade de Araras recebeu o
6º Encontro Nacional de Dirigentes e Técnicos da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes

(Febraeda). O Centro Profissionalizante Rio Branco esteve representado pela diretora Susana Penteado.
Cerca de 200 pessoas participaram, representando entidades da
capital paulista,
do ABCD, da
Baixada Santista,
do Interior de São
Paulo e de Goiás.
Durante o encontro, executivos
de entidades associadas junto ao
Grupo REP-Rotary Socioaprendizagem participaram de reuniões

Palestra durante o Encontro
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e palestras, enquanto o grupo
técnico participou de uma oficina
sobre Relatório e Plano de Ação.
Ao mesmo tempo, ocorreu uma
assembleia do MONAS (Movimento Nacional de Fortalecimento da
Socioaprendizagem) com representantes de quatro outras associações de ação nacional.
O grupo abordou o Plano de
Ações do Movimento Nacional
para o último trimestre de 2014
e para o ano de 2015.
No final do evento, jovens apresentaram a todos os participantes suas conclusões e propostas
na defesa dos direitos dos adolescentes e jovens aprendizes.

1° ENCONTRO DE GESTORES EDUCACIONAIS
O objetivo do Encontro foi estreitar a relação entre o Cepro e as escolas da região de Cotia.

Educadores durante o encontro

O
A discussão
e reflexão a
respeito da
empregabilidade
resultaram
em um
conhecimento
com mais
propriedade
dos gestores
sobre o
Programa.

Centro Profissionalizante Rio
Branco promoveu, junto aos
gestores educacionais das
escolas públicas de Cotia, Carapicuíba e Vargem Grande Paulista,
o 1º Encontro de Gestores Educacionais. O objetivo do encontro foi
estreitar a relação entre o Cepro
e as escolas da região e, assim,
adequar a inclusão educacional
e profissional do jovem.
O público alvo do Cepro,
atendido gratuitamente por meio
do Programa de Aprendizagem
Profissional, compreende jovens,
entre 15 e 16 anos, em situação de
vulnerabilidade, que frequentam
o ensino público dessas regiões.
Desta maneira, a escola dentro do
processo educacional do Cepro é
parceira na divulgação do projeto

e encaminhamento dos jovens
para o Programa.
Susana Penteado, diretora do
Cepro, falou sobre a obra educacional da instituição, em seguida,
foram apresentadas aos gestores
as atividades que são desenvolvidas durante os módulos de
aprendizagem profissional. Os
administradores educacionais
puderam ver os jovens argumentando sobre suas preocupações
de empregabilidade.
A discussão e reflexão a respeito
da empregabilidade resultaram
em um conhecimento com mais
propriedade dos Gestores sobre o
Programa de Aprendizagem Profissional firmando, assim, o compromisso de incentivar esse jovem.
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PLANO DE EXPANSÃO
NOVA UNIDADE DO CEPRO EM PARCERIA COM O
ROTARY CLUB TABOÃO DA SERRA PIRAJUÇARA
A Fundação de Rotarianos de São Paulo, por meio do Cepro, firmou
parceria para o lançamento de nova unidade.

Roger Porciúncula, Cláudia Nadas, Susana Penteado, Reginaldo Bertocci, FontesNahid
Chicani, Maria da Paz Batisteli, Mário Sérgio Cardoso e Marco Rossi

A

pós dois anos de trabalhos
intensos junto aos Rotary
Clubs da região de Cotia
e municípios do entorno, que
fazem parte do Conselho Comunitário da Fundação de Rotarianos de São Paulo, o projeto de
Expansão do Centro Profissionalizante Rio Branco tornou-se realidade, em março. Durante reunião
do Conselho, foi assinado o Protocolo de Intenções entre o Rotary
Club Taboão da Serra Pirajuçara e a Fundação de Rotarianos
de São Paulo, para a criação de
uma unidade do Cepro na região.
O protocolo foi assinado pelo
presidente do RC Taboão da Serra
Pirajuçara, Reginaldo Bertocci
Fontes, e o presidente da diretoria da FRSP, Nahid Chicani, na
presença da diretora do Cepro,
Susana Penteado, coordenadora do projeto. Como testemunhas, assinaram o secretário e
o membro honorário do Conselho,
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respectivamente, José Américo
Fischmann e Sizenando Affonso.
A parceria entre a Fundação
de Rotarianos de São Paulo e o
Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara foi firmada em um encontro
para a assinatura do contrato,
em outubro.
O contrato foi assinado pelo presidente da Diretoria da Fundação
de Rotarianos de São Paulo, Nahid
Chicani, e pelo presidente do
Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara, Reginaldo Bertocci Fontes,
na presença da diretora do Cepro,
Susana Penteado, dos senhores
Roger Porciúncula (presidente
2015/2016) e Maria da Paz Batisteli, rotarianos desse mesmo
Rotary Club, do então secretário
da Diretoria da Fundação, Mário
Sérgio Mendes Cardoso, e do superintendente e da assessora
jurídica da FRSP, Marco Rossi e
Cláudia Nadas.

Durante
reunião do
Conselho,
foi assinado
o Protocolo
de Intenções
entre o Rotary
Club Taboão
da Serra
Pirajuçara e a
FRSP.

APRESENTAÇÕ ES DO CEPRO NAS
ASSEMBLEIAS DISTRITAIS DO DISTRITO 4620
O Centro Profissionalizante
Rio Branco realizou
apresentações nas
Assembleias Distritais
do Distrito 4620, em
Sorocaba e Avaré.

A

primeira foi conduzida por
Susana Penteado, diretora
do Cepro, Fátima Pina, assistente técnica, e o aprendiz
Vinicius Santos de Oliveira. Em
Avaré, estavam presentes as assistentes técnicas Fatima Pina
e Katia Labonia. Em ambos os
eventos, participou o conselheiro da Fundação de Rotarianos de
São Paulo, Sizenando Affonso.
Nas ocasiões, foram realizadas apresentações do Cepro e
do seu plano de Expansão, para
centenas de rotarianos de Rotary
Clubs da região.
Em Sorocaba, o aprendiz Vinicius deu um depoimento sobre
sua experiência no Cepro como

Reginaldo Bertocci e equipe do Cepro em sua apresentação em Sorocaba
aprendiz da área administrativa,
e Reginaldo Bertocci Fontes, presidente do RC Taboão da Serra Pirajuçara, relatou a parceria entre
seu Distrito e a Fundação de Rotarianos de São Paulo.
Nessa assembleia, a equipe do
Cepro foi recebida pelos governadores do Distrito 4620, Cesar

Martire (2014/2015), Wellington
Noboru Hoshino (2013/2014) e
pelo Instrutor Distrital e organizador do evento, Clóvis Rodrigues Felipe.

C onvidados durante as assembleias Distritais
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CULTURA
E IDENTIDADE SURDA
O
ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DO SURDO
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Dia do Surdo foi celebrado duplamente esse ano pelo Centro
de Educação para Surdos Rio
Branco (CES) com uma programação
especial. Foi realizada a 15ª edição
do evento na Unidade Granja Vianna,
e pela primeira vez em Higienópolis.
Na Granja Vianna, a plateia
presente, composta por alunos,
familiares e pessoas envolvidas e
interessadas na causa da surdez,
pôde se divertir e se emocionar
com as atividades apresentadas.
A Cia. Trucks de Teatro encenou a
peça “Zooilógico”; o grupo de teatro

Equipe do Centro de Educação para Surdos Rio Branco durante encontro

do CES apresentou “O pote vazio”,
abordando temas como perseverança, honestidade e sinceridade.
O evento contou com o show de
piadas do professor Fábio de Sá e
Silva, releituras de obras de Cecília
Meireles e Ziraldo e danças abordando temas como respeito, união,
trabalho em equipe e liberdade.
Houve a exibição do vídeo “Sou
Surdo”, idealizado por Carolina
da Costa, cujo objetivo é chamar a
atenção do espectador para o preconceito sofrido, diariamente, por
pessoas surdas.

Em Higienópolis o encontro foi
direcionado aos alunos surdos e
ouvintes da Educação Infantil, e
contou com a participação das contadoras de histórias do Museu de
Arte Moderna (MAM), Amarilis Reto
e Mirela Estelles, que fizeram uma
narração de histórias em Libras e
Língua Portuguesa. Os alunos participaram, ainda, do Momento de
Escolha Livre (MEL) e como recordação desse dia especial foram
presenteados com um DVD com
videoclipes e contação de histórias em Libras.

Evento
destacou a
importância
do respeito às
diferenças e
da valorização
da Língua
Brasileira de
Sinais e da
cultura surda.
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SETEMBRO AZUL MARCA
DIA NACIONAL DO SURDO
Professores e funcionários aderiram ao
movimento para lembrar as lutas pela garantia
dos direitos humanos, linguísticos e culturais
da comunidade surda.

P

ara marcar o Dia Nacional do Surdo, comemorado em
26 de setembro, o Centro de Educação para Surdos Rio
Branco, o Colégio Rio Branco e o Centro Profissionalizante Rio Branco participaram do movimento Setembro Azul. A
grande maioria dos colaboradores vestiu-se de azul ou usou
uma fita da mesma cor, símbolo do movimento.
Sabine Vergamini, diretora do Centro de Educação para
Surdos Rio Branco, destacou que “professores e funcionários aderiram ao movimento que acontece desde 2011 para
lembrar as lutas e conquistas pela garantia dos direitos
humanos, linguísticos e culturais da comunidade surda em
todo mundo”.

Professores e colaboradores durante o
movimento Setembro Azul

VISITAS MONITORADAS
CES RECEBEU IMPORTANTES VISITAS
Em 2014, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco apresentou
seu trabalho para visitantes do Brasil e de outros países.

N

o ano de 2014, o CES recebeu visitas de pesquisadores e profissionais da área da surdez e estudantes de diferentes instituições de ensino,
intercambiando saberes e práticas relacionados à
educação bilíngue para surdos.
Recebeu grupos de educadores surdos de Portugal,
Holanda e Peru, além de docentes e alunos de diferentes instituições de ensino, como das Faculdades do Sul
do Brasil, situada em Toledo, da Escola para Surdos
Dulce de Oliveira, localizada em Uberaba, Minas Gerais
e do Centro Municipal de Educação Infantil Professora
Ida Vince Guerra, da cidade de São Carlos, São Paulo.
Visitaram também o CES Jamal Sobhi Azzam,
otorrino, Ivan Mario Braun, psiquiatra, médicos e
rotarianos, que conheceram o trabalho e a infraestrutura da instituição.

A escola apresentou seu trabalho para
diversos visitantes
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TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
TV CES
Curiosidades da cultura
surda e acontecimentos
da escola são noticiados
pela TV CES.

C

om o intuito de apresentar o cotidiano do Centro de Educação
para Surdos Rio Branco, foi
criada a “TV CES”. Trata-se de uma
revista digital mensal na qual os
próprios alunos são os protagonistas.
O novo projeto divulga, de forma
dinâmica e atraente, as atividades
desenvolvidas pela instituição, em
diferentes quadros, postados semanalmente no Facebook e no Instagram da escola. Todos os trabalhos do mês são agrupados em um
programa maior, que tem a apresentação dos alunos.
Segundo Sabine Vergamini,
diretora do CES, e Carolina da Costa,
operadora de audiovisual, o projeto
ajuda a divulgar, de forma dinâmica
e atraente, o trabalho e as atividades
desenvolvidas.

A Copa do Mundo foi um dos episódios da TV CES

MOSTRA DE CINEMA DE DIREITOS HUMANOS
CES apresentou o vídeo “Sou Surdo!” e participou
da abertura, com a interpretação em Libras.

O

Centro de Educação para Surdos Rio Branco apresentou sua produção “Sou surdo!”, na 9ª Mostra de
Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul.
A abertura foi interpretada em Língua Brasileira de
Sinais por Mirian Caxilé.
Em um mundo majoritariamente ouvinte, o
vídeo “Sou surdo!” chama a atenção do espectador para o preconceito sofrido, diariamente, por pessoas surdas, provocando
e estimulando as pessoas a refletirem
sobre os seus valores, esclarecendo
questões e mostrando que o sujeito
surdo possui uma identidade,
língua e cultura própria.
Mirian Caxilé na Mostra de Cinema
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CES INVESTIU EM NOVOS EQUIPAMENTOS
O investimento teve o objetivo de melhor atender os
alunos e auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos.

O

Centro de Educação para
Surdos Rio Branco investiu em
novos e modernos recursos
tecnológicos. O Laboratório de
Informática, a sala de Núcleo de
Apoio e o Estúdio de Audiovisual receberam computadores com
telas maiores e uma Smart TV,
além de Tablets e câmeras Full HD.
Segundo a diretora do CES, Sabine

Vergamini, as mudanças possibilitam a construção e registro do
conteúdo pedagógico e da produção
dos alunos, bem como a elaboração e produção de materiais didáticos em Libras, privilegiando
a recepção pelo canal visual, por
meio do qual o surdo consegue
ler o mundo de uma forma mais
completa e eficaz.

Estudantes utilizam o tablet
durante aulas

MÍDIA EXTERNA
QUINTAL DA CULTURA

INCLUIR BRINCANDO II

Alunos da escola gravaram frases
em Língua Brasileira de Sinais para
serem exibidas no programa.

Alunos e professora participaram
dos vídeos juntamente com os
personagens da Vila Sésamo.

A

A

lunos de diferentes séries do Centro de
Educação para Surdos Rio Branco participaram de gravações para o programa
infantil Quintal da Cultura, da TV Cultura. As participações foram feitas em Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
Em alguns episódios, os personagens do Quintal
da Cultura encenam histórias e, ao final, alunos
surdos da instituição ensinam palavras ou frases
em Libras. As crianças gravaram frases que fazem
parte do universo infantil e do programa.

Alunos participaram da gravação do

programa Quintal da Cultura
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TV Cultura e a Sesame Workshop, em parceria
com o UNICEF e a Metlife Foundation, produziram o projeto Incluir Brincando II, para
a promoção do desenvolvimento integral das
crianças, sensibilizando para o direito à brincadeira segura e inclusiva.
Os vídeos são protagonizados pelos personagens da Vila Sésamo - Garibaldo, Bel e Sivan, uma
boneca cadeirante, e contam com a participação
de crianças com e sem deficiência. A professora
do Centro de Educação para Surdos Rio Branco,
Amarilis Reto Ferreira, e os alunos surdos, Leonardo
Fukuda e Stefani Caroline Pereira Santos, participaram das filmagens.

Personagens de Vila Sésamo
gravaram com os alunos

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
ALUNOS APRENDERAM A ECONOMIZAR E A INVESTIR
A atividade promoveu a educação financeira e estimulou o
consumo consciente.

O

s alunos da Educação Infantil
e do 1º ano do Ensino Fundamental participaram, ao
longo do ano, de uma atividade que promoveu a educação financeira e estimulou o consumo
consciente.
Conceitos como poupança e
prazos foram trabalhados com
os alunos, que, ao final do ano,
fizeram suas escolhas de compra
em uma livraria e num supermercado.

A atividade aconteceu também na livraria

TALENTO
ALUNA SURDA CONQUISTA
PRÊMIO RIO BRANCO
Estudante alcançou excelentes
notas durante o 6º ano do Ensino
Fundamental e foi reconhecida
durante cerimônia.

A
A aluna Amanda Ayumi Mikami
conquistou o Prêmio Rio Branco

aluna Amanda Ayumi Mikami, que se formou em 2012, no
5º ano do Ensino Fundamental
pelo Centro de Educação para Surdos
Rio Branco, conquistou o tradicional Prêmio Rio Branco. Amanda é
a primeira a aluna surda do Ensino
Fundamental II a receber a honraria.
O prêmio, que é concedido aos estudantes que se destacam em diferentes segmentos, tem por objetivo
valorizar o bom desempenho e a superação dos alunos.
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PALESTRAS
PALESTRAS NO ROTARY CLUB DE SÃ O PAULO
E NO ROTARY CLUB DE SÃ O PAULO LESTE
A diretora explicou aos presentes o trabalho desenvolvido
no Centro de Educação para Surdos Rio Branco.

A

diretora do CES, Sabine Vergamini, apresentou dados sobre
a surdez no Brasil e explicou
aos presentes o trabalho desenvolvido no Centro de Educação
para Surdos Rio Branco.
Prestigiaram a apresentação no
Rotary Club de São Paulo, o presidente da Diretoria da FRSP, Nahid
Chicani; Carlos Jerônimo da Silva
Gueiros, Presidente do Conselho
Superior; os diretores Ivo Nascimento (1º Vice-Presidente), Chucrallah Salem El Tayar (2º Vice-Presidente), Rubens Hannun (1º
Secretário) e João Carlos Correia
(até então 1º Tesoureiro); além de
Paulo Eduardo Grimaldi, na ocasião
presidente do Conselho de Presidentes da FRSP; Dino Samaja,
coordenador do Comitê de Desenvolvimento da FRSP; Eduardo
de Barros Pimentel, chanceler

S abine Vergamini em palestra para rotarianos

das Faculdades Integradas Rio
Branco e o superintendente da
FRSP, Marco Rossi.
A palestra no Rotary Club de São
Paulo Leste aconteceu a partir do

convite do 2º Tesoureiro da Diretoria da Fundação de Rotarianos de
São Paulo e membro deste Rotary
Club, Luis Eduardo Schoueri.

CES REALIZOU PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE CAMPINAS
O trabalho educacional do CES foi
apresentado para equipe da Diretoria
de Ensino Campinas Oeste.

O
Cibelle Lima realizou palestra para equipe de
professores da rede estadual de Campinas
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Centro de Educação para Surdos Rio Branco
realizou palestra de orientação técnica
sobre Bilinguismo para educadores, interlocutores e professores de salas de recursos
da Diretoria de Ensino Campinas Oeste.
Na palestra, Cibelle de Souza Lima e Mirian
Caxilé, coordenadora e intérprete do CES, apresentaram o trabalho desenvolvido pela instituição nos diferentes segmentos.

PROFISSIONAL DO CES APRESENTA TRABALHO
EM CICLO DE PALESTRAS DO SESC
Com o tema “Interpretação em ambientes culturais – Libras”, Mirian Caxilé apresentou
seu trabalho no ciclo de debates “Mãos que falam: culturas e identidades surdas”.

O

Centro de Pesquisa e Formação
do Sesc São Paulo realizou o ciclo
de debates “Mãos que falam:
culturas e identidades surdas”. A tradutora e intérprete de Libras e Língua
Portuguesa do Centro de Educação
para Surdos Rio Branco, Mirian Caxilé,
apresentou o tema “Interpretação em
ambientes culturais – Libras”
O evento abordou diferentes temas,
em debates com pesquisadores, professores, ativistas e profissionais, surdos
e ouvintes, ligados às causas surdas.
Segundo Mirian Caxilé, o objetivo foi
mostrar o universo da pessoa surda para
voluntários e profissionais, oferecendo preparo para contato no ambiente
profissional, escolar, entre outros.

Mirian Caxilé em apresentação no SESC

PROFESSOR REALIZA APRESENTAÇÃ O NO MAM
Professor Alexandre Melendes falou sobre o
Programa de Estimulação do Desenvolvimento.

O

professor do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Alexandre Melendes, realizou palestra no Museu de Arte Moderna
de São Paulo (MAM), para os seus profissionais, e apresentou o trabalho bilíngue realizado com bebês surdos na instituição,
com o objetivo de embasar o trabalho envolvendo artes com bebês
surdos que o museu pretende criar.

II SEMINÁRIO CULTURA SURDA DAS VERTENTES

O

professor do CES, Alexandre Melendes, realizou a palestra
“Educação Bilíngue para Surdos: Perspectiva do Centro de
Educação para Surdos Rio Branco”, no II Seminário Cultura
Surda das Vertentes.
O evento, realizado em São João Del-Rei, Minas Gerais, marcou o
aniversário da Associação de Surdos de São João Del Rei (ASSJ) e
reuniu diversos educadores e estudiosos ligados ao tema da cultura
e identidade surda.
Professor Alexandre Melendes
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COMEMORAÇÕES ESPECIAIS
DIA DO TRABALHO
Alunos conversaram com profissionais de diferentes áreas.

T

odos os anos, o Centro de Educação para
Surdos Rio Branco comemora o Dia do Trabalho,
promovendo palestras com profissionais
surdos que atuam nas mais diversas áreas, com
o objetivo de fortalecer a identidade e a cultura
surda, com a visualização de inúmeras possibilidades que o mercado oferece para a comunidade surda.
Em 2014, os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental conversaram com Leandro da Silva,
auxiliar administrativo na empresa Toyota, e
Edvaldo dos Santos, arte-educador do Museu
Afro Brasil.
Leandro da Silva e Edvaldo dos
Santos com os alunos

GINCANA DE PÁ SCOA

SEMANA DA CRIANÇA

Alunos participaram de diversas
atividades colaborativas, para a
integração e lazer.

Para comemorar o Dia das Crianças,
o Centro de Educação para Surdos Rio
Branco preparou diversas atividades
especiais para os alunos.

O

Centro de Educação para Surdos Rio Branco
realizou uma Gincana de Páscoa, com brincadeiras cooperativas, que estimulam a
solidariedade, para todas as séries da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I.
Aos alunos foram propostas tarefas diversas.
O coordenador do Comitê de Desenvolvimento da Fundação de Rotarianos de São Paulo,
Dino Samaja, realizou a doação de colombas
pascais para os alunos.

Diversas gincanas foram realizadas na Páscoa
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A

lunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental participaram de diversas atividades,
para comemorar o Dia da Criança.
Uma programação especial foi preparada e, entre
as diversas brincadeiras, foi realizado o tradicional “Desafio professor-aluno”, em que grupos de
professores e colaboradores se juntaram para
competir e participar
de atividades coletivas com os alunos. A
Educação Infantil, em
um momento exclusivo, preparou um delicioso piquenique.

Professora Adriana Maria
Vieira com aluno

DIA DO FOLCLORE
A comemoração do folclore segue a estratégia de trabalhar as datas de
maneira significativa promovendo a interação das crianças.

P

ara celebrar o Dia do Folclore, os alunos
realizaram diversas apresentações.
As crianças da Educação Infantil
fizeram estudos para conhecer alguns
personagens folclóricos. Cada turma do
Ensino Fundamental preparou uma atividade diferente: o 2º ano estudou parlendas (rimas infantis) e adaptou a brincadeira para a cultura surda; o 3º ano descobriu os personagens folclóricos regionais
do Brasil, como o saci-pererê e o boi tatá;
o 4º ano leu um conto popular tradicional, apresentando-o em forma de teatro;
e o 5º ano fez resgate das lendas tradicionais, produziram um texto e gravaram
um vídeo. Ao final, todos participaram
de brincadeiras na quadra da escola.

Uma das atividades que os alunos
elaboraram para o Dia do Folclore

VALORIZAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
OFICINA DE LIBRAS
Os participantes aprendem a língua de sinais de maneira prática e
adaptada às necessidades de cada faixa etária.

E

m uma iniciativa pioneira, o Centro de
Educação para Surdos Rio Branco e o
Colégio Rio Branco, alinhados com a
missão da Fundação de Rotarianos de São
Paulo de incluir surdos na sociedade, ofereceram cursos extracurriculares de Língua
Brasileira de Sinais (Libras) para todas as
idades e segmentos educacionais da escola.
A partir de metodologia e didática direcionadas às vivências e faixa etária dos alunos,
o curso, com duração de um semestre,
possibilitou que os alunos adquirissem
o conhecimento sobre Libras e o mundo
da surdez, além de aprenderem um vocabulário básico de Libras que possibilite uma comunicação inicial com o indivíduo surdo.

Oficina de Língua Brasileira de Sinais
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ESCOLA E FAMÍLIA
REUNIÕ ES DE PAIS
O Centro de Educação para Surdos Rio Branco promove encontros com os
pais com o objetivo de estreitar a relação entre a família e a escola.

O

s pais dos alunos da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental do Centro de
Educação para Surdos Rio Branco participaram, ao longo do ano, das reuniões de pais.
Esses encontros têm o objetivo de estimular a relação entre a escola e as famílias.
Na reunião inaugural de 2014, os responsáveis conheceram a equipe do CES e a organização escolar e participaram de atividades de apresentação de seus filhos.
Reunião propôs atividades para os pais

ALIMENTAÇÃ O SAUDÁ VEL

DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Em palestras com a nutricionista
da Fundação de Rotarianos de São
Paulo, alunos e pais receberam
importantes dicas.

O encontro tem o objetivo de valorizar
o trabalho desenvolvido pelos alunos
e a maior participação das famílias no
ambiente educacional.

O

C

Centro de Educação para Surdos Rio Branco
realizou palestras sobre o tema “Alimentação Saudável” para alunos e familiares.
Tradicionalmente, os professores trabalham
em sala de aula o tema da alimentação e, nesse
ano, a palestra deu início aos trabalhos com
os alunos.
A nutricionista da Fundação de Rotarianos
de São Paulo, Cláudia Torres Sernaglia, falou
sobre os riscos e prejuízos de uma alimentação inadequada e ofereceu importantes orientações para uma dieta saudável.

C láudia Torres Sernaglia realizou
atividades com alunos
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om o objetivo de ampliar a participação
da família no cotidiano escolar e apresentar às crianças a diversidade que compõe
as famílias, os familiares dos alunos do Jardim I
foram convidados a desenvolver atividades
com os alunos, de acordo com suas experiências e habilidades.
Todas as atividades foram desenvolvidas em
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e aproximaram, ainda mais, as famílias do universo
escolar.

Pais e alunos participam de
atividades em conjunto

MOSTRAS SEMESTRAIS DO PERÍODO COMPLEMENTAR
O encontro favorece o contato com os professores da escola, que
recebem as famílias e valoriza o trabalho desenvolvido pelos alunos.

C

om o objetivo de ampliar e
fortalecer espaços linguísticos e sociais, bem como desenvolver competências e habilidades de pesquisa, estimulando os
alunos a fazerem perguntas, coletar
e analisar dados, fazer escolhas e
refletir sobre as relações que se
pode estabelecer com o mundo
ao seu redor, a partir dos conhecimentos ou habilidades aprendidas, o CES ofereceu aos alunos do
Ensino Fundamental I, a possibilidade de participar de grupos de
pesquisa, cujos temas foram sugeridos e escolhidos, por meio de
votação, pelos próprios estudantes, possibilitando o surgimento de

uma grande variedade de assuntos
Pais e Professores, aproveitando
como atualidades, cultura, tecnoa presença da família na escola e
logia, curiosidade e história.
motivando-a a participar e presAo final de cada semestre letivo
tigiar a produção dos alunos.
os alunos participaram de mostras
culturais, quando
puderam expor por
meio de filmes,
materiais gráficos
e maquetes, os resultados de suas
pesquisas aos
familiares.
Todas as apresentações foram
rea l i zadas n o
mesmo dia das
Reuniões de
Trabalhos foram apresentados pelos alunos

SAÍDAS CULTURAIS
4ª SEMANA CULTURAL SINAIS NA ARTE
Atividades no MAM marcaram as conquistas da comunidade surda,
por meio de atividades culturais.

O

s alunos e professores do Centro de
Educação para Surdos Rio Branco
participaram da 4ª Semana Cultural
Sinais na Arte, promovida pelo Museu de
Arte Moderna de São Paulo (MAM).
Toda a programação teve o objetivo de
divulgar a cultura surda, por meio de oficinas,
apresentações, visitas mediadas às exposições e batalha de poesias.
A Semana Sinais na Arte relembra, divulga
e comemora as conquistas que levaram à
melhoria das condições de vida e acesso
à cultura do público surdo.

Alunos participaram da 4ª Semana
de Sinais na Arte
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EXPOSIÇÃ O “MAL-ENTENDIDOS” NO MAM
Estudantes conheceram instalações

A

lunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental
visitaram, no Museu de Arte Moderna de São
Paulo (MAM), a exposição “Mal-Entendidos”,
da artista brasileira Rivane Neuenschwander.
Durante a visita, monitorada pelo arte-educador
surdo do MAM, Leonardo Castilho, os estudantes conheceram as instalações da artista e tiveram a oportunidade de participar de uma experiência sensorial
sobre o uso da linguagem.

Exposição recebeu a visita dos alunos

ESTUDO DE MEIO
VISITA AO INSTITUTO BUTANTAN
Os alunos puderam visitar os animais,
conhecer o museu biológico, o serpentário e o
macacório e, ainda, fizeram um piquenique.

O
Os alunos conheceram o Instituto

s alunos do 2° ano do Ensino
Fundamental participaram
de uma visita ao Instituto
Butantan, um centro de pesquisas
biomédicas, que mantém coleções
científicas zoológicas e desenvolve atividades educacionais e culturais por meio de quatro museus.
O objetivo da visita foi finalizar o

projeto do Bicho da Seda, que os
alunos iniciaram em sala de aula.
Na oportunidade os alunos
puderam observar as características do Bicho da Seda e de vários
outros animais, como sapos e
aranhas, para depois comparar
as particularidades dos animais
em sala de aula.

BICHOMANIA
No passeio, os alunos tiveram a oportunidade de entrar em contato com diversos animais.

O

s alunos da Educação Infantil e do 1º ano do
Ensino Fundamental visitaram a Fazenda Bichomania, localizada em Cotia.
O passeio, que compõe a proposta pedagógica da
escola de ampliar o conhecimento de mundo, teve
o objetivo de expandir o repertório linguístico dos
alunos, oferecer uma experiência cultural em um novo
ambiente, além de promover o contato com os bichos.
Por meio da parceria do Centro de Educação para Surdos
Rio Branco e o Bichomania, o passeio foi gratuito.

O passeio contou com diversas atividades
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VIAGENS COMEMORATIVAS
PASSEIOS DO 1º E DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
As viagens marcaram importantes etapas da vida estudantil dos alunos.

P

ara celebrar a conquista de
mais uma etapa escolar, alunos
do 1º e do 5º ano do Ensino
Fundamental realizaram os tradicionais passeios de formatura.
O grupo do 1º ano hospedou-se
no Hotel Villa Rossa, em São Roque,
e os alunos do 5° ano fizeram
um passeio pelo Hotel Fazenda
Tauá, Camping Campestre e Hotel
Fazenda Hípica Atibaia, localizados na cidade de Atibaia.

Os passeios marcam uma fase importante de vida dos estudantes

FORMATURA
FORMATURA MARCOU MAIS UMA ETAPA DA VIDA ESTUDANTIL DOS ALUNOS
Com a presença de pais, familiares e convidados, a cerimônia emocionou a todos.

O

Centro de Educação para
Surdos Rio Branco preparou
uma bela cerimônia de formatura para a entrega dos diplomas
aos alunos do 5° ano do Ensino
Fundamental.
Compuseram a mesa, Dino
Samaja, coordenador do Comitê
de Desenvolvimento da Fundação
de Rotarianos de São Paulo - Higienópolis, o paraninfo da turma
João Carlos Correia, além de Sabine
Vergamini, Cibelle Souza Lima e

Amarilis Reto Ferreira, respectivamente, diretora, coordenadora pedagógica e professora homenageada do CES.
Representando todos os professores, Amarilis ressaltou momentos
marcantes vividos dentro da escola
e, com o coração cheio de alegria e
esperança, lembrou a importância
dos alunos sempre se manterem
corajosos e fortes com os novos
desafios que ainda hão de surgir.
A aluna Luana Gonçalves Dias

foi escolhida para fazer um agradecimento especial aos pais, familiares, amigos e ao CES.
A cerimônia ficou ainda mais
emocionante com os vídeos que
foram apresentados com as homenagens dos professores, colaboradores e pais.
Os formandos fizeram uma linda
homenagem para seus pais, quando
subiram ao palco e contaram uma
história que representou a trajetória da vida deles.

Alunos, professores e funcionários na cerimonia de formatura dos alunos do 5° ano
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HOMENAGEM AOS FUNDADORES
Vinte homens uniram-se em torno de um único propósito: transformar
a sociedade por meio da educação. Assim, nasceu a Fundação de Rotarianos de São Paulo, pela iniciativa desses empresários, na ocasião
membros do Rotary Club de São Paulo, que colocaram em prática esse
objetivo. O ano era 1946 e hoje, após 68 anos, ainda prestamos a nossa
homenagem e agradecimento a esses idealistas, que plantaram a semente
de nossas Instituições Rio Branco.
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Abílio Brenha de Fontoura

José Ermírio de Moraes

Adriano Seabra Fonseca

Kristian Orbeg

Álvaro Machado

Luiz Ferreira Pires

Antônio Augusto Macedo

Luiz Lawrie Reid

Antônio Bardella

Marcos Gasparian

Antônio de Souza Noschese

Niso Vianna

Domingos Mormanno

Oscar Müller Caravellas

Eurico Branco Ribeiro

Paulo Reis de Magalhães

Francisco Klinger

Pedro Monteiro Pereira Queiroz

Francisco Silva Villela

Rodolfo Ortenblad
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HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DA DIRETORIA
Ao longo de sua história, a Fundação de Rotarianos de São Paulo teve
a honra de ter a frente da diretoria líderes que souberam enfrentar os
desafios de cada época, transformando-os em oportunidades e fortalecendo a instituição. Calcados em valores de transparência, responsabilidade socioambiental e ética, a atuação de cada um foi fundamental
para o respeito que a nossa instituição tem em nossas comunidades.

Álvaro Machado
1946 a 1950

José Ermírio de Moraes
1951 a 1955

José Ermírio de Moraes Filho
1967 a 1997

Marcos Gasparian
1955 a 1967

Eduardo de Barros Pimentel
1997 a 2013
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HOMENAGEM PÓSTUMA
FAUSTO AMADEU FRANCISCO FAVALE
GOVERNADOR 2000/2001 - DISTRITO 4430
A Fundação de Rotarianos de São Paulo homenageia este ilustre rotariano, membro do Conselho Superior, que sempre trabalhou enaltecendo os ideais do “Servir”, alinhado com a nossa missão, contribuindo
para a formação de uma sociedade mais humana, solidária e pacífica.
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ENTIDADES MANTIDAS
COLÉGIO RIO BRANCO
Educação Infantil
(Bilinguismo Parcial)
Período Integral Modular Bilíngue
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio

Atividades Extracurriculares
Arte e Movimento
Ballet
Basquetebol*
Coral
Escola de Esportes
Espanhol
Expressão Corporal *
Francês - Aliança Francesa

Futebol**
Futsal
Handebol
Ginástica Olímpica**
Inglês - Alumni
Jazz
Judô
Natação **

Oficina de Artes
Oficina de Libras
Robótica
Rugby**
Teatro
Voleibol
Xadrez
* Somente Higienópolis
** Somente Granja Vianna

FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
Graduação

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

Graduação
Tecnológica (2 anos)

Comércio Exterior
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Produção Audiovisual
Redes de Computadores

MBA

Branding Innovation– SP e RJ
Comunicação Corporativa
Marketing
Negócios
Negócios Internacionais
Gestão de Tecnologia da Informação

Pós-Graduação

Direito Empresarial
Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte
Psicopedagogia Institucional e Clínica
Relações Internacionais
Resolução de Conflitos

ENSINO A DISTÂNCIA RIO BRANCO RIO BRANCO
Comunicação
Gestão e Finanças
Programas Internos e Exclusivos

CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO
Programa de Aprendizagem Profissional (Lei do Aprendiz)
Programa de Qualificação Profissional para Surdos e
Pessoas com Deficiência Física (parceria com Selur)

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 do 5ª ano,
com acompanhamento de tradutores/intérpretes de Libras e Língua Portuguesa
Inclusão no Cepro e nas Faculdades Integradas Rio Branco com acompanhamento de
tradutores/intérpretes de Libras e Língua Portuguesa
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NOSSOS ENDEREÇOS
Fundação de Rotarianos de São Paulo
www.frsp.org
Av. Higienópolis, 996 – São Paulo – SP
01238-910
(11) 3829-2900
Presidência
Nahid Chicani
diretoria@frsp.org
(11) 3829-2900 - ramais 2872/2873
Superintendência
Marco Rossi
superintendencia@frsp.org
(11) 3879-3100 - ramal 3171
Marketing
Adriana Cruz
marketing@frsp.org
(11) 3879-3100 - ramal 3154
Colégio Rio Branco
www.crb.g12.br
(11) 3829-2900
Diretora-Geral
Esther Carvalho
diretoria.geral@crb.g12.br
(11) 3829-2900 – ramal 2927
Unidade Higienópolis
Diretoras-Assistentes (Higienópolis)
Maria Olívia Montenegro
Valquíria Rodrigues
diretoriaunidadehig@crb.g12.br
(11) 3829-2900 – ramal 2917
Diretoras-Assistentes (Granja Vianna)
Cláudia Xavier
Tatiana Martinez
diretoriaunidadegv@crb.g12.br
(11) 4613-8500 – ramal 8471

Faculdades Integradas Rio Branco
www.riobrancofac.edu.br
(11) 3879-3100 / 0800-559611
Diretor-Geral
Edman Altheman
diretoria.geral@riobrancofac.edu.br
(11) 3879-3100 – ramal 3128
Diretor Acadêmico
Alexandre Uehara
diretoria.academica@riobrancofac.edu.br
(11) 3879-3100 – ramal 3129
Ensino a Distância Rio Branco
www.riobrancoead.edu.br
(11) 3879-5307
Coordenador
Wagner Tadeu Mendes
atendimento@riobrancoead.edu.br
(11) 3879-3100 - ramal 5411
Centro Profissionalizante Rio Branco
www.cepro.org.br
(11) 4613-8480
Diretora
Susana Penteado
cepro@cepro.org.br
(11) 4613-8500 - ramal 8563
Centro de Educação para Surdos
Rio Branco
www.ces.org.br
(11) 4613-8478
Diretora
Sabine Vergamini
ces@ces.org.br
(11) 4613-8500 - ramal 8515
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