
C
U

R
S

O
S

 D
E

 E
X

T
E

N
S

Ã
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
Á

R
IA

Folder EAD_B.indd   3 10/9/14   18:21



A Fundação de Rotarianos de São Paulo estendeu suas 

atividades na área educacional com o Ensino a Distância 

Rio Branco. Uma instituição responsável por levar o en-

sino e a qualidade, já consolidados na forma presencial, 

na modalidade a distância (EAD).

A metodologia dos cursos baseia-se no estreitamento das 

distâncias entre o professor, o conteúdo e o aluno. Todos os 

cursos são formados por turmas de alunos, onde há a cons-

trução coletiva do conhecimento.

 

Cursos de extensão universitária 
Ensino a Distância Rio Branco

No Ensino a Distância Rio Branco, os conteúdos e recur-

sos são desenvolvidos com o foco no aprendizado, utilizan-

do o que há de mais moderno na área do instructional 

design e favorecendo as interações professor-conteúdo-

-aluno, professor-aluno e aluno-aluno.

 

São oferecidos cursos de Extensão Universitária e De-

senvolvimento Profissional para múltiplos públicos, onde 

o aluno, do Brasil ou do exterior, pode ter acesso à quali-

dade Rio Branco de ensino.
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Ensino a Distância Rio Branco

Metodologia do Ensino  
a Distância Rio Branco 

Os cursos do Ensino a Distância Rio Branco são realizados pela 

Internet, por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle 

(acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment ou traduzido livremente para: Ambiente Dinâmico de Apren-

dizagem Modular Orientado a Objetos). 

O aluno pode organizar o melhor momento para os seus estudos, 

pois as aulas acontecem dentro de um período definido no crono-

grama do curso – não há dia ou horário específico para acesso, mas 

prazos para concluir as aulas e as atividades. 

Durante o período do curso, o aluno conta com o auxílio do professor 

e da equipe técnico-pedagógica, acompanhando-o e orientando-o 

no esclarecimento de dúvidas técnicas e de conteúdo.
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Cursos oferecidos
Comunicação

Aprimore o uso da Língua Portuguesa

Jornalismo Esportivo

Gestão e Finanças

Administração de Pequenas Empresas

Custos e Formação de Preços

Gestão de Projetos

Gestão e Planejamento de Marketing

Introdução à Contabilidade

Matemática Financeira Aplicada

Planejamento Estratégico

Planejamento Financeiro
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Apresentação

A capacidade de se expressar mediante a linguagem oral e a escri-

ta é extremamente importante no âmbito profissional e pessoal. 

Aprenda mais sobre a utilização de pronomes, crase, verbos e co-

nheça as aplicações da linguagem formal e informal. Saiba lidar 

com essas e muitas outras questões indispensáveis para quem quer 

se destacar. Esclareça dúvidas e melhore sua comunicação no meio 

profissional e pessoal.

Sobre o autor

O prof. Humberto Aragão tem formação em Teologia, Filosofia e 

Letras e é mestre e doutor pela USP. Conferencista internacional, 

tem ensaios publicados em Portugal e nos Estados Unidos. Atua 

como professor nas Faculdades Integradas Rio Branco.

Apresentação

O jornalismo esportivo tornou-se, nos últimos anos, um amplo cam-

po de trabalho. Como em qualquer outra área do jornalismo, o es-

portivo exige que o profissional tenha, cada vez mais, conhecimento, 

criatividade, formação específica e ética. Voltado a profissionais da 

área, graduados ou graduandos em Comunicação Social e os demais 

interessados no assunto.

Sobre a autora

A profa. Patrícia Rangel é mestra em Comunicação Social na Con-

temporaneidade e especialista em Jornalismo Esportivo, participou de 

duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas, além de outras competições 

esportivas de grandes proporções. É coordenadora e professora nas 

Faculdades Integradas Rio Branco.

Aprimore o uso da Língua Portuguesa 
10 horas – extensão universitária

Jornalismo Esportivo
30 horas – extensão universitária

Comunicação

Programa e período do curso

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

 A linguagem culta e a importância da leitura

 Os verbos haver, existir e fazer – o uso correto

 A concordância verbal e a elegância da fala

 Topologia pronominal

 O uso da crase

 Os verbos abundantes

O curso tem duração de três semanas, 

totalizando carga horária de 10 horas.

Programa e período do curso

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

  Introdução – linguagem e história do  

Jornalismo Esportivo

 Rádio

 Televisão

 Internet/Blog

O curso tem duração de sete semanas, 

totalizando carga horária de 30 horas.
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Administração de Pequenas Empresas – ênfase em empresas familiares
30 horas – extensão universitária

Apresentação 

A profissionalização da gestão é um elemento fundamental para 

garantir a perenidade em um mercado cada vez mais competitivo. 

Neste curso, você aprenderá as técnicas da administração na ges-

tão de uma empresa de pequeno porte, tra balhando as principais 

funções: planejamento, organização, di        reção e controle. Aprenderá a 

realizar um programa de su          cessão para empresas familiares e a pro-

fissionalização dos níveis so cietário e de gestão. 

Sobre o autor 

O prof. Armando Lourenzo Moreira Júnior é doutor e mestre em 

Administração pela FEA/USP, com vasta experiência profissional 

na área de negócios; diretor em uma das maiores empresas de Au-

ditoria e professor nas Faculdades Integradas Rio Branco. 

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso: 

 Contextualização da pequena empresa 

 Conflitos familiares nas empresas de pequeno porte 

 Planejamento sucessório 

 Gestão: planejamento e organização 

 Gestão: liderança, comunicação e controle 

 Profissionalização societária: acordo societário

O curso tem duração de sete semanas, 

totalizando carga horária de 30 horas.

Gestão e Finanças
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Apresentação

O controle eficaz dos custos é um importante diferencial competiti-

vo para a formação do preço de produtos e/ou serviços. Utilizando 

os métodos clássicos de controle e os atuais padrões internacionais 

de custos (IFRS), esse curso foi elaborado para capacitar profissio-

nais que buscam possibilitar a diferenciação em empresas indus-

triais, comerciais ou prestadoras de serviços.

Sobre o autor

O prof. Fernando de Almeida Santos é doutor em Ciências Sociais e 

mestre em Administração, consultor na área tributária e contábil, 

autor de livros e pesquisador. Atua como professor nas Faculda-

des Integradas Rio Branco.

Custos e Formação de Preços
18 horas – extensão universitária

Gestão de Projetos
16 horas – extensão universitária

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

  Noções básicas de custos: custeio direto  

e custeio variável

 Lucratividade e custeio baseado em atividades

 Custos e as Normas Internacionais

 Custos e precificação

O curso tem duração de quatro semanas, 

totalizando carga horária de 18 horas.

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

  Noções básicas de custos: custeio direto  

e custeio variável

 Lucratividade e custeio baseado em atividades

 Custos e as Normas Internacionais

 Custos e precificação

O curso tem duração de quatro semanas, 

totalizando carga horária de 16 horas.

Apresentação

A Gestão de Projetos enfrenta desafios que começam com as defi-

nições de seu escopo, premissas e objetivos. Outros fatores, como o 

cumprimento dos prazos, a gestão dos recursos físicos e humanos e 

os cuidados na identificação dos riscos, são determinantes e primor-

diais para a garantia de sucesso do projeto. O curso é voltado a ge-

rentes, consultores e demais interessados em aprender a gerir e a 

conhecer as fases do planejamento de projetos.

Sobre o autor

O prof. Armando Lourenzo Moreira Júnior é doutor e mestre em 

Administração pela FEA/USP, com vasta experiência profissional na 

área de negócios; diretor em uma das maiores empresas de Audito-

ria e professor nas Faculdades Integradas Rio Branco.
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Apresentação

A legislação e as técnicas contábeis estão em profunda mudança 

na busca da harmonização internacional. Este fato tem possibili-

tado o crescimento das oportunidades no mercado de trabalho, 

exigindo a capacitação dos profissionais ingressantes e a atualiza-

ção dos existentes. Diante deste cenário, este curso se propõe a 

apresentar os conceitos básicos da contabilidade, considerando a 

legislação vigente.

Sobre o autor

O prof. Fernando de Almeida Santos é doutor em ciências sociais, 

mestre em administração e especialista nas áreas de finanças, 

educação a distância e avaliação institucional. Graduado em admi-

nistração de empresas, ciências contábeis e administração pública. 

Atua como professor das Faculdades Integradas Rio Branco, 

consultor na área tributária e contábil, possui experiência em Con-

troladoria e em Auditoria. Autor de livro e pesquisador.

Gestão e Planejamento de Marketing
24 horas – extensão universitária

Introdução à Contabilidade
18 horas – extensão universitária

Apresentação 

Ampliar seus conhecimentos sobre a gestão e planejamento de mar-

keting é imprescindível para conquistar e manter clientes em um 

mercado cada vez mais competitivo. Neste curso, você exercitará o 

raciocínio mercadológico e discutirá como as recentes mudanças no 

ambiente de negócios vêm impactando o papel do marketing nas 

empresas. Analisará, também, os fatores que influenciam o planeja-

mento de marketing de uma empresa ou organização e a relação entre 

a estratégia e as táticas do plano de marketing.  

Sobre o autor 

O prof. Fernando Roberto Santini é PhD em Philosophy in Business 

Administration e Mestre em Administração; consultor na área de 

sucessão em empresas familiares atuando na preparação de herdei-

ros e atua, como professor, nas Faculdades Integradas Rio Branco. 

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso: 

 Planejamento de Marketing 

 Fundamentos de Marketing 

 Gestão de produtos e serviços 

 Gestão de preços e de canais de Marketing 

 Comunicação integrada de Marketing

O curso tem duração de sete semanas,  

totalizando carga horária de 24 horas. 

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

 Noções Básicas de Contabilidade

 Balanço Patrimonial

 Demonstrações de Resultado do Exercício

O curso tem duração de quatro semanas, 

totalizando carga horária de 18 horas.
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Apresentação

O curso trata a Matemática Financeira aplicada ao dia a dia de forma 

simples e direta, com demonstrações de cálculos, utilização do Micro-

soft Excel e da calculadora HP 12C. Cursá-lo fará diferença em sua 

vida acadêmica e, principalmente, nas suas escolhas financeiras. O 

curso oferece instrumentos para o estudo e avaliação das formas de 

aplicação de dinheiro, assim como o pagamento de empréstimos e/ou 

financiamentos.

Sobre o autor

O prof. Wilson Rennó é bacharel e licenciado em Física e pós-gradua          do 

em Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O professor acumula larga experiência no ensino de Ma-

temática, Estatística e Matemática Financeira em cursos superio-

res de Administração, Ciências Con tábeis e Economia, pois leciona 

há mais de duas décadas nos cursos de graduação. Atualmente, é 

Professor Especialista dos cursos de Administração, Sistemas de In-

formação e Economia nas Faculdades Integradas Rio Branco.

Matemática Financeira Aplicada
10 horas – extensão universitária

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

 Introdução à Matemática Financeira

 Juros compostos

 Descontos compostos

 Série de pagamentos e/ou prestações

 Sistemas de amortização

O curso tem duração de três semanas,  

totalizando carga horária de 10 horas. 
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Apresentação

Este curso tem como objetivo capacitar o aluno para fazer um diag-

nóstico estratégico, estabelecer diretrizes empresariais, formular estra-

tégias de negócios, criar um plano de ação e apresentar os indica-

dores estratégicos para uma empresa. Durante o curso, o aluno fará 

a elaboração de um plano estratégico real.

Sobre o autor

O prof. Armando Lourenzo Moreira Júnior é doutor e mestre em 

Administração pela FEA/USP, com vasta experiência profissional 

na área de negócios; diretor em uma das maiores empresas de 

Auditoria e professor nas Faculdades Integradas Rio Branco.

Apresentação 

Nos tempos atuais, de muita competitividade e globalização, é fun-

damental um bom planejamento, acompanhamento e controle finan-

ceiro. Este curso aborda aspectos práticos, como a decisão de in    -

vestir em aquisição ou substituição de ativos, custos de pessoal ou 

controle do fluxo de caixa. Durante o curso, você vai aprender as téc-

nicas do planejamento financeiro de forma didática e adequada às 

leis vigentes. Terá, também, oportunidade de desenvolver um plane-

jamento prático, aplicado à sua realidade.

Sobre o autor 

O prof. Fernando de Almeida Santos é doutor em Ciências Sociais e 

mestre em Administração, consultor na área tributária e contábil, 

autor de livros e pesquisador. Atua como professor nas Faculdades 

Integradas Rio Branco. 

Planejamento Estratégico
20 horas – extensão universitária

Planejamento Financeiro
18 horas – extensão universitária

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso:

 Introdução ao planejamento estratégico

 Análise ambiental

 Diretrizes empresariais

 Estratégias de negócios

  Plano de implementação de estratégias e 

indicadores de desempenho empresarial

O curso tem duração de quatro semanas, 

totalizando carga horária de 20 horas. 

Programa e período do curso 

Serão tratados os seguintes assuntos durante o curso: 

 Previsão orçamentária 

 Fluxo de caixa e análise financeira de investimentos 

 Projetos de aquisição de ativos fixos 

  Previsão financeira para contratação e  

gestão de pessoal 

O curso tem duração de quatro semanas, 

totalizando carga horária de 18 horas. 
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Conheça nossas outras instituições:

   FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
www.frsp.org 

 

    COLÉGIO RIO BRANCO
www.crb.g12.br

 

   FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
www.riobrancofac.edu.br

 

   CENTRO PROFISSIONALIZANTE RIO BRANCO
www.cepro.org.br

 

   CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA SURDOS
www.ces.org.br
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Polo Presencial Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24) – Granja Vianna
06709-015 – Cotia – SP
 
Polo Presencial Lapa
Rua José Maria de Faria, 111 – Lapa
05038-190 – São Paulo – SP
 
Para mais informações, ligue para (11) 3879-5307 
ou acesse o site www.riobrancoead.edu.br
e-mail – atendimento@riobrancoead.edu.br

Folder EAD_B.indd   2 10/9/14   18:21


