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Missão
“Servir com excelência, por meio da educação, for-

mando cidadãos éticos, solidários e competentes.”

Visão
“Ser referência nacional e internacional na área de 

Educação.”

Educar
“Principal instrumento 
para a construção 
de uma sociedade mais 
humana e pacífica.” 

Valores
• ÉticaÉtica – Observar os mais elevados princípios e 

padrões éticos, dando exemplo de solidez moral, 

honestidade e integridade;

• Responsabilidade Social Responsabilidade Social – Exercer a cidadania 

contribuindo, por meio da Educação, para 

o desenvolvimento da Sociedade e respeito 

ao meio ambiente;

• Ser HumanoSer Humano – Propiciar um tratamento justo 

a todos, valorizando o trabalho em equipe, 

estimulando um ambiente de aprendizagem, 

desenvolvimento, respeito, colaboração e autoestima;

• GestãoGestão – Valorizar e seguir os princípios da 

Transparência, Eqüidade, Prestação de contas 

e Responsabilidade Corporativa;

• QualidadeQualidade – Estimular a inovação e a criatividade 

de forma planejada e integrada, com foco 

na qualidade e nos resultados, propiciando 

a perenidade da organização.



Esse foi o sonho que, em 1946, inspirou um grupo de 

20 associados do Rotary Club de São Paulo e deu 

origem à Fundação de Rotarianos de São Paulo que, 

até hoje, preserva esse princípio, alimentando o mes-

mo sonho de servir por meio da educação, contribuin-

do para o desenvolvimento intelectual e moral do ser 

humano, promovendo a cidadania e exercitando a res-

ponsabilidade social, constituindo-se na maior obra 

rotária do mundo, na área de educação.

O compromisso com a educação extrapola as barrei-

ras da idade, condição socioeconômica e limitações 

físicas. Em seu complexo educacional, a Fundação 

de Rotarianos de São Paulo, por meio de suas enti-

dades mantidas, educa crianças, jovens e adultos, 

desenvolvendo trabalhos específicos, direcionados 

às mais diversas demandas de formação e desenvol-

vimento educacional.

Campus
Granja Vianna

Campus
Higienópolis



Mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, o 

Colégio Rio Branco tem uma proposta pedagógica que 

entende a educação como uma construção constante. 

O aluno é motivado a assumir atitude de compromis-

so com o seu desenvolvimento pessoal, participando 

de seu processo de aprendizagem e interagindo, de 

forma responsável, na coletividade.

Atento às demandas do mundo contemporâneo, o Co-

légio Rio Branco constrói seu projeto pedagógico so-

bre o binômio acolher e educar crianças e jovens, que 

devem ser trabalhados em suas dimensões intelectual, 

social, emocional, expressiva, cultural e interacional. 

Seu trabalho é alicerçado nas diretrizes da Unesco: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser.

Atividades extracurriculares como: Teatro, Música, 

Xadrez, Esportes, Robótica, Natação, Inglês, Francês, 

Espanhol, Judô, Libras, entre outras, agregam-se ao 

trabalho em sala de aula, despertando talentos e vo-

cações, desenvolvendo novas potencialidades.

No Colégio Rio Branco, o aluno é motivado a assumir 

atitude de compromisso com o seu desenvolvimento 

pessoal, participando de seu processo de aprendiza-

gem e interagindo, de forma responsável, na coletivi-

dade. Exemplo desse investimento é o acordo de coo-

peração com a Tampere University of Applied 

Sciences, TAMK University, da Finlândia, para a pro-

moção do programa de desenvolvimento profissional 

docente “Educadores para o Século XXI”.



A concretização da proposta pedagógica do Colégio 

Rio Branco dá-se por meio da formação continuada 

de seus profissionais, atualizados e alinhados aos pro-

pósitos institucionais e aos desafios de uma educação 

de qualidade.

A participação em diversos programas internacio-

nais, como o da Harvard Graduate School of Edu-

cation e o da Helsinki University, além das viagens 

técnicas, proporciona o contato de educadores do 

colégio com especialistas e gestores de diversas 

instituições, possibilitando o intercâmbio das me-

lhores práticas educacionais. 

Além disso, tais participações promovem importantes 

reflexões sobre como a dinâmica da sociedade trans-

forma o processo de aprendizagem e sobre o propósi-

to da educação no século XXI, permitindo aos educa-

dores entender as mudanças da sociedade, que estão 

transformando a vida dos jovens de todo mundo.



Excelência em ensino teórico e prático e preparação 

dos alunos para o mercado de trabalho são as princi-

pais marcas das Faculdades Integradas Rio Branco, 

que estimulam o empreendedorismo e a inovação, for-

mando profissionais capazes de atuar nas mais diver-

sas áreas, de forma ética e responsável, apoiando a 

sociedade por meio de suas carreiras.

As Faculdades Integradas Rio Branco, instituídas em 

1999 pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, ado-

tam conceitos metodológicos e didáticos inovadores, 

representando um projeto centrado nos valores huma-

nos da ética, da responsabilidade social, da gestão e da 

qualidade, buscando a formação integral do aluno.

Campus
Granja Vianna



Estrutura
Campus Lapa
Instaladas num campus de 12.000 m2 de área cons-

truída, numa concepção arquitetônica moderna e 

arejada, possui instalações de última geração. Todas 

as salas de aula são equipadas com kits multimídia e 

o campus conta com Wifi e modernos laboratórios e 

estúdios. 

Campus Granja Vianna
O novo edifício, de arquitetura moderna, conta com 

estrutura que garante acessibilidade a alunos e pes-

soas com deficiência física, além de estacionamento 

gratuito no local. Possui salas de aula equipadas 

com recursos multimídia, laboratórios de informáti-

ca, biblioteca moderna e infraestrutura tecnológica 

de última geração.

Corpo Docente
Como diferencial acadêmico, a Rio Branco conta com 

um corpo docente altamente qualificado, formado por 

87% de mestres e doutores – um dos maiores índices 

do Brasil, com professores de destaque no mercado 

de trabalho e vasta experiência acadêmica.

Ensino mais humanista 
e individualizado
Classes com número reduzido de alunos, proporcio-

nando maior interação entre professor e aluno.

Parcerias
Parcerias com instituições de ensino internacionais 

estimulam, nos estudantes, a vontade de conhecer 

práticas globais e trocar saberes, enriquecendo sua 

formação. As Faculdades também recebem inter-

cambistas de diversos países, como Canadá, Estados 

Unidos, Alemanha, Holanda, México, Tailândia, Ti-

mor Leste e Cabo Verde.

Bolsas integrais semestrais 
por mérito
A valorização do desempenho dos alunos é outra mar-

ca da Rio Branco, que oferece, assim como grandes 

universidades norte americanas, bolsas integrais se-

mestrais por mérito – para os melhores alunos de ca-

da curso, além das bolsas socioeconômicas.

Campus Lapa
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Financiamentos estudantis
O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil – é um 

programa do Ministério da Educação, destinado a fi-

nanciar a graduação na educação superior de estu-

dantes matriculados.

O PRAVALER é um crédito universitário, que permite 

ao aluno pagar seus estudos ao longo do tempo, fi-

nanciando as mensalidades do seu curso de gradua-

ção, graduação tecnológica e pós-graduação.

Central de Estágios Rio Branco
A Coordenadoria de Estágios e Colocação Profissio-

nal identifica oportunidades em organizações (empre-

sas, ONGs e setor público), além de prestar orienta-

ções sobre carreira e processos seletivos. 

Transporte gratuito
Visando o bem-estar e a segurança dos alunos, as Fa-

culdades Integradas Rio Branco disponibilizam trans-

porte gratuito do Metrô e outros pontos, para as Fa-

culdades, com trajeto de ida e volta.



Cursos oferecidos:
Graduação 
• Administração;

• Ciências Econômicas;

• Comércio Exterior;

• Design;

• Direito;

• Editoração (produção editorial);

• Engenharia de Produção;

• Gestão Comercial;

• Gestão em Logística;

• Gestão de Marketing;

• Gestão de Recursos Humanos;

• Jornalismo;

• Pedagogia;

• Produção Audiovisual;

• Publicidade e Propaganda;

• Rádio e TV;

• Rede de Computadores;

• Relações Internacionais;

• Relações Públicas;

• Sistemas de Informação.

MBA e Pós-graduação
• MBA Branding Innovation – RJ e SP – 

Com módulo opcional em Londres, na Brunel 

University;

• MBA em Negócios;

• MBA em Comunicação Corporativa;

• MBA em Marketing;

• MBA em Gestão de TI;

• MBA em Gestão de Negócios Internacionais;

• Pós-graduação em Resolução de Conflitos;

• Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional 

e Clínica;

• Pós-graduação em Direito Empresarial;

• Pós-graduação em Jornalismo Esportivo 

e Negócios do Esporte;

• Pós-graduação em Relações Internacionais.



Inclusão social. Realização de sonhos. 
Fortalecimento da autoestima. 
Formação de excelência para o 
mundo do trabalho.

Esses são os pilares do Centro Profissionalizante Rio 

Branco (Cepro), entidade certificadora que promove 

a Socioaprendizagem Profissional de jovens de 15 a 

18 anos, em situação de vulnerabilidade, cursando o 

Ensino Médio na escola pública, de acordo com a Lei 

do Aprendiz (no 10.097/2000). Desde 1946, o Ce-

pro, mantido pela Fundação de Rotarianos de São 

Paulo, já formou mais de 30 mil jovens. 

A formação para o trabalho 
é o objetivo do Cepro
O Cepro busca formar adolescentes atualizados e 

conscientes de seu papel na sociedade, oferecendo-

-lhes qualificação profissional. Inicialmente, oferece 

uma Capacitação Prévia ao Programa de Aprendiza-

gem Profissional, em que desenvolve valores como ci-

dadania, responsabilidade socioambiental, trabalho 

em equipe, informática, noções administrativas e de 

atendimento, português e matemática. Atitude, postu-

ra e comprometimento são aspectos permanentemen-

te trabalhados, por meio de dinâmicas e vivências, nas 

diversas atividades, como oficinas de leitura e escrita 

e de lógica e matemática.



Busca, também, fortalecer a autoestima dos jovens, 

estimulando-os a preparar um projeto de vida para a 

conquista de seus sonhos pessoais e profissionais. 

Após a Capacitação Prévia, o jovem é encaminhado 

às empresas parceiras, com o objetivo de desenvolver 

competências profissionais como Auxiliar Administra-

tivo. Os aprendizes realizam atividades práticas na 

empresa e teóricas no Cepro, paralelamente. 

Nossos diferenciais
O resultado da formação do Cepro são aprendizes 

preparados para sua primeira experiência profissio-

nal, estimulados a buscar a excelência, a ética e a res-

ponsabilidade em todas as suas atitudes pessoais e 

profissionais, com reflexos positivos e transformado-

res na comunidade, em suas famílias e em seus am-

bientes de trabalho. 

Além da qualidade na formação, outro diferencial do 

Cepro é o encaminhamento de jovens pré-selecionados 

para a empresa, bem como o rigoroso atendimento às 

diretrizes governamentais. 

Esse trabalho é fortalecido pelo acompanhamento re-

alizado junto às famílias dos jovens, além do monito-

ramento sistemático do desempenho na escola e nas 

empresas.

Benefícios para as empresas
• Imagem positiva junto à sociedade pelo apoio 

a um programa socioeducacional;

• Participação na vida da comunidade, 

reforçando princípios de responsabilidade social;

• Fortalecimento da marca e obtenção do 

reconhecimento de clientes internos e externos.

Benefícios para o aprendiz
• Incentivo à escolaridade;

• Maiores chances de empregabilidade;

• Melhoria da renda familiar do adolescente;

• Fortalecimento do vínculo familiar;

• Diminuição do risco social;

• Estímulo ao empreendedorismo.



O Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES), 

desde 1977, oferece atendimento a crianças e jovens 

surdos, em sua maioria provenientes de famílias de bai-

xa renda, sempre preocupado com o respeito às dife-

renças e com a efetiva inclusão da minoria surda na 

sociedade majoritariamente ouvinte.

O CES oferece uma educação pautada na otimização 

das potencialidades do educando e na valorização e 

respeito à diversidade sociocultural e linguística, atu-

ando numa perspectiva educacional bilíngue, na qual 

a língua é concebida como atividade de natureza so-

ciocognitiva e promotora de interação humana.

A interação com os familiares é essencial para a for-

mação das crianças e jovens estudantes em todas as 

etapas. Ao matricular seus filhos no CES, as famílias 

assumem o compromisso de participar do curso de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é oferecido 

gratuitamente. Considerando a importância da proxi-

midade e do comprometimento dos pais com a educa-

ção da criança, são desenvolvidas diversas atividades 

de participação e atuação no processo educacional.

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco con-

ta com uma equipe composta por profissionais sur-

dos e ouvintes, altamente qualificados, bilíngues e 

fluentes em Libras e Língua Portuguesa, em sua mo-

dalidade escrita.



O CES promove e fortalece espaços de interação e 

atividades sociais, culturais, linguísticas e de acessibi-

lidade, por meio da produção de conteúdos, material 

didático – pedagógico, acadêmico, de apoio e de parti-

cipação nas redes sociais.

Proposta Educacional
Com um projeto cuidadosamente elaborado, a escola 

organiza seu trabalho em quatro grandes etapas: Pro-

grama de Estimulação do Desenvolvimento, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Programa Continui-

dade de Escolaridade.

O Programa de Estimulação do Desenvolvimento (PED) 

é o primeiro passo na educação de crianças surdas, 

atendendo a faixa de 0 a 3 anos. 

A Educação Infantil, oferecida, prioritariamente, para 

crianças de 3 a 5 anos, tem por finalidade o desenvolvi-

mento dos aspectos linguísticos, físicos, emocionais, 

cognitivos e sociais do aluno.

Diversas atividades pedagógicas e culturais de sociabi-

lização e interação são desenvolvidas juntamente com 

o Colégio Rio Branco, possibilitando o convívio entre 

surdos e ouvintes, fortalecendo o respeito às diferenças. 

No Ensino Fundamental (1o ao 5o ano), os alunos 

dedicam-se aos estudos em período integral, propi-

ciando acesso ao currículo e projetos extracurricula-

res envolvendo pesquisas e atividades, como dança, 

cinema, teatro, artes, esportes e tecnologia, buscan-

do, entre outras coisas, contemplar os diferentes es-

tilos de aprendizagem.

Na etapa do Programa Continuidade de Escolaridade, 

os alunos que concluíram o 5o ano do Ensino Funda-

mental no CES, com a identidade surda formada e 

fortalecida, são incluídos em classes regulares do Co-

légio Rio Branco e de instituições parceiras, onde são 

acompanhados por tradutores e intérpretes de Libras 

e Língua Portuguesa, qualificados e mantidos pela Fun-

dação de Rotarianos de São Paulo. Com o objetivo de 

fortalecer a inclusão em todas as suas dimensões, o 

Centro de Educação para Surdos Rio Branco mantém 

contato regular com os alunos e equipes das institui-

ções envolvidas no programa.



A Fundação de Rotarianos de São Paulo esten-

deu suas atividades na área educacional com o 

Ensino a Distância Rio Branco. Uma instituição 

responsável por levar o ensino e a qualidade, já 

consolidados na forma presencial, na modalida-

de a distância (EAD). A metodologia dos cursos 

baseia-se no estreitamento das distâncias entre 

o professor, o conteúdo e o aluno. Todos os cur-

sos são formados por turmas de alunos, onde há 

a construção coletiva do conhecimento.



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

cursos são desenvolvidos com o foco no aprendizado, 

utilizando o que há de mais moderno na área do de-

sign instrucional e favorecendo as interações profes-

sor/conteúdo/aluno, professor/aluno e aluno/aluno.

São oferecidos cursos de Extensão Universitária e De-

senvolvimento Profissional para múltiplos públicos, on-

de o aluno do Brasil ou do exterior, pode ter acesso à 

qualidade Rio Branco de ensino.

Metodologia do Ensino a Distância 
Rio Branco
Os cursos do Ensino a Distância Rio Branco são rea-

lizados pela Internet, por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle (acrônimo de Modular Object- 

Oriented Dynamic Learning Environment ou traduzido 

livremente para: Ambiente Dinâmico de Aprendizagem 

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 cronograma do curso – não há 

dia ou horário específico para acesso, mas prazos 

para concluir as aulas e as atividades. Durante o pe-

ríodo do curso, o aluno conta com o auxílio do pro-

fessor e da equipe técnico-pedagógica, acompanhan-

do-o e orientando-o no esclarecimento de dúvidas 

técnicas e de conteúdo.

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.

Cursos de extensão universitária



Fundação de Rotarianos de São Paulo
Av. Higienópolis, 996 - Higienópolis
01238-910 - São Paulo - SP
diretoria@frsp.org

Para mais informações acesse www.frsp.org
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