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Colégio Rio Branco participa do Apple Education
Leadership Summit

A

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, promovendo uma ampla discussão sobre a aplicação de tecnologia para a educação e experiências inovadoras em sala de aula.
Durante o encontro, os 209 participantes tiveram a oportunidade de entrar em
contato com apresentações de pesquisadores e profissionais dedicados à compreen-

são 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.

Ex-aluno do CRB é aprovado no Programa
Ciência Sem Fronteiras
O ex-aluno do Colégio Rio Branco, Rafael Zulli, foi aprovado no Programa
Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal, para estudar na Universidade Indiana
Bloomington, nos Estados Unidos.
O estudante concluiu o 2º semestre do curso de Ciências da Computação na Faculdade de
Engenharia Industrial (FEI). Para poder se candidatar à vaga, Rafael realizou inscrição pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Também precisou
obter boas notas na faculdade, ter pontuação mínima de 600 pontos no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e realizar exame de proficiência na língua inglesa.

Mesa redonda de
Administração de
Pequenas Empresas
O 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 importância da gestão nesse ambiente, todos os
temas bastante recorrentes e passíveis de
dúvidas na gestão de pequenas empresas,
segundo o professor Armando Lourenzo.
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Profissionais surdos realizam palestras no Dia do Trabalho
Todos os anos, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco comemora o Dia do Trabalho,
1º de maio, promovendo palestras com profissionais surdos que atuam nas mais diversas
áreas. Neste ano, os alunos conversaram com Leandro da Silva, auxiliar administrativo na
empresa Toyota, e com Edvaldo dos Santos, arte-educador do Museu Afro Brasil.
O objetivo desta atividade é convidar profissionais surdos para contar um pouco sobre sua
profissão, sua formação e sua trajetória de vida, fortalecendo a identidade e a cultura surda,
para que as crianças tenham modelos para seguir.
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FRB e PRAVALER
crédito universitário
ONU firma parceria com as Faculdades
Integradas Rio Branco
O curso de Relações Internacionais
das Faculdades Integradas Rio Branco é
o único do Brasil parceiro da Organização das Nações Unidas (ONU). As simulações diplomáticas do Rio Branco Modelo
Universitário de Negociações - RBMUN
e suas resoluções irão colaborar com a
elaboração da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, 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.
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 fome, atingir o
ensino básico universal, reduzir a mortalidade infantil, entre outros.

As Faculdades Integradas Rio
Branco estabeleceram uma importante parceria para apoiar os
alunos, calouros e veteranos, na
jornada universitária. O PRAVALER
é o maior crédito universitário
privado do país e oferece financiamento das mensalidades do curso
de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação.
Este benefício oferece muitas facilidades para os estudantes e é uma
grande novidade na instituição, por
ser a primeira parceria estabelecida
para crédito universitário.

Oficina de Surdez e Acessibilidade
O Centro Profissionalizante Rio Branco,
em parceria com o Centro de Educação
para Surdos Rio Branco, realizou a 9ª
Oficina de Surdez e Acessibilidade.
O programa, que é realizado com o apoio
do Sindicato das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São Paulo (Selur), é

voltado para empresas e profissionais
preocupados em incluir e integrar surdos
em um ambiente acolhedor, justo e
socialmente responsável.
A oficina, com duração de dez semanas,
foi ministrada pelo intérprete Rubens Gomes
e pelo instrutor surdo Wilson dos Santos.

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