


Centro Universitário Ítalo Brasileiro

Uma Instituição consolidada com 71 anos de história, reconhecida por seu corpo docente 
altamente qualificado e sua tradição no ensino, que une práticas pedagógicas inovadoras 
com metodologias clássicas. Essa combinação enriquecedora visa o desenvolvimento 
intelectual, a evolução pessoal e a ascensão profissional do aluno.

A Ítalo acredita que o ambiente é essencial e até decisivo no processo de aprendizagem. Por 
isso, possui um campus amplo, aberto, com uma linda área verde, proporcionando a todos o 
contato com a natureza. Está atenta às necessidades e dinâmicas de ensino inovadoras, que 
unem aprendizado com um ambiente agradável e estimulante na sala de aula. Oferece 
infraestrutura completa, com piscina, ginásio poliesportivo, teatro, laboratórios e tudo o 
que o aluno necessita para sua capacitação.

O Centro Universitário Ítalo Brasileiro investe em inovação e progresso, sem abandonar sua 
essência e tradição.

Quem somos?



O melhor Centro Universitário de São Paulo

Nota máxima no MEC
em Infraestrutura

17 mil metros
quadrados ocupados

e muita área verde

Mais de 6000 alunos
passam pelo campus

diariamente

Fluxo de pessoas das
05h45 às 00h00

Lanchonetes e
restaurante

Ginásio poliesportivo
com arquibancada

e academia

Laboratórios de
informática

Sala de projetos
Google for education

Auditório para
250 pessoas

+ de 50 salas de aula
equipadas com projetores

Teatro com capacidade
para 600 pessoas

Piscina semiolímpica
aquecida





A Ítalo é diferente
Um campus único e completo que contribui com o aprendizado e o ensino de excelência. 

Auditórios amplos,
excelente estrutura

para eventos

Salas de aula devidamente
equipadas para o

ensino e aprendizagem

Teatro preparado para
receber qualquer tipo

de evento

Ótimas instalações para
o estudo e prática

de esportes

Sala Google for Education,
para o desenvolvimento

de projetos práticos

Nota máxima no MEC
em Infraestrutura

Práticas educacionais
inovadoras - uso de

Metodologias Ativas

Horários flexíveis
opções de estudos nos
períodos Manhã, Tarde,

Noite e Madrugada

Cursos in company



Cursos
 Todos voltados para a evolução pessoal, intelectual e profissional dos alunos.

Graduação e Pós-Graduação
Áreas: Saúde, Educação, Negócios e Tecnologia

 

Cursos Livres
+ de 30 opções, presenciais e a distância, para somar à qualificação profissional

Idiomas
Cursos de Inglês, Espanhol, Francês e muito mais! 

Com professores altamente qualificados, material próprio e o melhor custo-benefício.





Vamos agendar
uma visita?

Av. João Dias, 2046 - Santo Amaro - SP
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Centro Univercitário

Ítalo Brasileiro

1 - Estação de metrô Adolfo Pinheiro
2 - Estação de metrô Alto da Boa Vista
3 - Teatro Alfa
4 - Transamérica Expo Center

5 - Casa de Show Tom Brasil
6 - Acesso a Marginal Pinheiros
7 - Ponte João Dias
8 - Estação de metrô Giovanni Gronchi e Terminal João Dias


