


Centro Universitário Ítalo Brasileiro

Uma Instituição consolidada com 70 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 para a formação 
humana e capacitação profissional de todos os seus alunos.

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



Ser um Centro Universitário de referência, 
atuando com práticas inovadoras,com 

relevância social e formando profissionais 
para o mercado de trabalho.

Somos comprometidos com o crescimento 
pessoal, a vida social e a formação 

profissional que resultam numa Sociedade 
mais humana, justa e cristã.

Educação, Respeito,
Acolhimento, Ambiente, Crescimento

MISSÃO VISÃO

VALORES
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A instituição inicia 
sua atuação com o 
ensino formal, com 

autorização para 
ministrar um curso 

primário.

O prédio começou a 
ser preparado para 
comportar o Curso 

Básico.

Em 25 de janeiro de 
1949 um professor 
imigrante italiano 

fundou uma 
modesta escola 
de datilografia 

com o seu nome, 
a Instituição 
Educacional 

Professor Pasquale 
Cascino

A instituição 
deu início a mais 
um projeto  de 

expansão e adquiriu
o imóvel localizado 

na Av. João Dias, 
número 2046, no 
bairro de Santo 

Amaro. Uma área 
de 20.000m que se 
tornou um Centro, 

destinado ao ensino 
e aperfeiçoamento 
das ciências e das 

artes. 

Ano em que 
surgiram os cursos: 
Comercial básico, 
ginasial, ginásio 
orientado para 
o trabalho e o 

curso comercial 
técnico, todos 
sob orientação 

do ministério de 
Educação e Cultura

Por meio da 
portaria MEC 
a Faculdade 

Ítalo Brasileira 
é transformada 

em Centro 
Universitário, 

passando a 
denominar-
se Centro 

Universitário Ítalo 
Brasileiro (Ítalo).

A Ítalo, com 
autorização 

para atuar como 
Faculdade Ítalo 

Brasileira,ingressa 
no ensino superior 
com os cursos de 

graduação em 
Adiministração 

e Ciências 
Contábeis, cursos 
reconhecidos em 
menos de quatro 

anos pelo Governo 
Federal, fato 

inédito
na época.

69º Aniversário de 
Existência. o Centro 
Universitário Ítalo 

Brasileiro passa 
por um novo 

reposicionamento 
de marca, 

resgatando sua 
origem Italiana 
na forma de se 

relacionar e evoluir. 
Posicionamento 

que se reflete 
nas novas 

cores da marca, 
que continua 

denominando-
se Centro 

Universitário Ítalo 
Brasileiro,

ou apenas Ítalo

A ÍTALO



O CAMPUS
Melhor Campus Universitário 

da Zona Sul de São Paulo!
Nota máxima na avaliação

do MEC.



Períodos Para 
Qualquer Rotina

São 4 opções de períodos: 

Madrugada;
Manhã;
Tarde
e Noite.



Oportunidade 
de emprego

Temos a Central Empregos, 
que te encaminha para
o mercado de trabalho.



Cursos reconhecidos 
pelo MEC



POLOS EAD ÍTALO

Faculdade Católica de Anápolis - GO

Diocese de Frederico Westphalen, Seminário Maior – RS

Universidade Serra Dourada
Altamira – PA

Alis Faculdade Itabirito - MG

Colégio São José da Imaculada 
Poços de Caldas – MG 

StarPro – Guarulhos- SP

Comunidade Católica Shalom
São Paulo – SP

Instituto Verbo Encarnado
Diocese de S. Amaro – SP

Instituto Mater Ecclesia Legionários de Cristo
Itapecerica da Serra – SP

Instituto São Boaventura Diocese
de Santo Amaro – SP



EAD - ÍTALO BRASILEIRO



Contato inicial
com futuro Pólo

Geração do link
de produção

Treinamento 
inscrição, vestibular 

e matrícula

Apresentação geral da 
Ítalo, do EAD, cursos, 
processos (requisitos 

de informática, 
vestibular, matrícula, 

financeiro, AVA)

Teste e homologação
do link

Implantação 
ferramenta WEB  

Pólo

Elaboração contrato

Geração do link
de homologação

Ingresso de alunos

Registro polo junto 
ao MEC.

Encontro para 
definição do 

cronograma da 
implantação do 

WEB-Pólo

Treinamento 
Moodle

FLUXOGRAMA EAD -ÍTALO BRASILEIRO



Contato inicial com futuro Pólo

Prospecção e contato inicial realizado pelo 
departamento comercial, onde deverá ser passado
as informações iniciais sobre o a Ítalo e o EAD.

 Reunião com os representantes do polo para apresentação detalhada:

 -  Centro Universitário Ítalo Brasileiro;
 -  Do ensino a distância;
 -  Dos cursos ofertados;
 -  Dos processos de vestibular; 
 -  Matrícula;
 -  Financeiro.

Apresentação geral da Ítalo, do EaD e dos cursos



Elaboração  do contrato de parceria

Documentos necessários para a elaboração do contrato
de parceria:

Por parte do Jurídico, somente o número do CNPJ e cópia
da última alteração do contrato social consolidada.

Após assinatura do contrato de parceria é realizado o registro do polo 
junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), documentos necessários:

 -  Contrato de aluguel do imóvel ou escritura definitiva do local onde
 funcionará o polo;
 -  Ata lavrada pelos parceiros do polos relatando a sua decisão pela abertura
 do polo;
 - Contrato firmado entre a nossa mantenedora e os responsáveis pelo polo.

Registro do Polo junto ao MEC (Procurador Institucional)



Encontro para definição do cronograma da implantação do WEB-polo

Reunião com os responsáveis pelo polo para definição
de cronograma de implantação, quanto:
 
 - Material de marketing (arte, painel, site, etc.);
 - Geração e teste dos links de Homologação e Produção;
 - Treinamento sobre inscrição, vestibular e matrícula;
 - Implantação ferramenta Web-Polo;

Geração do link de homologação 

- Criação do polo dentro do sistema;

- Criação centro de custo;

- Cadastro tabela de preços;

- Confirmação das informações;

- Geração e disponibilização
do  link de homologação;

- Envio ao polo para testes;

- Finalização dos testes.



Teste do link de homologação 

Envio ao polo para teste;

Finalização dos testes .

Geração do link de produção 

 - Criação do polo dentro do sistema;

 - Criação centro de custo;

 - Cadastro tabela de preços;

 - Confirmação das informações;

 - Geração e disponibilização do link de produção;

 - Envio ao polo.



Treinamento inscrição, vestibular e matrícula

Implantação ferramenta Web - Polo

Manual detalhado é enviado
ao polo para o treinamento 
do responsável.

Ferramenta para gerenciamento do polo, composto por:

 - Captação;
 - Pesquisa de alunos;
 - Funil de vendas;
 - Calendário;
 - Localização do polos;
 - Alteração de senha;
 - Sair.



Implantação ferramenta Web - Polo



Os alunos podem ingressar de duas formas:

 - Calouro, por meio da realização do vestibular, realizado
 no polo através do link do processo seletivo, ou

 - Veterano, por meio da realização de análise curricular,
 o histórico do candidato de ver encaminho ao setor de    
 análise curricular para verificação e matrícula pela Ítalo.

 - Em ambos os caso os documentos dos candidatos
 devem ser digitalizados e encaminhados via e-mail 
 para Ítalo.

Ingresso de alunos



WEB - Aluno

Ambiente do aluno:

 - O que é;

 - Navegação;

 - Disciplinas;

 - Notas,

 - Opções;

 - Serviços.



Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA

Treinamento plataforma moodle:

 - O que é;

 - Navegação;

 - Ambiente de
 aprendizagem;

 - Exercícios,
 atividades, fórum;

 - Avaliações.

Treinamento AVA



Modelo de polo EAD



Infraestritura do Polo

O polo deve disponibilizar a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:

É importante ressaltar que todos os ambientes devem contemplar os critérios legais de acessibilida-
de a fim de garantir a permanência de alunos Portadores de NEcessidades Especiais (PNE), conforme 
Decreto Nº5.296/2004

Coordenação de Polo EAD;
Sala de Atendimento para Tutoria;
Secretaria do Aluno;
Auditório ou Sala de Aula / Conferência;
Laboratório de Informática;
Biblioteca;
Espaço de Convivência;
Sistemas/Softwares específicos;
Sinalização das áreas comuns.



Cordenação de Polo EAD e Sala de Tutoria

A coordenação de Polo EAD é o espaço dedicado para recepção e atendimento presencial 
aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria. Deve conter
os equipamentos necessários para oferecer suporte, tais como:

Telefone;
Computador com kit-multimídia e câmera;
Banda Larga;
Nobreak
Cadeiras (para coordenador/tutores e aluno);
Mesa (de atendimento e de reunião);
Telefone (Compartilhado entre tutores/coordenador);
Arquivo;
Armário;
Mural de Informação.



Cordenação de Polo EAD e Sala de Tutoria

Modelo utilizado pela concorrência (Universidade Estácio de Sá):

Exemplo de layout do Polo EAD com espaços 
compartilhados para coordenador de polo, 
tutores, mesa de reunião, autoatendimento 
do aluno (A)* e atendimento presencial (B)* 
*Opcional



Secretaria do Polo EAD

A secretaria do Polo tem como finalidade atender aos alunos; além 
de controlar a administração da vida acadêmica dos discentes nos 
processos de admissão e matrícula. Este espaço deve ter o equipamento 
necessário para que o atendimento seja realizado, tais como:

Aparelho de telefone;
Computador com conexão à Internet;
Impressora com scanner;
Nobreak.



Auditório ou Sala de conferência

O Polo poderá disponibilizar uma área (sala) destinada para uso como auditório, 
com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados.
Este local pode ser compartilhado com outras atividades do Polo.



Laboratório de Informática

O laboratório de informática no polo de apoio presencial deve possuir recursos de multimídia e 
computadores modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda 
larga. Também é importante que esse laboratório possua refrigeração e iluminação apropriadas, bem 
como estar equipado conforme as especificidades dos cursos que serão ofertados no Polo.

PONTO DE ATENCÃO

No laboratório de informática deverá 
ser disponibilizado empréstimo de fones 
de ouvido. Também deverá contar com 
software para acessibilidade de alunos PNE.



Biblioteca 

A Biblioteca do Polo EAD deverá estar localizada em um local de fácil acesso e ter em seu acervo a 
bibliografia indicada no material pedagógico em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço 
(estantes, computadores, sala de vídeo, sala de estudos individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a 
internet, DOSVOX) deve ser adequado para o propósito fim de uma biblioteca. Sua infraestrutura mínima 
é composta por:

Acervo bibliográfico (Pode ser On-line);
Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos 
e pesquisa informatizada, contendo sistema DOSVOX instalado;
Computadores para registro de saída de obras no sistema;
Salas de estudo;
Plano de atualização do acervo descrito no PDI (Deverá estar exposto 
fisicamente o PDI)



Espaço de convivência

Deve-se dispor de uma área equipada para a convivência dos alunos durante ou mesmo fora do período 
dos encontros presenciais. Este ambiente pode ou não contar com cantina e copiadora, mas deve ser 
amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente.
Este espaço pode ser comparilhado com outras atividades da Unidade.

Exemplo de Espaço de Convivência da concorrência 
(UNIASSSELVI)



CONTATOS

Comercial – Brunno Valente  
brunno.valente@italo.br

Secretaria – Maurício Torres 
mauricio.torres@italo.br
 
Informática TI - Maurício Torres 
mauricio.torres@italo.br

Financeiro – Paulo Teixeira    
paulo.Teixeira@italo.br

Central de Atendimento – Emília
maria.emilia@talo.br

Núcleo de Ensino a Distância – Mario Queiroz 
mario.queiroz@italo.br

Cordenador Geral do EAD – Pe. José Henrique 
jhenriquecarmo@italo.br


