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.

VISÃO

MISSÃO
Somos comprometidos com o crescimento

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

pessoal, a vida social e a formação
profissional que resultam numa Sociedade

relevância social e formando profissionais

mais humana, justa e cristã.

para o mercado de trabalho.

VALORES
Educação, Respeito,
Acolhimento, Ambiente, Crescimento

A ÍTALO
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

O prédio começou a
ser preparado para
comportar o Curso

Básico.

A instituição inicia
sua atuação com o
ensino formal, com
autorização para
ministrar um curso

primário.

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

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.

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.

Por meio da
portaria MEC
a Faculdade
Ítalo Brasileira
é transformada
em Centro
Universitário,
passando a
denominarse Centro
Universitário Ítalo
Brasileiro (Ítalo).

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
denominandose Centro
Universitário Ítalo

1949

1950

1951

1953

1972

1994

2006

Brasileiro,
ou apenas Ítalo

2018

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

Universidade Serra Dourada
Altamira – PA

Colégio São José da Imaculada
Poços de Caldas – MG
Alis Faculdade Itabirito - MG
Faculdade Católica de Anápolis - GO
Instituto São Boaventura Diocese
de Santo Amaro – SP
Instituto Mater Ecclesia Legionários de Cristo
Itapecerica da Serra – SP

Instituto Verbo Encarnado
Diocese de S. Amaro – SP
Diocese de Frederico Westphalen, Seminário Maior – RS

Comunidade Católica Shalom
São Paulo – SP
StarPro – Guarulhos- SP

EAD - ÍTALO BRASILEIRO

FLUXOGRAMA EAD - ÍTALO BRASILEIRO

Contato inicial
com futuro Pólo

Apresentação geral da
Ítalo, do EAD, cursos,

Elaboração contrato

Registro polo junto

ao MEC.

processos (requisitos

de informática,
vestibular, matrícula,

financeiro, AVA)

Geração do link

Teste e homologação

de produção

do link

Treinamento
inscrição, vestibular
e matrícula

Implantação
ferramenta WEB
Pólo

Geração do link
de homologação

Ingresso de alunos

Encontro para
definição do
cronograma da
implantação do
WEB-Pólo

Treinamento

Moodle

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.

Apresentação geral da Ítalo, do EaD e dos cursos
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.

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.

Registro do Polo junto ao MEC (Procurador Institucional)
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.

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;

- Geração e disponibilização
do link de homologação;

- Cadastro tabela de preços;

- Envio ao polo para testes;

- Confirmação das informações;

- 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
Ferramenta para gerenciamento do polo, composto por:
- Captação;
- Pesquisa de alunos;
- Funil de vendas;
- Calendário;
- Localização do polos;
- Alteração de senha;
- Sair.

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

Implantação ferramenta Web - Polo

Ingresso de alunos

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.

WEB - Aluno

Ambiente do aluno:
- O que é;
- Navegação;

- Disciplinas;

- Notas,
- Opções;
- Serviços.

Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA

Treinamento AVA
Treinamento plataforma moodle:

- O que é;
- Navegação;

- Ambiente de
aprendizagem;
- Exercícios,
atividades, fórum;
- Avaliações.

Modelo de polo EAD

Infraestrutura do polo
Sugerimos que o polo disponibilize a seguinte estrutura mínima para seu
funcionamento.
❖Recepção para atendimento de alunos;
❖Sala coordenação de Polo EAD;
❖Auditório/sala para vídeo-conferências/palestras;
❖Computadores para utilização dos alunos com acesso a biblioteca virtual;
❖Espaço para convivência;
❖Sinalização das áreas comuns.

Espaço de Informática
Recomendamos que o espaço de informática no polo de apoio presencial deve
possuir computadores, ligados em rede com acesso a Internet banda larga.
Também é conveniente que o laboratório possua refrigeração e iluminação
apropriadas.

CONTATOS
Comercial – Brunno Valente
brunno.valente@italo.br
Secretaria – Audrey Mourão Hilzendeger
audrey.hilzendeger@italo.br
Informática TI - Maurício Torres
mauricio.torres@italo.br

Financeiro – Paulo Teixeira
paulo.Teixeira@italo.br
Central de Atendimento – Emília Silva
maria.emilia@talo.br
Núcleo de Ensino a Distância – Mario Queiroz
mario.queiroz@italo.br

