
ESPM- RJ investe R$ 3 milhões para unificar a escola  
 
Na contramão de algumas instituições de ensino do país, que têm adotado como estratégia de 
crescimento a expansão física, a ESPM Rio decidiu unificar seus "campi". A escola acaba de 
deixar os seis andares que ocupava em um prédio, localizado no centro da cidade, para 
concentrar todos os cursos na sede, com 12 andares. Segundo Alexandre Mathias, diretor da 
ESPM Rio, as antigas instalações passaram por uma reforma, que consumiu recursos 
estimados em R$ 3 milhões.   
 
Com a mudança, a sede abrigará todos os 1,8 mil alunos, além de professores e funcionários. 
"Quisemos evitar que a dispersão geográfica nos trouxesse maiores perdas", afirma. "Tanto 
sob o ponto de vista de gestão quanto da integração dos alunos". Além disso, Mathias explica 
que a iniciativa visa ainda resolver a ociosidade de turmas no período da tarde. Até então, os 
cursos no prédio aconteciam pela manhã e à noite.   
 
A reconfiguração da escola permitiu que a unidade fosse ocupada de forma mais inteligente, 
segundo afirma o diretor da ESPM Rio. "Criamos mais espaço, mudamos a grade de todos os 
cursos, instalamos uma rede sem fio (Wi-Fi) para facilitar o acesso a internet, reformamos a 
biblioteca e os laboratórios, que antes estavam concentrados em dois andares e agora 
distribuídos por todo prédio", conta.   
 
Todo o projeto começou há dois anos e meio, quando foi cogitada a possibilidade de se 
construir uma nova sede. Mas após alguns estudos conclui-se que ainda não era o momento 
adequado. A unificação, de acordo com Mathias, se dá em uma fase de crescimento da escola. 
Para 2009, está prevista a criação de um curso de jornalismo empresarial e, muito em breve, 
existem planos para reforçar a atuação nos programas corporativos.   
 
Entretanto, diz Mathias, a graduação continua sendo o carro-chefe da escola, representando 
60% da receita. Os outros 40% dividem-se entre os cursos de pós-graduação e os in company 
, feitos sob medida para atender as necessidades das empresas. Entre os quais, ele cita Vale, 
Oi e Vivo. Atualmente, a ESPM Rio possui 10 cursos de pós-graduação e e quatro de 
graduação. (AG)   
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