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Divulgação

TRÊSPERGUNTASA...

No Ítalo-Brasileiro estudam
11 mil alunos. Desse total, 15% têm
mais de 30 anos de idade e as
mulheres formam a maioria, 70%.

O que leva sua instituição a
criar cursos nesse formato?
O jovem de baixa renda termina
o ensino médio e entre 30% e
40% deles, por várias razões,
aguardam três anos ou mais para
tentar a universidade. Nossa
proposta é acolhê-los com cursos
universitários formatados para

empregabilidade e fortalecimento
da cidadania. Todos os cursos são
reconhecidos e a mensalidade é,
em média, na faixa dos R$ 350,00.

As aulas noturnas chamam
a atenção, mas a universidade
é convencional, com a grande
parte dos cursos realizada
durante o dia. A escola é
aberta à comunidade?
Temos um campus extenso,
com teatro e serviços
disponíveis à população.

Vou citar o atendimento de
fisioterapia que a faculdade
presta ao público da região.

Do ponto de vista do emprego,
seus alunos têm encontrado
colocação com facilidade?
Nós mantemos convênio com
quase 300 empresas e estamos
em contato com as áreas de
recursos humanos. Sabemos
o que o mercado de trabalho
pretende e preparamos o aluno
para ter emprego e renda.

Pró-reitor do Centro
Universitário Ítalo-Brasileiro

“

PAULO VIEIRA LIMA 

Público alvo são pessoas que,
antes, não encontravam tempo
nem dinheiro para estudar

A cidade de São Paulo não se dá
o direito de parar. Mesmo à noi-
te é incapaz de interromper sua
movimentação e as atividades
seguem firmes em todos os seto-
res. Na área da educação, está
se firmando o hábito de ir à uni-
versidade na madrugada. Hélio
Athia Júnior é um entusiasta do
ensino para quem não encon-
trou tempo e condições de estu-
dar durante o dia. Ele é pro-rei-
tor de marketing do Centro Uni-

versitário Ítalo-Brasileiro, insti-
tuição em processo de transfor-
mação em universidade e que
funciona 24 horas por dia. Cria-
do como um colégio, há 62
anos, na região sul paulistana, o
centro tem como alvo o público
classe média emergente.

O pró-reitor reconhece que
a tecnologia da informação per-
mite o acesso ao ensino a dis-
tância e mesmo com poucos re-
cursos é possível estudar em ca-
sa diante do computador. Só
que uma aula presencial, com
o professor ao lado, sem inter-
ferências típicas do ambiente

doméstico e em clima de uni-
versidade, faz com que haja
um rendimento considerável,
garante o educador.

Há turmas funcionando em
horários como 11h45 às 2h da
madrugada ou das 5h45 às
8h30 da manhã, e as aulas têm
bom índice de presença e parti-
cipação intensa dos alunos. Os
cursos nos horários não conven-
cionais são oferecidos em qua-
se todas as 23 faculdades inte-
grantes do centro, com exce-
ção dos cursos na área da saú-
de, como enfermagem, radiolo-
gia ou da educação física. ■

No próximo dia 8, em São
Paulo, a Microsoft realiza o
BrasilGov2.0, evento que estimula
o diálogo entre o conjunto da
sociedade e áreas do governo.
O assunto central é o exercício
da cidadania na questão dos
serviços públicos. Um dos
destaques é a presença do
delegado José Mariano de Araújo
Filho, que tratará de crimes na
Internet. O delegado atua na
Inteligência Policial sobre o Crime
Organizado, unidade do Deic,
o Departamento de Investigações
Criminais da polícia civil paulista.

A Cetelem divulga resultado
da pesquisa da ExactTarget
e CMO Council dos EUA que
tratam do relacionamento com
os consumidores via internet. Os
estudos trazem um alerta a quem
envia e-mail com mensagens
comerciais. A maioria dos
pesquisados gostaria de receber
mensagens personalizadas
e com informações realmente
relevantes para o interesse
de quem é público-alvo como
comprador. Informações em
e-mail sem destinatário definido
são sérias candidatas a ser
ignoradas e nem lidas ou abertas.

CONSUMO POPULAR

A Parmalat coloca no mercado
sua linha de leites especiais. A
intenção é atender o consumidor
com necessidade de nutrientes
como cálcio, vitaminas, colágeno
e fibras. Também há formulação
com versões em que a baixa
lactose responde ao interesse
de pessoas com intolerância ao
açúcar natural do leite. Desta
pacote de lançamentos faz parte
o Zymil 200 ml nos sabores
chocolate, pêssego e maçã.
Há ainda o Dietalat, Physi-cal,
Fibresse, Vitalat e Classic.

...Hélio Athia Júnior

BrasilGov2.0 discute
crimes na internet

Um recado do consumidor
a quem envia e-mail

EXPRESSAS

Aula presencial e clima
de universidade
favorecem o rendimento
no ensino e aprendizado

CentroUniversitário Ítalo-Brasileiroeademandaporcursosdequalidadeeacessíveisaosestudantescompoucosrecursos financeiros

Uma universidade que funciona,
sem parar, 24 horas por dia

Parmalat promove seus
leites especiais
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