
PÓS-GRADUAÇÃO
� Administração Industrial - CEAI®

� ������mia de Sistemas de Produção

� Gestão de Projetos

� Gestão de Processos e Serviços

�Gestão de Projetos em Tecnolo�ia da Informação

� Gestão Industrial

� Lo�ística Empresarial

� Qualidade e Produtividade

MBA
� MBA Executivo - Gestão de Operações: Produtos & Serviços

� MBA - Gestão da Inteli�ência Competitiva

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Pesquisa*

comprova:
das empresas

preferem

O crescimento profissional
que você busca está aqui
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Para mais informações
0800 770 06 08 (Estado de SP)

(11) 3145-3717 (demais localidades)

www.vanzolini.org.br/posUSP
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Pesquisa* realizada pelo Datafolha mostra que mais de 70% dos
profissionais de RH buscam o nome USP no currículo dos candidatos.
Há 45 anos a Fundação Vanzolini forma executivos oferecendo
cursos de pós-��aduação (lato sensu) em convênio com a USP.

Grupo editorial aposta

na expansão dos sites

Veduca e Easyaula

Investidores
doonline

Númerodevídeosnoacervo

doVeduca.Sãogravaçõesde

palestrasdoTEDedeaulas

deuniversidadesdosEUA,da

Austráliaedasbrasileiras

USP,UnespeUnicamp

Apoio.
Carlos
Souzae
Matthias
Ick (àdir.)

EPITACIO PESSOA/ESTADÃO

CarlosLordelo

Duasstartupsdeeducaçãobra-
sileiras receberam neste mês
um aporte de recursos do gru-
poeditorialMacmillan.Oinves-
timento–cujovalornãoédivul-
gado – será usado para expan-
dirasoperaçõesdosportaisVe-
duca,devideoaulas,eEasyaula,

que reúne cursos de qualifica-
ção profissional. Por trás das
empresas estão ex-alunos do
InstitutoTecnológicodeAero-
náutica (ITA).

Segundo o alemãoMatthias
Ick, diretor da recém-criada
unidade de educação digital da
Macmillan, a companhia tem
“planos ambiciosos” para o

País. “Os brasileiros estão an-
siosos para experimentar no-
vasmaneirasdeaprender”,diz.

O Veduca oferecerá cursos
com certificação a partir do
mês que vem. A iniciativa, afir-
ma o sócio-fundador Carlos
Souza, consolidará a startup

como a primeira platafor-
ma brasileira deMoocs –
sigla em inglêspara cur-
sosabertosonlinemas-
sivos, a nova febre da
educação a distância e
que tem como expoen-
tesosportaisnorte-ame-

ricanosCoursera e edX.
Parte da verba daMacmil-

lan éusadana reformulaçãodo
site.Anovaversãodapáginapo-
derá ser testada antes por
quemsecadastrarno link vedu-
ca.com.br/beta. Souza diz ainda
que o investimento servirá pa-
ra acelerar o trabalho de legen-
dar as aulas – o portal reúne 5,3
mil vídeos de universidades de
elite, principalmente dos EUA,
e tambémdepalestrasdoTED.

Já o Easyaula (easyaula.com.
br) funciona como um elo en-
tre professores e alunos.No si-
teépossívelanunciarcursosde
qualificaçãoemtecnologiaene-
gócios. “Omundo estámudan-
do rápido e tem um monte de
práticas e ferramentas novas
surgindo que a escola tradicio-
nalnãoconsegueensinar”,afir-
maofundadordaempresa,Die-
go Alvarez.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Estadão.edu, p. 9.




