
Administração da ESPM-Sul recebe cinco estrelas 
 
Curso foi avaliado com a nota máxima pelo Guia do Estudante 2013, da Editora Abril, 
enquanto que Design, Publicidade e Relações Internacionais receberam quatro estrelas. 
 
Os cursos das ESPM-Sul vêm recebendo reconhecimento contínuo tanto do mercado e do meio 
acadêmico como também de várias instituições e publicações que avaliam o Ensino Superior 
no País. Um dos veículos que tem grande reconhecimento é o Guia do Estudante 2013 - 
Melhores Universidades da Editora Abril, que chegará às bancas no dia 11 de outubro. A 
avaliação que confere aos cursos este selo de qualidade é feita, anualmente, com base em 
uma pesquisa de opinião da qual participam professores e coordenadores das graduações. 
 
Na edição deste ano, o curso de Administração da instituição recebeu a nota máxima dada pelo 
guia - cinco estrelas. Publicidade e Propaganda, Design e Relações Internacionais ficaram com 
quatro estrelas. Já o curso de Jornalismo não foi avaliado por ainda não ter formado a primeira 
turma. 
 
O Guia do Estudante existe desde 1984. Trata-se de uma publicação com informações sobre 
profissões universitárias do Brasil, com dados sobre como é o curso, o mercado de trabalho, as 
áreas de atuação, dicas sobre como passar pelo vestibular e em qual universidade estudar. A 
avaliação é feita a partir de dados cadastrais das universidades brasileiras, como titulação dos 
professores mestres e doutores, instalações físicas e desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas. Também são considerados pareceres de especialistas nas áreas avaliadas e 
consultorias de empresas independentes de auditoria e de avaliação de técnicas de pesquisa. 
 
Sobre a ESPM  
 
A ESPM é uma instituição sem fins lucrativos, considerada centro de excelência no ensino de 
Comunicação, Marketing e Gestão com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
Idealizada no início da década de 1950, em São Paulo, pelo diretor do MASP, Pietro Maria 
Bardi, a ESPM foi fundada como “Escola de Propaganda do MASP”. A convite de Bardi, o 
publicitário Rodolfo Lima Martensen foi nomeado diretor e estruturou o primeiro curso de 
propaganda. 
 
Rio Grande do Sul, a Escola está presente desde 1986, quando começou as atividades somente 
com cursos de pós-graduação. Atualmente, a ESPM-Sul oferece graduação, pós-graduação e 
atividades de extensão. 
 
Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/38715-
administracao-da-espm-sul-recebe-cinco-estrelas>. Acesso em: 9 out. 2013. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


