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As instituições particulares de ensino superior estão preparando seus milionários 
investimentos para este ano, canalizando recursos principalmente na adoção de novas 
tecnologias, além de ampliação ou construção de campi.  
 
O principal investimento da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 2006 será 
em tecnologia. A instituição pretende gastar US$ 1 milhão para equipar todas as 250 
salas dos cinco prédios que ficam em São Paulo com uma lousa interativa chamada 
smart board, em que o conteúdo das aulas preparadas pelos professores são 
transmitidas com áudio e vídeo e registradas para acesso dos alunos posteriormente. 
“Essas aulas são muito diferente das tradicionais com gis e muito mais agradáveis para 
os alunos”, considera Victor Mirshawka, diretor de cultura da FAAP. Para este ano 
ainda há o projeto de fazer uma grande garagem com capacidade para 1.600 carros. 
Além disso, serão construídos mais dois prédios. 
 
Em fevereiro de 2005, a Fundação já havia realizado um investimento com a 
inauguração de duas sedes, uma em São José dos Campos e outra em Ribeirão Preto. 
O projeto, que durou três anos, se destinam aos cursos de pós-graduação e 
aperfeiçoamento e criaram 600 vagas em cada campi. Hoje, a fundação tem cerca de 
14,5 mil alunos.  
Ao contrário da FAAP, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) vai aplicar 
seus recursos em expansão. A instituição, que tem hoje os cursos de Propaganda e 
Marketing, Design e Administração, estuda englobar novos cursos ao seu currículo. 
“Caminhamos para ser um centro universitário em 2008”, afirmou o diretor de 
marketing e novos negócios da ESPM, Professor Emanuel Publio Dias. Para o segundo 
semestre de 2006, já está aprovado o curso de Relações Internacionais, que vai criar 
100 vagas em São Paulo, e mais 180 no Rio de Janeiro e Porto Alegre, cidades que 
abrigam os campi da instituição.  
 
Em São Paulo, está sendo construído um novo prédio, com investimentos de R$ 15,3 
milhões, que deve ser inaugurado este ano. A ESPM vai investir também em 
tecnologia. Com o novo prédio em São Paulo será inaugurado um sistema para edição, 
produção e pós-produção eletrônica, da empresa Avid , com o custo de R$ 1,6 milhão. 
Além disso, serão investidos R$ 3,7 milhões no PDI — Planos de Desenvolvimento de 
Informática — aplicados na construção de um novo site com novas funcionalidades, 
como ensino a distância, grupos de estudo e intranet.  
 
A Universidade São Camilo também terá foco na ampliação de cursos e alunos em 
2006. Serão aplicados cerca de R$ 25 milhões para a construção de um novo prédio. 
“Há um crescimento no número de cursos, ampliação das vagas dos cursos já 
existentes, além de outras necessidades institucionais, como bibliotecas e apoio 
pedagógico”, afirmou o pró-reitor administrativo da Universidade, Paulo Eduardo 
Marcondes de Salles. Contudo, a ampliação do número de vagas deve ser de 45% nos 
três próximos anos. A instituição, que hoje conta com 11 mil alunos nos seus três 
campi, espera contar, já em 2006, com o curso de Medicina, que aguarda somente a 
aprovação do Ministério da Educação. Outros já foram encaminhados e também 
aguardam a liberação, como o de psicologia. Os investimentos em tecnologia chegarão 
a R$ 4 milhões, de acordo com Salles, para a aquisição de novos equipamentos e 
softwares.  
 



A novidade para 2006 da Universidade Anhembi Morumbi é a parceria com a Rede 
Internacional de Universidades Laureate — que lidera 20 universidades no mundo, em 
15 países como o Chile, França, Holanda, Suíça, Espanha e China — firmado em 1º de 
dezembro. “Isso vai proporcionar um intercâmbio de alunos, professores e conteúdo”, 
afirmou o vice-reitor da Anhembi Morumbi, professor Maurício Garcia. Desde 97, com a 
criação do campus da Libero Badaró, a Universidade já investe em prédios novos. No 
ano passado, os prédios da Vila Olímpia, segundo Garcia, foram praticamente 
construídos novamente. Com isso, a expectativa é alcançar em 2006 pelo menos 6% 
no aumento em número de vagas. “O curso de moda, por exemplo, teve a ampliação 
de 480 para 600 vagas em 2005”. A Anhembi Morumbi tem hoje quatro campi com 25 
mil alunos.  
 
Bahia 
 
Em Salvador, um dos grupos educacionais privados que mais tem se destacado é a 
Centro Universitário (FIB). A universidade está investindo na construção de um novo 
campus, de 30 mil metros quadrados, na região da cidade baixa da capital baiana. 
Segundo o reitor da FIB, Nelson Cerqueira, a instituição já investiu em ampliação de 
espaço físico no prédio antigo e de novos cursos cerca de R$ 45 milhões, desde 1998. 
“Daqui para frente, temos como planejamento a aplicação de recursos na ordem de R$ 
8 milhões ao ano”, informou. 
 
Minas Gerais 
 
A Faculdade Internacional de Ciências Empresariais (Fice) — mantida pelo Instituto 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (IBDS) —, que iniciou suas atividades 
em 1999, na capital mineira, vai investir, até o fim de 2006, R$ 7 milhões em infra-
estrutura e em cursos de pré e pós-graduação. Apostando na maior preparação do 
aluno no ensino médio e na especialização diferenciada do graduado, a instituição 
espera estar com a sua metodologia, através de franqueados, em mais de 500 cidades 
brasileiras, a partir de 2010. Hoje, 23 processos estão em curso em Minas, São Paulo e 
no Rio de Janeiro.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 jan. 2006, Caderno B, p. B1. 


