
CONVÊNIO EDUCAÇÃO – INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL SIGNORELLI 

 

Prezados Associados, 

 

A ANSEF/RJ lhes apresenta mais um integrante do nosso Clube de Vantagens: 

 

 
 

A INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Internacional Signorelli tem como valores fundamentais Pioneirismo, 

Excelência e Internacionalização. 

Buscando constantemente a excelência acadêmica de seus cursos, ela obteve ótimos 

resultados na avaliação feita pelo MEC. 

O curso de Bacharelado em Administração obteve nota máxima (5) e o curso de Licenciatura 

em Pedagogia obteve nota 4. 

Formada por uma equipe qualificada de Mestres e Doutores, a Faculdade oferece, como um 

de seus principais diferenciais, um Programa de Intercâmbio Internacional e de Mobilidade 

Acadêmica com a Universidade Federal de Cuyo UNCUYO, em Mendoza, na Argentina, 

com cursos de graduação. 

A Faculdade possui instalações altamente modernas, com salas de aula climatizadas 

dotadas de data show, laboratórios de informática e biblioteca multimídia. 

A Instituição está estrategicamente localizada. Situada no bairro da Freguesia de 

Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, próxima à saída 1 da Linha Amarela, tem fácil 

acesso a diversos bairros da cidade. 

 

DIFERENCIAIS 

Conheça outros diferenciais que fazem da Signorelli uma das faculdades mais respeitadas 
do Brasil. 



Plataforma Educacional com funcionalidades de chat, fórum, mural, calendário, biblioteca 
virtual, secretaria virtual e web aulas, que possibilita aos estudantes o melhor 
acompanhamento do conteúdo das aulas; 

Guias de estudo com material didático, referente a cada disciplina, disponibilizado 
semanalmente. Com esta modalidade os estudantes têm a seu dispor o conteúdo ministrado 
nas aulas de forma planejada e organizada, por modalidade de ensino; 

Sistema de Avaliação, com provas modelo ENADE, preparando o estudante para as futuras 
avaliações do MEC; 

Atividades complementares semanais integradas com palestras, oficinas e seminários que 
contemplam o conteúdo específico e cultura geral; 

Núcleo de Atendimento da Fundação MUDES, localizado dentro da Instituição, possibilitando 
melhor oferta de estágios para nossos estudantes e a comunidade; 

Revista Científica Internacional em EAD (Educação a Distância), com publicação 
quadrimestral; 

Programas de nivelamento em língua portuguesa, espanhol, matemática, produção textual, 
informática e contabilidade; 

Programa de iniciação científica; 

Cursos de extensão e de pós-graduação; 

Convênio com o Conselho Regional de Administração CRA, com promoção constante de 
palestras; 

SIGMASTER Empresa Jr. voltada a prestar consultoria e viabilizar projetos de aplicabilidade 
prática de Administração; 

Certificação, como Instituição socialmente responsável, pela Associação Brasileira de 
Mantenedores de Instituições de Ensino Superior; 

 

“Temos orgulho de mais esta realização e convidamos a todos os nossos associados e 

amigos para que compareçam em nossa Sede Administrativa para conhecer todas as 

novidades desta nossa parceria”. 

 

 

Iranilmo Lopes 

Presidente da ANSEF/RJ 


