Faculdade Galileu apresenta a ampliação de suas instalações e
anuncia criação dos cursos de Psicologia e Enfermagem
Jornalistas e autoridades locais e regionais puderam conhecer a nova estrutura e
assistir a apresentação feita pela Direção da instituição

A Faculdade Galileu apresentou na terça-feira, 30, o seu projeto de expansão
durante coletiva de imprensa na sede da Instituição. Estiveram presentes
veículos de comunicação locais e regionais, além de autoridades das cidades
vizinhas e convidados em geral.
Com apenas dois anos e meio de implantação em Botucatu, a Faculdade já
conta com 600 alunos matriculados atualmente, com a expectativa de alcançar
700 estudantes ainda neste ano. A obra de ampliação dobrou a capacidade da
Instituição, acrescentando em sua estrutura mais 1950 m².
Essa ampliação de sua infraestrutura significou a construção de mais 9 salas
de aula, 1 auditório, 4 salas de apoio e ampliação da biblioteca, proporcionando
novos ambientes e espaços para os alunos e graduação e pós-graduação.
Outro ponto em destaque durante a coletiva, foi a criação de novos cursos na
área da saúde: Enfermagem e Psicologia. Atualmente, a Faculdade oferece
seis cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica,
Administração, Pedagogia e Arquitetura e Urbanismo.
Segundo o mantenedor da Instituição, Mauro Rizzo, a expectativa de
crescimento é muito boa. “Nós temos 600 alunos matriculados em 2 anos e
meio de faculdade em Botucatu. Construímos uma imagem forte, bem vista
bem na cidade, que remete à qualidade de ensino, crescimento sólido e corpo
docente qualificado”, declara. E uma outra boa notícia é a perspectiva de
implantar cursos de Mestrado na Galileu, consolidando a faculdade como uma
das melhores da região.
Em 2017, a Faculdade Galileu conquistou um importante passo para o
estudante que sonha em fazer um intercâmbio: montou uma unidade em
Boston, no EUA, com o objetivo de firmar parcerias com instituições para
oferecer aos seus alunos a oportunidade de ter uma formação internacional,
viabilizando a ida de seus graduandos para o local, renomado por seus
institutos na área da tecnologia.
Natal + Feliz – Ontem também foram entregues os alimentos arrecadados pela
campanha solidária de Natal, promovida pela Faculdade Galileu, ao Fundo
Social de Solidariedade de Botucatu. No total, foram 1 tonelada que
beneficiarão entidades assistenciais do município.

