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Polo Ulbra EAD chega a Vera Cruz

Oportunidade de conquistar o curso superior

O Polo Ulbra na modalidade EAD fica junto à Symbol Idiomas

A  Universidade Lutera-
na do Brasil (Ulbra) 
é pioneira no ensino 

à distância e traz para Vera 
Cruz mais de 40 cursos, entre 
graduação e pós-graduação, 
além de cursos de extensão e 
capacitação. Desde o mês de 
maio, a Capital das Gincanas 
e a região contam com o Polo 
Ulbra EAD, junto à Symbol 
Idiomas, localizada na rua 
Júlio Wild, nº 110, no centro 
da cidade.

A motivação para em-
preender em um Polo da Ul-
bra na cidade de Vera Cruz se 
deu a partir do convite que as 
empresárias Sandra Kappel e 
Lucrécia  Moeller receberam 
da reitoria da Universidade, 
o que fez despertar o interes-
se de expandir o atual negó-
cio, que também é na área da 
educação.

“Temos conhecimento de 
que os cursos à distância estão 
cada vez mais sendo procura-
dos em função desta modali-

dade ter um custo mais acessí-
vel e oferecer ao aluno estudar 
sem sair de sua própria casa”, 
avaliam as empresárias.

Para o diretor EAD da 
Ulbra, em nível nacional, 
Attila Elod Blész Junior, por 
ser sua terra natal, contribuir 
com o crescimento do muni-
cípio, bem como da região 
é sinônimo de felicidade. 
“Sabemos que hoje fazer uma 
graduação na modalidade 
presencial é um investimento 
cada vez maior e atualmente 
com advento das tecnologias 
propiciar que a Ulbra esteja 
em Vera Cruz, com a quali-
dade acadêmica que tem, me 
deixa feliz”, frisa.

INÍCIO DAS AULAS
O início das aulas para o 

segundo semestre deste ano 
está previsto para o dia 29 de 
julho. Atualmente, são 19 cur-
sos de graduação e para 2020 
a projeção é de virem mais 14 
cursos, somados a 18 cursos 
de pós-graduação.

FOTOS DIVULGAÇÃO

As empresárias Lucrécia e Sandra ao lado de Rebeca

Hoje, em Vera Cruz, um 
grande número de estudan-
tes não tem condições finan-
ceiras e pouca disponibilida-
de de tempo para fazer uma 
graduação para conseguir 
concorrer no mercado de 
trabalho cada vez mais com-
petitivo. Também falando 
de jovens adultos, é possível 
se deparar com uma grande 
quantidade de pessoas que 
terminam o Ensino Médio 
anualmente e desistem de 
continuar estudando por 
questões financeiras, pois 
jamais poderiam pagar uma 
graduação presencial ou 
deslocar-se para cidades vi-
zinhas a fim de um curso à 

distância, devido à logística 
de transporte que muitas 
vezes é precário em certos 
horários como à noite, por 
exemplo.

Vale lembrar que jovens 
adultos já iniciam no merca-
do de trabalho cedo e só lhes 
resta o turno da noite para o 
estudo. Desta forma, o Polo 
da Ulbra em Vera Cruz vem 
para atender estes potenciais 
clientes que terão nesta insti-
tuição a chance de conquistar 
um curso superior, por um 
valor mais acessível, numa 
universidade renomada do 
Estado, que é a Ulbra.

“Podemos afirmar que o 
trabalho que desenvolvemos 

na Symbol Idiomas ao longo 
dos anos trouxe resultados 
muito positivos para a cida-
de. E agora queremos tam-
bém agregar como Polo EAD 
Ulbra”, projetam Sandra e 
Lucrécia. 

POR QUE A ULBRA?
São 47 anos de atuação no 

ensino superior e pioneira 
em EAD no Rio Grande do 
Sul e Brasil; corpo docente 
qualificado, com produção 
própria do material e com 
acompanhamento pedagó-
gico permanente; diploma 
igual ao do ensino presencial; 
flexibilidade de horários; 
encontro semanal no polo 
(opcional) e muito mais.


