PRESS-RELEASE

UNIFIEO realiza corrida e caminhada
neste domingo pelos 50 da FIEO
Os apaixonados por corridas e caminhadas participam no próximo domingo (26) da
prova realizada pelo Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) em comemoração ao
50º aniversário da Fundação Instituto de Ensino para Osasco (FIEO), mantenedora
da universidade.
A prova de corrida e caminhada de quatro e oito quilômetros, intitulada
Cinquentenário FIEO Celebration” faz parte da série de eventos realizados em
novembro no campus do UNIFIEO na Vila Yara.
A concentração ocorre às 7 horas do domingo, no campus da universidade, na Av.
Franz Voegeli, 300, na Vila Yara. Já a largada das duas provas será às 7h30. No
caso da caminhada, a largada será após o início da corrida.
Serão entregues troféus para os três primeiros colocados nas categorias masculino
e feminino para corrida de 4 km e 8 km. Também serão entregues medalhas de
participação para todos os participantes da corrida. Não haverá premiação para os
participantes da caminhada.
Entrega dos kits
A entrega dos kits para os participantes ocorre nesta sexta-feira (24), das 12 às 17
horas e sábado (25), das 9 às 17 horas, no Centro de Convivência do Idoso
(ANOSCAR), na rua Luiz Antonio de Arruda, nº 55, Vila Yara, Osasco – SP.
Para retirar o Kit é necessário apresentar: comprovante de pagamento de inscrição
e documento de Identidade. O kit será entregue somente ao atleta que for correr a
prova ou representante portando o RG e comprovante de pagamento do atleta
inscrito.
Outras informações podem ser obtidas pelo site da corrida e caminhada:
http://corrida.unifieo.br

Sobre o UNIFIEO
A Fundação Instituto de Ensino para Osasco (FIEO) foi instituída em 26 de outubro
de 1967, sendo mantenedora do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).
A fundação instituiu a Faculdade de Direito, iniciando sua atividade didática em
junho de 1969. Em seguida, a Faculdade de Administração de Empresas foi
autorizada a funcionar em maio de 1972.

O primeiro curso da Faculdade de Informática (Processamento de Dados) foi
autorizado em setembro de 1985.
Já em 1986, foi incorporada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Professor
Carlos Pasquale, de São Paulo. O passo seguinte foi a instituição das Faculdades
Integradas de Osasco.
Em novembro de 1998, as Faculdades Integradas de Osasco transformaram-se
em Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), com a criação de diversos cursos.
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