PRESS-RELEASE

UNIFIEO comemora 50 anos com atividades em seu
campus na Vila Yara
Centro universitário é o mais tradicional da região e mantém os mesmos
princípios de ensino superior que ressaltam a sua marca

OSASCO/SP - O Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) comemora nesta
semana o 50º aniversário da Fundação Instituto de Ensino para Osasco
(FIEO), mantenedora desta importante instituição de ensino superior da
cidade. Uma série de ações estão marcadas para ocorrer nas dependências
do campus do UNIFIEO, na Vila Yara, desta quarta-feira (25) até o próximo
sábado (28).
As atividades vão desde oficinas sobre mercado relacionados a cursos
oferecidos pela instituição e o atendimento ao público externo com a abertura
da estrutura do campus do UNIFIEO para todas as pessoas. Ex-alunos da
universidade e que se destacaram no mercado de trabalho também estarão
presentes na semana de comemorações.
No Auditório Amarelo do UNIFIEO haverá uma Sessão Solene da Câmara
Municipal com autoridades de toda a região, nesta quinta-feira (26), das 19
às 20 horas, e uma missa, na Capela do campus. Também está marcada a
“Corrida e Caminhada 50 Anos” para o dia 26 de novembro, com inscrições
abertas para os interessados a partir desta quarta-feira (25), pelo site do
UNIFIEO.
“A comemoração desses 50 anos de história é fundamental porque marca
um momento importante da história do ensino superior na região Oeste da
Grande São Paulo e o município de Osasco. A FIEO que é mantenedora do
Centro Universitário UNIFIEO á parte da cidade e tem seu papel reconhecido
há cinco décadas pela qualidade do seu ensino e formação de milhares de
profissionais nessas cinco décadas”, afirma o reitor Edmo Alves Menini.

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 transformaramse em Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), com a criação de diversos
cursos.

