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Tradicional e moderna,
Unifieo chega aos 50 anos
Universidade formou em toda a sua história 50 mil alunos nas mais diversas
áreas. Unifieo é referência no curso de Direito, ministrado desde 1969 pela
instituição
OSASCO/SP - Uma das universidades mais tradicionais de São Paulo, Centro
Universitário FIEO (Unifieo) comemora neste mês o 50º aniversário
da Fundação Instituto de Ensino para Osasco (Fieo), mantenedora desta
importante instituição de ensino superior da cidade e região.
Uma das marcas nas últimas cinco décadas do Unifieo é a ministração do
curso de Direito, iniciado em 1969, e que nesses 50 anos é reconhecido pelo
mercado e pelo setor de educação. “A comemoração do 50º aniversário
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 é parte da cidade e tem seu
papel reconhecido há cinco décadas pela qualidade do seu ensino e formação
de milhares de profissionais”, afirma o reitor Edmo Alves Menini.
Referência no ensino superior na Região Oeste da Grande São Paulo, o
Unifieo não deixa de lado a sua tradição, mas rompe sempre os limites e
desafios que o tempo impõe. A universidade oferece hoje em dia cursos
voltados para tecnologia e discute ainda a criação de um Centro Digital para
reunir estudantes, pesquisadores e empresas. “Nosso pensamento é
contribuir para o desenvolvimento tecnológico em suas mais distintas áreas,
queremos ser um Vale do Silício e temos total estrutura para isso. Somos
tradicionais porque existimos há 50 anos anos, mas as nossas mentes não
param e isso é o que nos move a cada dia”, ressalta o reitor Menini.
Neste mês de comemorações pelo seu jubileu de ouro, o Unifieo organizou
uma série de atividades e uma delas é ainda reforçada por conta do papel da
instituição para a matéria do Direito.

O Unifieo realizará nos próximos dias 6, 7, 8, 9 e 10 a 48ª edição anual do
Ciclo de Estudos Jurídicos, com a participação de representantes de outras
universidades, como PUC, Makenzie, Fadisp, Unisal e USP.
Neste ano o Ciclo de Estudos Jurídicos promove a discussão de temas
divididos em 10 painéis, sendo dois por dia, nos períodos matutino e noturno.
Dentre eles: Tutela Provisória no novo CPC; Colaboração Premiada e seus
efeitos jurídicos; Direitos das Pessoas com Deficiência; e Violência contra as
Mulheres.
Um dos organizadores do encontro, e coordenador do curso de Direito do
Unifieo, o professor Fernando Pavan Baptista, explica que o evento tem o
objetivo de trazer para o campus da Faculdade de Direito, assuntos que
suscitem o debate e publicações.
“Além dos alunos e convidados, a comunidade extra campus também está
convidada a participar das palestras. Ao longo dos anos muitos catedráticos
de renome do meio jurídico, inclusive de outros países, já participaram do
ciclo. É uma oportunidade ímpar de debater questões tão importantes da
nossa sociedade”, declarou Pavan.
Segundo ele, as palestras terão transmissão simultânea pelo canal do
Youtube do Centro Universitário e ficarão disponíveis para o público em geral.
Veja a programação completa do evento em www.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 implantou 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.
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