A FIEO é de Osasco, é de todos!
Em busca do caminho
A Fundação Instituto de Ensino para Osasco – FIEO nasceu há 50 anos e carrega em suas siglas o
nome desta cidade que, de tão grande, extrapolou seus limites demográficos e fundiu-se aos municípios
irmãos: Carapicuíba, Barueri, Taboão da Serra, Santana de Parnaíba e São Paulo. Osasco é um mar de gente!
O sétimo PIB do Brasil e o segundo PIB pessoal brasileiro. Gente que trabalha, estuda, sonha, luta todos os
dias em busca de uma vida melhor, para si e para os seus! Gente que acredita no futuro!
A FIEO (1967) nasceu poucos anos após a emancipação de Osasco (1962) e com ideais muito
parecidos, como independência e vontade de prosperar. Nasceram dos sonhos de pessoas corajosas e
visionárias, que acreditaram em sua própria capacidade de lutar e de vencer, garantindo à comunidade local
ótimas perspectivas de futuro.
E acreditando no futuro, a FIEO formou ao longo de cinco décadas mais de 55 mil homens e
mulheres, entre advogados, administradores de empresas, jornalistas, designers, biólogos, fisioterapeutas,
pedagogos, professores, contabilistas, geógrafos, historiadores, publicitários, pesquisadores, farmacêuticos,
e tantos outros profissionais que atuam por todo o Brasil com muita dignidade e talento. Cada aluno
formado pelo UNIFIEO é sempre semente promissora lançada ao disputado e fértil mercado brasileiro.
A instituição iniciou sua trajetória oferecendo os cursos de direito e de administração em 1967, até
alcançar a marca de mais de 40 cursos, ministrados nos campi Vila Yara, Wilson e Narciso. Estudar no
UNIFIEO é tradição passada de pai para filho, e várias gerações presenciaram o avanço desse espaço
democrático, que recebe de braços abertos todos os cidadãos dessa cidade e da região. Essas gerações
viram o passo a passo dessa casa, a construção de cada prédio e de cada curso, a missão cumprida em cada
turma formada e, assim, o UNIFIEO, evoluiu grande e forte. Com estrutura pensada para receber cada aluno
e cada projeto de vida.
A FIEO faz parte da história e da vida de Osasco, cidade que abriga grandes indústrias, um comércio
pulsante e um grande potencial econômico/financeiro. Osasco é repleta de sonhos e de desejos e seus
cidadãos não têm medo de desafios, assim como a FIEO, que busca saídas para fortalecer seus pilares,
novamente, vencer a crise e continuar contribuindo para o progresso de Osasco, da região e do país.
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