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JUSTIFICATIVA: - PDL 0136/2020 
Em 1968, nascia a primeira instituição de ensino superior, na Região de Santo Amaro. 

Com a aquisição do terreno doado por Emil Heininger, a universidade foi fundada há 50 anos 
como Organização Santamarense de Educação e Cultura (OSEC). 

Em 1969 com a autorização do MEC, a Organização passou a se chamar Faculdades 
de Santo Amaro-FASA, e começou a oferecer cursos nas diversas áreas do conhecimento 
como filosofia, Ciências e Letras. Em 1970 com a parceria da Santa Casa de Santo Amaro, 
incorporou o curso de medicina que é um dos cursos mais concorridos até hoje. 

Em 1977, foi inaugurado o Hospital Escola Wladimir Arruda- HEWA. Vinculado com o 
curso de medicina, foi inaugurado com suas atividades servindo como estágio curricular, 
formação de grupos de Estudos, primeiros socorros, atendimento a população e coordenação 
de campanhas de vacinação de prevenção contra doenças. 

A FASA tornou-se a Universidade Santo Amaro - UNISA em 1994, e se consolidou 
como uma universidade de excelência. A UNISA gerenciou o Hospital Grajaú em 1998 até 
2011, tendo sido concretizado a concessão da gestão do Hospital UNISA/GRAJAU pelo 
Governo do Estado de São Paulo. 

Em 1999, a UNISA instituiu o Hospital Veterinário- HOVET, que se tornou um espaço 
para alunos da área e que oferece nos dias atuais consultas, cirurgias e tratamentos diversos 
para animais que vai desde pequeno porte a grande porte. 

Nos anos 2000, houve a expansão da universidade com o Campus II e III no Distrito de 
Santo Amaro. O Campus III oferece cursos de Pedagogia, Turismo, Psicologia e a implantação 
do Centro de Educação a Distancia com o curso "Gestão e Desenvolvimento de Escolas" e a 
Universidade Virtual Empresarial. No mesmo ano foi inaugurada a Biblioteca Milton Soldani 
Afonso, no Campus II da UNISA. 

Hoje a UNISA está com quatro campi na cidade de São Paulo, e presente no Brasil 
todo com cursos presenciais e a distância, é referência pelas diversas cidades do Brasil, como 
uma instituição de tradição e qualidade de ensino. 

Assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br 
. 
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

