
Doação de Equipamentos para o Curso de Técnico de Enfermagem da AFESU 
  

Na tarde do dia 14 de março, p.p., o Centro de Educação Profissional Continuada Veleiros, 

situada na zona sul da cidade de São Paulo, foi palco da Cerimônia de Entrega de Doação 

realizada através do Programa de Assistência para Projetos Comunitários, onde foram, entregues 

oficialmente os equipamentos necessários para a implantação do Curso Técnico de Enfermagem. 

A festiva Cerimônia contou com as ilustres presenças da Sra. Yolanda Garcia Espartosa, 

presidente da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU), da diretora 

do Centro Veleiros, dos alunos e do Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão em São Paulo, 

reunindo cerca de 50 pessoas. 

A Cerimônia realizou-se em uma das salas equipadas com as camas hospitalares, simuladores e 

outros equipamentos do curso de enfermagem, a cerimônia foi marcada com uma demonstração 

do uso de um simulador de paciente com a presença de cerca de 30 alunas.  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto:  
“Centro de Educação Profissional Continuada Veleiros” 

Data da Assinatura de Contrato: 
29 de Abril de 2002 

Valor Máximo da Doação: 
US$ 22,047 (Vinte e dois mil, quarenta e sete dólares norte-americanos) 

Linhas Gerais do Projeto:  

A AFESU mantém quatro Centros que realizam cursos profissionalizantes e 

atividades sociais na cidade de São Paulo. Em um deles, no Centro de 

Educação Continuada Veleiros, localizado na Vila Missionária, será 

oferecido o Curso Técnico de Enfermagem que possibilitará um aumento na 

oportunidade de inserção no mercado de trabalho para a comunidade local.  

 

A doação destina-se à aquisição de equipamentos necessários para os cursos 

de maior procura na sociedade local, o de Técnico de Enfermagem e de 

Assistente Familiar. Entre os equipamentos doados destacam–se as camas 

hospitalares, simuladores de pacientes, estetoscópios, dentre outros, que 

serão utilizados nas aulas práticas e equipamentos de informática para as 

aulas de controle de pacientes, controle contábil, etc.  
 

  



 
Equipamentos doados: Simulador de Recém Nascido, Balança e Mesa Hospitalar 

  

 
Afixação de adesivo símbolo da doação pela Presidente Espartosa e Cônsul Geral Akasaka 

  



 
Demonstração do Simulador de Paciente 

 


