
Fundação Salvador Arena inicia processo de alteração dos nomes de suas 

unidades educacionais para perpetuar o nome do seu fundador   

Colégio e Faculdade recebem nome de seu fundador, forte entusiasta da educação  

 Com o principal objetivo de imortalizar o legado deixado pelo engenheiro Salvador Arena (1915-

1998), as unidades educacionais, que formam o principal projeto social da Fundação Salvador 

Arena (FSA), iniciam processo de mudança de suas marcas, adotando o nome de seu fundador.  

Assim, o Colégio Termomecanica passa a se chamar Colégio Engenheiro Salvador Arena; a 

Faculdade de Tecnologia Termomecanica torna-se Faculdade Engenheiro Salvador Arena e o 

mais recente projeto na área de educação, consolida-se com o nome Escola Técnica 

Agropecuária Engenheiro Salvador Arena. As mudanças nas marcas estão ocorrendo de acordo 

com a legislação do Ministério da Educação no caso da Faculdade e Diretorias de Ensino para as 

escolas.  

“A mudança visa enaltecer e perenizar por meio das marcas que passam a adotar seu nome, 

toda a obra social do engenheiro Salvador Arena. Continuamos acreditando no projeto 

idealizado por ele, portanto, nossa missão de contribuir com a sociedade promovendo a 

transformação social por meio do acesso à educação de qualidade, segue inalterada”, explica 

Dra. Regina Celi Venâncio, presidente do Conselho curador da FSA.   

“O pulo do gato é a educação”  

A frase de Arena explicita sua visão que relacionava a prosperidade de um país à importância da 

educação para os governos e, como resultado de suas reflexões sobre o tema, pesquisou e 

desenvolveu um novo modelo de ensino, juntamente com um grupo de educadores contratados 

por ele para este fim. Esse modelo ficou pronto em 1974 e foi compilado em um livro chamado 

Ensino, encaminhado pessoalmente por ele, por um longo período de tempo, a todos aos 

ministros da educação do Brasil que assumiram o posto. Sem conseguir simpatizantes à causa, 

e acreditando fielmente no seu projeto, em 1989 inaugurou o Colégio Termomecanica, onde 

colocou em prática essas ideias. Infelizmente, o executivo faleceu em 1998 e não chegou a 

acompanhar a formatura da primeira turma e nem a criação da Faculdade de Tecnologia 

Termomecanica, que iniciou suas atividades em 2003.  

Menina dos olhos de Salvador Arena, o projeto educacional que ele idealizou com entusiasmo 

há quase 50 anos permanece atual, totalmente alinhado ao Plano Nacional de Educação (PNE), 

à própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e 

a outros documentos como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

Engenheiro e empresário do setor de transformação de metais não ferrosos, Salvador Arena 

determinou em testamento que seus bens fossem destinados à FSA, e que por meio de um 

Conselho Curador nomeado por ele, fosse perpetuado seu patrimônio.  

A FSA, criada em 1964, tem por objetivo a transformação social e atua intensamente na área da 

educação, tendo como principal projeto neste segmento, o Centro Educacional onde estão 

instalados o Colégio e Faculdade. A Fundação também atua na capacitação de instituições não 

governamentais que prestam serviços sociais diretamente a comunidades carentes.  

   

Colégio Engenheiro Salvador Arena – 30 anos de referência em educação  

Um dos precursores na educação em período integral no país, o Colégio Engenheiro Salvador 

Arena oferece ensino infantil, fundamental, médio e técnico totalmente gratuitos, localizada na 

região do ABCD, na Grande São Paulo, ocupa a posição de melhor instituição de ensino privada 

do município de São Bernardo do Campo, de acordo com o desempenho dos seus alunos no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e é a terceira colocada na região.   



Possui em sua grade disciplinas diversificadas, como agricultura, robótica, idiomas, educação 

tecnológica, cerâmica, modelismo, educação socioemocional, empreendedorismo, STEAM, 

entre outras, além de incentivar a música, o teatro e os esportes em atividades extracurriculares, 

buscando desenvolver toda a potencialidade do aluno, tendo em vista a formação de um 

cidadão livre, responsável, autônomo, solidário, capaz de entender e de atuar na sociedade em 

que vive, dentro de elevados padrões éticos e morais.  

Em 2011, o Colégio Engenheiro Salvador Arena passou a oferecer Ensino Técnico, atualmente 

de Mecânica, subsequente ao Ensino Médio. Os alunos contam com oficinas e laboratórios para 

as aulas práticas e em um ano e meio, são formados profissionais para atuar nos setores de 

projetos, metalmecânico, siderúrgico e na fabricação e manutenção de máquinas e 

equipamentos industriais.   

Faculdade Engenheiro Salvador Arena – cursos reconhecidos com conceito A pelo MEC  

Instituição de ensino superior que já preparou mais de 2 mil profissionais para o mercado de 

trabalho de forma gratuita, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena está há 8 anos consecutivos 

no grupo de excelência do Ministério da Educação (MEC).   

Oferece graduações em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação 

e Engenharia de Controle e Automação, todos reconhecidos pelo MEC com nota máxima. Em 

2019 implementou sua área de pós-graduação, com dois cursos Lato Sensu: Gestão Educacional 

e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade, também gratuitos e presenciais.  

A Faculdade oferece estrutura física e outros recursos ímpares; participa do processo de 

desenvolvimento de oportunidades no mercado de trabalho, através de projetos de 

empregabilidade e empreendedorismo; utiliza metodologias atuais, matrizes curriculares 

modernas, e oferece, além do ensino superior, a formação cidadã com foco nas competências 

emocionais e comportamentais.   

 Referência em infraestrutura – Colégio e a Faculdade integram o Centro Educacional da 

Fundação Salvador Arena (CEFSA), um complexo educacional com mais de 130 mil metros 

quadrados. As instalações contam com laboratórios, salas temáticas, rede de bibliotecas 

interativas, ginásios poliesportivos, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo, 

estação agroambiental e um teatro com capacidade para 600 pessoas.  

Ao ingressar em uma das instituições educacionais do CEFSA, os alunos recebem material 

didático, uniformes e contam com alimentação balanceada diária e, em casos de situação de 

vulnerabilidade social, os estudantes recebem atendimento médico, odontológico, psicológico, 

psicopedagógico, fonoaudiólogo e assistencial, de forma totalmente gratuita.  

Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena – rápida inserção no mercado de 

trabalho  

Inaugurada em 2021, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, a nova Escola Técnica conta com 

uma infraestrutura moderna, composta por estação do conhecimento, espaço de formação e 

informação, que propõe conexões entre diversas áreas do conhecimento, incluindo leitura e 

tecnologia e Estação Ciência, com uma abordagem interdisciplinar, que propõe a integração 

entre a física, matemática, biologia e tecnologia. Oferecido em período integral, o curso Técnico 

em Agropecuária é subsequente ao Ensino Médio e tem por objetivo formar profissionais para 

atuar no setor produtivo, em atividades de gestão, planejamento, projetos, produção animal, 

vegetal, em apenas um ano letivo.  

 Sobre a Fundação Salvador Arena  

A Fundação Salvador Arena (FSA) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito 

privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para 

manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência, 



e apoiando nas áreas de saúde e habitação. Nos últimos 10 anos, destinou quase R$ 590 milhões 

para ações que visam o fortalecimento do terceiro setor brasileiro e em projetos sociais ligados 

à educação, saúde e habitação. Em 2020 foram aplicados R$ 48,1 milhões no CEFSA, custeando 

todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios, 

atendendo 3.118 alunos. 59% dos alunos do Colégio vem de famílias com renda per capita 

mensal até 1,5 salário mínimo e da faculdade, 47% apresentam este perfil socioeconômico. Em 

sua outra frente de atuação, a FSA destinou R$ 8,3 milhões para projetos sociais e capacitação 

de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 88.327 pessoas e indiretamente, 

286.377 pessoas. Além disso, mais R$ 2,6 milhões foram direcionados para ações de redução de 

danos causados pela pandemia, em várias frentes sociais, como o amparo a famílias, cidadãos 

em situação de rua e hospitais da Grande São Paulo, Baixada Santista e outros municípios do 

país.  

  

Mais informações para a imprensa  
Gabriela Pomarino | gabriela.pomarino@cdn.com.br | (11) 4359-6577  

 

mailto:gabriela.pomarino@cdn.com.br

