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Nova Gestão -

2022-2024 [Aexa-fmvz] AExA-FMVZ 

12 de maio de 2022 

Caro Egresso FMVZ USP, 
É com prazer que informamos a eleição da nova Diretoria 

da Associação dos Ex-Alunos da nossa FMVZ USP (Gestão 
2022-2024), composição abaixo. 

É também novidade o novo escritório, moderno e ampliado, 
ele está localizado em local mais frequentado pelos alunos... o 
Centro Didático. 

E como estamos falando de novidades, a Associação [AExA-
FMVZ] também implementou ferramentas de comunicação que 
permitirão maior acesso às informações sobre a nossa Faculdade; 
sobre cursos e oportunidades profissionais e pessoais. Vai ser 
muito legal! 

Uma delas é o site, nele será possível se tornar sócio, saber 
das novidades e dos amigos que fizeram parte de uma fase 
inesquecível da nossa vida... estamos realmente felizes por ajudá-
los nessa tarefa! 

Fizemos também um mailing que permitirá receber nossos 
informes e permitirá postagens entre nós (sujeito a moderação). No 
mailing, incluímos todos os alunos egressos, sendo possível postar 
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oportunidades de emprego e negócios, sempre dentro da área de 
sua formação. Fique atento! 

Aos que já estão consolidados em suas carreiras, gostaríamos 
de contar com vocês, para ajudar os nossos alunos em formação. A  
AExA-FMVZ  já concede bolsas de apoio estudantil aos 
ingressantes em situação de vulnerabilidade econômica e, com a 
sua ajuda, será possível manter e ampliar o programa. Veja como 
fazer no site. 

Veja, abaixo, quem estará à frente da sua Associação nos 
próximos 2 anos: 

A Diretoria 
José Antônio Visintin, Presidente 
Camilla Motta Mendes, Secretária 
Carolina Imamura e Silva, Tesoureira 

O Conselho Fiscal 
Angelo João Stopiglia 
Gláucio Pereira de Assis 
Margareth Elide Genovez 

Nossos canais de acesso 
Telefone.:11 2648-8396 

E-mail: aexa-fmvz@usp.br 
site: http://www.aexa.org.br/ 

WhatsApp: 11 2648-8396 
 

Enfim, estamos felizes em estar de volta ao trabalho 
presencial e motivados para atrair e trazer você, novamente, à sua 
eterna Casa!  A FMVZ NOS PERTENCE. 

Um abraço, 

Visintin 
Presidência da  AExA-FMVZ 

Associação dos Ex-alunos da FMVZ USP / AEXA 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) 
Universidade de São Paulo (USP) 
Telefone e Whatsapp - +55 11 2648-8396 
E-mail <aexafmvz@usp.br> 


