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eventos

portfólio FEA

Social

Integrantes
Amanda Kawakami
Ana Liz
Arthur Bernardes
Beatriz Cato
Caicke Souza
Caio Esteves
Denise Kamimura
Denise Miho

Gabriel Franco
Gabriel Nogueira
Gabrielly Rodrigues
Giulia Covre
Guilherme Silva
Hannah Elisa
Isabella Pires
Isis Lumi

João Bossan
José Bergamin
Julia Ramos
Julia Seabra
Laura Marques
Letícia Nobre
Luann Kenji
Luiza Benamor
Luiza Souza
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Aplicamos nossos conhecimentos adquiridos na
graduação e capacitações da própria entidade a fim de
aumentar a eficiência operacional de organizações do
setor 3.0 e do setor 2.5 (ONGs e Negócios Sociais,
respectivamente). São realizados 6 projetos por semestre,
em média.

Marcelo Rodrigues
Marcos Vinicius
Mariana Yumi
Natalia Esteves
Osmar Leonel
Pedro Lopes Favato
Rubia Campos
Ryu Matsuyama
Vinicius Goes

CON
SUL
TORIA

portfólio FEA

Etapas de um projeto
Cada projeto composto pelas seguintes
etapas:
DIAGNÓSTICO: análises no nível externo e
interno com a ajuda de ferramentas
administrativas.
PLANEJAMENTO: definição do cronograma
de projeto e das áreas de atuação de
acordo com as demandas específicas de
cada ONG ou Negócio Social.
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IMPLEMENTAÇÃO:
apresentação
de
técnicas e ferramentas administrativas a fim
de sanar as disfunções das instituições
parceiras.
ACOMPANHAMENTO
E
AVALIAÇÃO:
acompanhamento dos resultados do
projeto.

Social

Principais áreas de atuação
Aperfeiçoamento de
comunicação interna e externa

Mapeamento e otimização de
processos
Gestão financeira

Reestruturações administrativas

CONSULTORIA

portfólio FEA

INSPARA
O Inspara é a primeira organização da sociedade civil
criada no Brasil com o intuito de promover o nado
artístico para pessoas com deficiência. O Instituto fornece
aulas de nado artístico e também acompanha os atletas
em campeonatos, nacionais e internacionais.
DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Estruturação de processos (eventos, financeiro
voluntários), divisão de tarefas e divulgação externa.
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Social

Além disso, fizemos um manual de eventos com o intuito
de perpetuar o conhecimento e colaborar para captação
de recursos. Quanto à divulgação externa da OSC, foi
realizada uma capacitação de apresentação institucional
para atração de parcerias. Por fim, foi entregue um
manual de marketing.

e

NOSSA ATUAÇÃO:
Para atuar na sobrecarga de trabalho da gestora, criamos
o manual do voluntário, documento com informações
necessárias para o voluntário realizar suas tarefas sem
precisar sempre entrar em contato com a gestora
frequentemente. Acompanhando esse manual, foi criado
um formulário de acompanhamento do voluntário. Por
fim, foi dada uma capacitação sobre matriz de
responsabilidades, a fim de direcionar a divisão de
tarefas.Para a estruturação de processos internos, foi
entregue um modelo de planilha de gastos para melhor
organização financeira.

INTEGRANTES: Arthur Bernardes, Beatriz Cato,
Caio Esteves, Gabriel Franco, Gabrielly Santos e
Isabella Pires.

CONSULTORIA

portfólio FEA

Social

INSTITUTO AUÁ
OSC:
O Instituto AUÁ tem como objetivo o desenvolvimento
de uma plataforma de apoio a novos empreendimentos
e negócios socioambientais, com uma especialização na
Mata Atlântica, onde cultiva uma sólida rede de
parceiros.
DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Financeiro, marketing, comunicação interna, estrutura
administrativa.
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NOSSA ATUAÇÃO:
Para que o Instituto AUÁ aumentasse sua geração de
receitas, a FEA Social criou um manual para a fidelização
dos produtores associados. Em relação às falhas da
estrutura administrativa, criamos em conjunto com a
equipe da OSC, uma nova matriz de responsabilidades
para os funcionários e organizou um manual para a
aplicação de um processo seletivo a fim de solucionar a
falta de equipe.

INTEGRANTES: Beatriz Cato, Guilherme Silva, João
Bossan, Letícia Nobre, Osmar Leonel, Rubia
Campos Oliveira e Vinicius Goes.

CONSULTORIA

portfólio FEA

REDE CULTURAL BEIJA FLOR
OSC:
Desde 1992, realiza atividades para desenvolver jovens
em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de
evitar a criminalidade e prepará-los para o mercado de
trabalho. Oferece atividades educativas na área
gastronômica e artística para jovens de 3 a 18 anos.

Social

“Proporcionaram a instituição Rede Cultural Beija flor
uma das experiências de consultoria mais satisfatória que
tivemos. Parabéns toda a equipe FEA Social 2019.”

DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Captação de recursos, comunicação (interna e externa) e
estrutura administrativa.
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NOSSA ATUAÇÃO:
Depoimentos do Denilson e da Ivone, gestores da
instituição:“Eu achei muito profissional, iniciando pelo
fato de terem respeitado todos os prazos pontualmente e
terem entregue o que havia sido prometido, um material
atualizado. A qualidade dos relatórios também,
juntamente com as apresentações feitas revelaram
nitidamente a dedicação do grupo em atender as
necessidades da Instituição, fiquei bem feliz e satisfeito
com o resultado final e recomendo. A Instituição só tem
que agradecer pelo excelente trabalho.”

INTEGRANTES: Laura Marques, Luann Kenji, Luíza
Benamor, Luiza Souza, Mariana Yumi e Ryu
Matsuyama.

CONSULTORIA

portfólio FEA

Social

SEMENTES DO AMANHÃ

OSC:
A Sementes do Amanhã trabalha com crianças em vulnerabilidade
social na faixa etária de 5 a 15 anos da periferia de Taboão da Serra.
A OSC realiza atividades lúdicas e oferece refeições aos jovens.
DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Marketing, estrutura organizacional, comunicação interna e externa,
acompanhamento de funcionários e captação de recursos.
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NOSSA ATUAÇÃO:
O grupo fez templates para as reuniões internas da OSC; fez um
banco de datas comemorativas para uso nas atividades
educacionais; apresentou alternativas para diversificar a captação
de recursos. Ademais, a equipe elaborou manuais para estruturação
de eventos, outro referente ao uso e análise de mídias sociais e, por
último, um sobre comunicação interna. Por fim, foi feita uma
reestruturação do organograma da OSC, conjuntamente com a
elaboração de vagas de estágio e trabalho voluntário para publicar
no Facebook, visto que a Organização necessitava de mais
funcionários e voluntários em alguns setores.Além das entregas
mais teóricas, a consultoria elaborou uma campanha de
arrecadação de alimentos (para Sementes do Amanhã e para Rede
Cultural Beija Flor) e realizou um evento recreativo com atividades
educativas para as crianças da OSC.

INTEGRANTES: Amanda Kawakami, Beatriz Cato,
Caicke Souza, Isis Lumi, Natalia Esteves e Pedro
Favato.

CONSULTORIA

portfólio FEA

Social

ASSOCIAÇÃO CAMILA
OSC:
A Associação Camila trabalha com o público infantil e
adolescente. Atua na promoção dos direitos sociais para a
população carente da região, promovendo processos
educativos a defender os princípios da ética, liberdade,
democracia, equidade e cidadania, por meio de aulas sobre
cultura, arte, língua, tecnologia, lazer e outros.
DISFUNÇÕES NAS ÁREAS: Falta de equipe, captação de
recursos, fidelização de doadores, Marketing, comunicação
interna, estrutura organizacional e administrativa.
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NOSSA ATUAÇÃO:
A consultoria partiu de um diagnóstico bastante completo,
levando em consideração o olhar de todos os funcionários e
áreas da OSC, a fim de verificarmos os problemas mais a
fundo. Em suma, após pesquisas e benchmarkings com
especialistas, nossa entrega foi composta de capacitações
(no caso de fidelização de doadores, captação de recursos e
comunicação
interna)
e
projetos
(seleção
de
voluntários/funcionários para falta de equipe, ferramentas de
feedback e manual de marketing).

INTEGRANTES: Beatriz Cato, Denise Kamimura,
Gabriel Franco, Guilherme Silva, Hannah Elisa e
Júlia Seabra.

CONSULTORIA

portfólio FEA

FAST FOOD DA POLÍTICA
OSC: A Fast Food da Política é uma OSC criada e
administrada por mulheres, focada em democratizar a
educação política, de forma lúdica, com o uso de jogos. A
Instituição trabalha com o desenvolvimento e disseminação
de ferramentas, que visam fortalecer a cidadania com
conteúdos que permitem a compreensão das regras que
ditam o funcionamento das instituições públicas e
influenciam a participação cidadã.

Social

Elaboramos, junto às gestoras, um novo planejamento
estratégico e ensinamos a elas como confeccionar
objetivos e metas por meio de metodologias de
planejamento. Ademais, foi entregue um “plano de
continuação” - uma série de alertas e recomendações que a
OSC deveria seguir no futuro.

DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Comunicação interna e externa, planejamento estratégico,
planejamento tático, medição de impacto, catálogo de
serviços, cultura organizacional.
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NOSSA ATUAÇÃO: Neste projeto, a equipe optou por
abordar poucas demandas (uma ou duas) ao invés de todas
identificadas, com o fim de realizar o passo-passo dessas
demandas junto às gestoras da OSC. A equipe de projeto
não pensou em um único planejamento de projeto, mas
em três possibilidades para este. Isto permitiu que a OSC
escolhesse a opção que mais lhe agradou: planejamento
estratégico e planejamento tático.

INTEGRANTES: Caicke Souza, Laura Marques, Luiza
Souza, Natália Esteves, Osmar Leonel e Vinicius
Góes.

CONSULTORIA

portfólio FEA

Social

ORNAMENTO
NeS:
Ornamento é um Negócio Social que confecciona
acessórios prezando pelo consumo consciente. A
fim de atingir esse objetivo, há a venda de produtos
veganos e a valorização da cadeia produtiva.
DISFUNÇÕES NAS ÁREAS:
Precificação,
organização
financeira,
acompanhamento jurídico e desenvolvimento de
plataforma de vendas.
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NOSSA ATUAÇÃO: Atendendo as demandas da
empreendedora, a FEA Social ajudou com o
desenvolvimento da nova plataforma de vendas,
criou ferramentas para facilitar na precificação,
atualizou as planilhas financeiras do NeS e
revisouos contratos com terceiros.

INTEGRANTES: Beatriz Cato, Gabriel Nogueira,
Giulia Covre, Mariana Yumi, Marcelo Campos e
Rubia Campos Oliveira.

CONSULTORIA

portfólio FEA

Social

Integrantes
Albert Cintra
Diego Lotterman
Felipe Barone
Guilherme Simões
Julia Elias
Julia Smith
Juliana Stabile
Leonardo Machado

Lilian Yuri
Lucas Formigoni
Lucas Marques
Mateus Yabe
Melissa Yamate
Pedro Ferraz
Pedro Gonçalves
Rebecca de Gois

A área
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A
Incubadora
auxilia
empreendedores sociais a criarem
negócios inovadores que geram alto
impacto social e são financeiramente
sustentáveis.

IN
CUBA
DORA

portfólio FEA

Social

SÍTIO DO FRANÇA
Esse empreendimento localizado em Natividade da Serra,
São Paulo, tem como foco produzir alimentos e produtos
agroecológicos, além de fomentar experiências de lazer,
sustentabilidade ambiental e eventos culturais. Desenvolve
todas as suas ações, subdividindo-as em quatro dimensões:
ambiental, social, educacional e cultural. Todas elas
impactam as relações produtivas, alimentares, éticas,
organizacionais e econômicas no território. O sítio também
é responsável pela preservação da Mata Atlântica. Cem mil
metros quadrados de sua área (42% do sítio) permanecem
intocados e preservados e os outros 136 mil metros
quadrados são usados para agroecologia, mantendo
parcialmente a vegetação local e possibilitando o uso da
terra para a plantação de alimentos.
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Nosso trabalho foi encaminhar e cocriar processos para a
escala do alcance do Sítio, conectando produtores da
região com o projeto. Para isso, nós e os empreendedores
criamos meios de conectar a cadeia produtiva aos
consumidores por meio de redes sociais, a fim de fortalecer
os produtores locais e aumentar o mercado por meio de
parcerias.

Além disso, capacitamos a equipe com ferramentas de
planejamento estratégico e gestão eficiente, para auxiliar
o desenvolvimento do empreendimento em seu estágio
inicial.

INCUBADORA

portfólio FEA

Social

Integrantes
Alessandra Barrozo
Aline Morosini
Ana Beatriz
André Bazzani
Beatriz Gambaroni
Camilla Martins
Juliana Lovatte
Leonardo Arthur

Leonardo Bueno
Letícia Miranda
Luana Tenório
Matheus Cidreira
Rafael Calmon
Ryu Matsuyama
Vinicius Guimarães

A área
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Eventos se propõe a aproximar o meio universitário
de questões socioambientais por meio de ativações,
palestras, workshops e feiras.
Buscamos
conscientizar, informar e propor reflexões durante
nossas ações, sempre visando o crescimento do
setor social.

EVEN
TOS

portfólio FEA

Social

Bixos em Ação
Anualmente, fazemos a campanha “Bixos
em Ação”, que tem como objetivo
conscientizar os calouros, bem como
convidá-los para fazerem a diferença
conosco. O evento é dividido em três
momentos: Doação de Cabelo, Doação
de Sangue e Visita à Creche.

Corte de Cabelo
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A doação de cabelo ocorre no mesmo
dia da recepção dos “bixos”, convidandoos a comemorar o ingresso na
universidade fazendo um ato solidário.
São duas as possibilidades: doação de
cabelo e corte solidário. Desse modo, não
só o material das perucas é arrecadado,
bem como parte do custeio de
confecção, oriundo do valor simbólico do
corte de cabelo.

EVENTOS

portfólio FEA

Social

Visita à Creche
A visita à creche, certamente, é o evento mais
querido pelos ingressantes! É uma tarde muito
dinâmica, na qual vamos para a creche central da
USP e promovemos várias brincadeiras: da pintura
livre ao caça ao tesouro, a diversão é garantida!

Doação de Sangue
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A doação de sangue é um dos eventos de maior impacto! Todo ano a
FEA Social realiza uma parceria com o Banco de Sangue Paulista para
concretizar essa ação. Isso permite que a comunidade da Cidade
Universitária, mas principalmente da FEA, possa ter a oportunidade de
doar esse recurso tão precioso para o ser humano. A conscientização
sobre a importância dessa ação cresce cada vez mais juntamente com
o número de doadores!

EVENTOS

portfólio FEA

Social

Feira dos Refugiados
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A Feira dos Refugiados é um evento anual que ocorre
desde 2017, no instituto da FEA.O principal objetivo deste
dia é conectar o público universitário com a causa dos
refugiados. Para isso, contamos com espaços interativos
que buscam romper estereótipos relacionados aos
refugiados,
promovendo
a
conscientização
do
público. Além da venda de trabalhos artesanais e
comidas típicas, a Feira conta com roda de conversa
sobre a problemática que envolve o refúgio, murais
informativos, aula de caligrafia árabe entre outros.No
último ano, recebemos uma oficina de bonecas Abayomi,
com o Reneé (refugiado da Guiana Inglesa) e um
Workshop de dança congolesa com Prudence Kalambay
(refugiada do Congo)A FEA Social busca, a cada ano,
otimizar e inovar os moldes em que a Feira dos
Refugiados ocorre, sempre priorizando o conhecimento
do público acerca dessa questão global, assim como a
valorização da cultura desses grupos.

EVENTOS

portfólio FEA

Social

IMPACTUS
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A IMPACTUS, Primeira Feira de Carreiras de
Impacto Social da USP, contou com mais de 370
visitantes e com a presença de empresas, ONGs e
Negócios de Impacto de diversos segmentos.Entre
palestras, workshops e rodas de conversa, foram
abordados temas altamente relevantes, como
impacto nas periferias, meio ambiente, educação e
inclusão de pessoas com deficiência. Já nos
estandes, os visitantes descobriram a possibilidade
de aliar lucro com impacto socioambiental e
puderam conferir vagas de estágio em empresas
com selo B e Negócios de Impacto.

EVENTOS

portfólio FEA

Social

Bandeijão sem Copos
Realizado em parceria com Prefeitura do Campus USP
Capital,
Superintendência de Gestão Ambiental e
Superintendência de Assistência Social, o evento promove,
por um dia, a retirada dos copos plásticos do Restaurante
Central da USP, o qual mensalmente utiliza 110 000 copos
plásticos descartáveis. Através dessa ação, buscamos a
conscientização sobre o uso desnecessário de plástico,
incentivamos a utilização de canecas reutilizáveis e temos
o objetivo de eliminar a distribuição de copos descartáveis
na comunidade USP.No dia da iniciativa mais de 1000
canecas foram doadas entre alunos e funcionários.
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EVENTOS

