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CONSULTORIA

INTEGRANTES 
A FEA Social realiza consultorias gratuitas a 

ONGs de São Paulo. São prestadas por grupos 

de, em média, 6 participantes, que utilizam 

conceitos técnicos e teóricos aprendidos tanto 

em sala de aula como em capacitações 

oferecidas pela entidade. Para tal, nossa 

consultoria é segmentada da seguinte forma: 

1ª fase - Diagnóstico: 

Coleta de insumos externos que influenciam o 

projeto 

Coleta de insumos internos da ONG 

Análise do projeto 

2ª fase - Planejamento  :  

Mapeamento de um plano de ação a fim de 

atacar os principais problemas encontrados na 

ONG 

3ª Fase - Execução do Projeto: 

Teste de ideias pensadas a fim de sanar cada 

problema detectado 

Ao fim das quais capacitamos as Ongs a 

implementar as soluções e ferramentas 

propostas, acompanhando de perto este 

processo. 

SOBRE O TRABALHO 

Diretora:  

E l is  Cotosky 

 

Assessores:  

Jordi  Avanzzi  

Thiago Y oshimura 

 

Gerentes:  

A l ine Komatsu 

Carol ina  Kondratovich 

Er ivan Junior  

Gabr ie l  B lacher  

Gui lherme Rivera  

Pedro Paulo  Si lva  

Vitor  Espinosa 



INSTITUTO BACURI

INTEGRANTES 

Focado na Captação de Recursos e no Marketing, nosso projeto 

com o Instituto Bacuri abordou gestão de mídias sociais, 

construção de Portfólio e Mapeamento de Processos. 

SOBRE O PROJETO

O Instituto Bacuri desenvolve e apoia projetos que colaborem 

para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável 

do ponto de vista social e ambiental. Integrando atividades de 

diversas áreas, tais como de educação, esporte, saúde, artes e 

meio ambiente, o Instituto cria mecanismos para viabilizar e 

incentivar a participação da iniciativa privada em ações do 

Terceiro Setor. 

SOBRE A ONG

Al ine Komatsu 

Gui lherme Assumpção 

Gui lherme Vieira    

Gui lherme Vi l la    

Lya Araújo  

Maur ic io  Chen



CIAM -  CENTRO ISRAELITA DE 
APOIO MULTIDISCIPLINAR

INTEGRANTES 

Nosso projeto com o CIAM dividiu-se em duas frentes: 

comunicação, na qual ajudamos na estruturação da 

comunicação interna e de uma melhor agenda de contatos, e 

organizacional, em que mapeamos os processos da Ong e os 

compilamos em um organograma que pudesse ser seguido. 

SOBRE O PROJETO

O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – CIAM é uma 

associação beneficente, sem fins lucrativos que tem como 

missão prestar assistência à pessoa com deficiência 

intelectual e seus familiares, buscando desenvolver sua 

confiança, autonomia e inclusão na sociedade. Entre os 

principais objetivos técnicos da instituição estão a 

assistência à pessoa com deficiência Intelectual e sua família; 

a promoção da inserção social e profissional de seus 

assistidos, e a busca de reconhecimento técnico no 

desenvolvimento da pessoa com deficiência. 

SOBRE A ONG

Carol ina  Kondratovich 

Beatr iz  F igueiredo 

Cami la  Bernardes 

Mar ina Serrão 

Laryssa Sayur i  

Su Been Lee



MOVIMENTO VOTO CONSCIENTE

INTEGRANTES 

Como entregas, elaboramos um planejamento estratégico para 

as mídias sociais, revisamos a estrutura organizacional 

propondo sua mudança e sugerimos novos canais para a 

comunicação interna. 

SOBRE O PROJETO

O Movimento Voto Consciente (MVC) é uma OSCIP que tem por 

intuito a conscientização dos cidadãos visando uma melhor 

tomada de decisão eleitoral e aumento da participação na 

política em geral, não sendo filiada ou alinhada a nenhuma linha 

política. Para isso, o MVC realiza atividades em duas linhas 

principais: ações de acompanhamento do Poder Legislativo e 

ações de educação política. 

SOBRE A ONG

Gabr ie l  B lacher  

Carol ine Santos 

Er ika  Vidmar  

João Huber  

Patr íc ia  Kanô 



TRANSPARÊNCIA BRASIL

INTEGRANTES 

Como entregas, elaboramos um manual para tratar a identidade 

Visual da Ong, propusemos uma política de doação para auxiliar 

a sanar o gap financeiro e encaminhamos uma revisão do 

planejamento estratégico da organização. 

SOBRE O PROJETO

A Transparência Brasil é uma organização independente e 

autônoma, fundada em abril de 2000 por um grupo de 

indivíduos e entidades não-governamentais comprometidos 

com o combate à corrupção. Como organização, ela foca sua 

atuação na busca pela integridade do poder público, 

principalmente por meio do aumento da informação disponível. 

Seu trabalho é dividido em duas áreas: monitoramento das 

instituições e advocacy. 

SOBRE A ONG

Pedro Paulo  

Alan Y oon 

Gustavo Alberto 

Júl ia  de Sá 

Mar iana Rizardi  

Thais  Sonoda 



CENTRO COMUNITÁRIO 
SINHAZINHA MEIRELLES

INTEGRANTES 

Fizemos três principais entregas para o Centro Comunitário, 

que consistiram em um Manual de Comunicação para gestão de 

mídias, um Manual de Captação com normas e sugestões de 

plataformas de captação e de ferramentas para o 

gerenciamento interno de rotinas. 

SOBRE O PROJETO

O Centro Comunitário Sinhazinha Meirelles tem como objetivo 

oferecer educação infantil e complementar de qualidade para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, na 

região do Butantã. A meta da ONG é desenvolver ações que 

possibilitem a permanência das crianças e jovens no sistema 

educacional e fora da rua. Atividades que incrementem o 

desenvolvimento pessoal, cognitivo, afetivo e social das 

crianças e jovens e assim influenciem suas famílias e a 

comunidade. 

SOBRE A ONG

 V itor  Espinosa 

Ana L ív ia  Santana 

Giu l l ia  Mar inho 

Gui lherme Augusto 

Luciana Nakamura 

Rayne Santos 



BOM SAMARITANO 
TIDARFIT

INTEGRANTES 

Para a Bom Samaritano Tidarfit elaboramos um Pitch para 

apresentação a eventuais parceiros, estruturamos junto a eles 

um plano de negócios e ajudamos a estabelecer a estrutura do 

site da ONG. 

   

SOBRE O PROJETO

SOBRE A ONG

Er ivan Junior  

Cami la  Pavic ic  

Jul io  Hideaki  

Leandro H.  Gomes 

Mel issa Mar inho 

Pedro Rocha

Fundada em março de 2017, a Bom Samaritano Tidarfit é uma 

Ong de refugiados e imigrantes para refugiados e imigrantes. 

Sua missão de acolher, proteger, integrar e orientar estas 

pessoas dentro da sociedade brasileira, mais especificamente 

em São Paulo, independente de suas características socio- 

culturais ou de seu país de origem. Para isto, a Ong conta com 

cursos de alfabetização em português para adultos, cursos 

profissionalizantes e projetos que visam aproximar estes 

indivíduos das empresas e do mercado de trabalho. 



INSTITUTO REMO MEU RUMO

INTEGRANTES 

Focado em duas frentes, nosso projeto com eles foi de 

estabelecer as possibilidades e estruturar a captação de 

recursos, bem como mapear seus processos e realizar uma 

reestruturação da parte administrativa do Instituto.  

SOBRE O PROJETO

O Instituto Remo Meu Rumo é uma ONG iniciada por pessoas 

do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das 

Clínicas da USP que assumiu como missão e objetivo reabilitar 

crianças e adolescentes com deficiência física através da 

prática do Remo. 

SOBRE A ONG

Gui lherme Rivera  

Ana Beatr iz  Pereira  

Ana Carol ina  Amaral  

Gabr ie l  Schimitt  

Giovanna Varotto 

Isadora Vie i ra



NEGÓCIOS SOCIAIS

INTEGRANTES 

Nossa Incubadora de Negócios Sociais trabalha no 

desenvolvimento deste segmento, fornecendo aos 

empreendedores associados um programa de 

incubação com base em cinco pilares: 

Capacitação e Treinamento: Voltado para o 

desenvolvimento do pensamento critico e analítico, 

ensinamos formas de se analisar o ambiente 

externo. 

Suporte em Gestão: Utilizamos técnicas 

administrativas para consolidar seu negócio em 

seus primeiros passos, buscando a 

sustentabilidade financeira 

Desenvolvimento Pessoal do Empreendedor: 

O propósito é a principal fonte para se mudar o 

mundo, e a jornada começa através do 

autoconhecimento. 

Rede de Mentores: Mentores que um dia já iniciaram 

sua jornada compartilham suas experiências ao se 

empreender. 

Conexão entre os Empreendedores: Acreditamos 

que o networking faz parte do DNA de todo 

empreendedor. Assim, criamos um ambiente onde 

todos possam compartilhar suas ideias. 

Ao final do processo, esperamos ter desenvolvido 

junto ao empreendedor um modelo de negócios 

sustentável tangível, pronto para ser 

implementado. 

SOBRE O TRABALHO 

Diretor :  

Fel ipe Moreira  

 

Assessores:  

R ichard Bessa 

 

Gerentes:  

Arthur  B iscuola  

Thomaz Niemeyer



LUCIMARA E LESLIER 
(EMPREENDEDORAS)

INTEGRANTES 

Leslier é uma gerontóloga que decidiu criar uma nova 

metodologia de alfabetização de idosos, visando aulas mais 

eficazes e menos infantilizadas. Atualmente existem programas 

de alfabetização de idosos, mas que, de acordo com a 

observação de Leslier, perdem eficácia ao direcionar o mesmo 

conteúdo para idosos em níveis analfabetismo diferentes e ao 

utilizarem uma didática infantil,  de modo que os idosos se 

sintam desconfortáveis com a aula.   

PROJETO DE LESLIER

O projeto de Lucimara consistia na criação de uma plataforma 

de venda de produtos orgânicos que seguiria os princípios da 

Carta da Terra. Esta plataforma teria como objetivo facilitar a 

venda desses alimentos, reduzindo os custos e as perdas dos 

agricultores, além de fomentar o consumo de orgânicos. Os 

agricultores registrados na plataforma deveriam seguir os 

princípios da Carta da Terra, a qual preza pela responsabilidade 

socioambiental em todas as etapas de produção dos 

alimentos. Hoje, para que um produtor do interior consiga 

vender seus produtos na cidade, precisa ser credenciado e 

relacionado a uma associação, a qual direciona as feiras nas 

quais o produtor poderá vender, cobrando uma taxa por isso. 

PROJETO DE LUCIMARA

Arthur  B iscuola  

Bruno Araujo  

Fernanda de Ol iveira  

Isabel le  Smith 

Sabr ina Brustol in



ATELIÊ DE MODA SUSTENTÁVEL E 
INCLUIR DÁ CERTO

INTEGRANTES 

A proposta da Incluir dá certo se baseia na inclusão da pessoa 

com deficiência (pcd) no mercado de trabalho e na sociedade 

de consumo. Trabalhando junto ao RH de grandes empresas 

privadas, a empresa capacitava-os no processo de 

recrutamento e seleção, além da internalização, junto às 

equipes. Ao longo da incubadora, o projeto pivotou para se 

transformar numa empresa que geraria códigos fontes junto a 

websites para torná-los 100% acessíveis a todas as 

deficiências (visual e auditiva) que, até então, sofriam com as 

dificuldades da inclusão online 

INCLUIR DÁ CERTO

A proposta deste negócio era de explorar um nicho ainda não 

explorado pela moda consciente: o ramo feminino de roupas 

premium. Dessa forma, o ateliê de moda sustentável buscava 

fabricar roupas finas com todos os conceitos de ética com os 

trabalhadores e de sustentabilidade para com as matérias 

primas e tinturas, buscando ao máximo gerar impacto junto 

aos empregados e minimizar os efeitos negativos causados ao 

meio ambiente. 

ATELIÊ DE MODA SUSTENTÁVEL

Thomaz Niemeyer  

Ana Laura  Pacíf ico 

Eduardo Siqueira  

Fernanda Souza 

João Fel ipe


