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Missão

Promover o crescimento do setor social, o 

desenvolvimento dos membros da entidade e 

a conscientização sobre questões 

socioambientais por meio de eventos, 

consultoria e incubação de empreendimentos 

de impacto. 



Visão

Ser referência no cenário universitário 

enquanto organização voltada para o setor 

social, com propósito de inspirar a sociedade a 

fazer a diferença.  



Valores

Audácia

Coletividade

Empatia

Excelência

Responsabilidade 
Social

Transparência



Organograma



Nossa História

Desde a nossa criação, em 2013:

332  52  +15  13
membros 

desenvolvidos
consultorias (com 

ONGs e NeS)
incubações com 
empreendedores 

sociais**

** Desde 2016

*dados coletados em Fevereiro/2020

 52  +15  13
eventos 

realizados



Nossa História



ÁREAS DE 
PROJETOS



ConsultoriaConsultoria

O QUE FAZEMOS?

A Consultoria da FEA Social presta serviços para ONGs e Negócios 
Sociais. Por meio de diagnósticos e processos, entendemos melhor as 

necessidades dos clientes e traçamos soluções. 

Por fim, recomendamos ações de melhorias. Valorizamos a 
cocriação com os nossos parceiros e oferecemos uma visão 

externa e profissional das organizações



ConsultoriaConsultoria

COMO FAZEMOS?

MINI CICLO
Capacitações

3 semanas

6 GRUPOS
4-6 pessoas

1 gerente

2 CICLOS
2 projetos/ano

3 a 4 meses

4 ETAPAS
Diagnóstico

Planejamento
Implementação

Acompanhamento



ConsultoriaConsultoria

PARA QUEM PRESTAMOS?

ONGs NEGÓCIOS 
SOCIAIS

Contribuir com a estruturação 
e a organização dessas 

Instituições a fim de 
aumentar a sua credibilidade 

perante a sociedade

Potencializar o impacto e 
auxiliar na expansão desse 
tipo de empreendimento



ConsultoriaConsultoria

PROJETOS REALIZADOS

ONGs NEGÓCIOS 
SOCIAIS



IncubadoraIncubadora

O QUE FAZEMOS?

INOVAÇÃO
com negócios de 

alto impacto

DESENVOLVIMENTO
desde os primeiros 

passos

PIONEIRISMO
incubadora 

universitária gratuita
do Brasil 



IncubadoraIncubadora

COMO FAZEMOS?

3 GRUPOS
3-4 pessoas

1 gerente

2 CICLOS
1° Ciclo: Capacitações

2° Ciclo: Projetos

METODOLOGIA
Imersão

Análise de Dados
Ideação

Prototipação



IncubadoraIncubadora

CASES DE SUCESSOPROJETOS REALIZADOS



EventosEventos

COMO SÃO NOSSOS EVENTOS?

COMO SÃO NnS?NO

 Palestras, Workshops e Feiras.

Buscamos a aproximação do meio universitário ao Setor Social, além de 
estimular a conscientização sobre questões socioambientais.

Atingimos esse objetivo por meio de 
Palestras, Workshops e Feiras.



EventosEventos

COMO SÃO NnS?NO



EventosEventos

COMO FAZEMOS?

PLANEJAMENTO
Plano de Ação

BRAINSTORMING
Tema e Formato

EXECUÇÃO
Contatos e Divulgação

EVENTO
Dia do Evento

PÓS-PROJETO
Observações



EventosEventos

NOSSO ALCANCE



ÁREAS 
INTERNAS



Presidência

O QUE FAZEMOS?

NOSSAS ATIVIDADES

A presidência é a área responsável por garantir a integração e a representação 
da entidade, bem como nortear a sua estratégia, de modo a traçar caminhos 

guiados por nossos valores e nossa cultura.

Recepção dos bixos e projetistas, mediação de reuniões gerais, 
acompanhamento estratégico, eventos de integração, comunicação 
interna, relação com ex-membros e Conselho, organização de atos 

voluntários e representação institucional.



Vice-presidência

O QUE FAZEMOS?

NOSSAS ATIVIDADES

Vice-presidência é a área que se responsabiliza pela saúde financeira da 
entidade, como também pela organização jurídica e por toda a relação 

pública que se é estabelecida dentro ou fora da FEA.

Promover o Programa de Inclusão, organizar a campanha de doação de 
ex-membros para a entidade, impulsionar e manter o movimento das 

Sociais, entre outras atividades de cunho financeiro e de relações 
públicas.



Gestão de pessoas

O QUE FAZEMOS?

NOSSAS ATIVIDADES

Gestão de Pessoas é a área que tem como principal objetivo garantir e 
promover a integração e sentimento de pertencimento de todos os membros 

da FEA Social.

Acompanhamento de membros, feedbacks periódicos, pesquisas de 
clima, revisão de políticas, elaboração de dinâmicas de integração, 

alocações, plano de carreiras, etc.



Marketing

O QUE FAZEMOS?

NOSSAS ATIVIDADES

Marketing é a área responsável pela imagem e identidade da FEA Social. Fazemos isso 
por meio do suporte da gestão das nossas mídias sociais, suporte às áreas e 

elaboração de campanhas e pesquisas.

Campanhas, gestão da marca, capacitações voltadas para marketing,
postagens nas redes sociais, divulgação de eventos e do processo 

seletivo, pesquisa de imagem, apresentações institucionais, etc. 


