
Prêmio de Sustentabilidade 
FEA-RP 2020 / COVID-19 

Mobilização da FEA-RP diante da Pandemia 
 
Objetivo 
O Escritório de Sustentabilidade (PRME FEA-RP) promove o Prêmio de Sustentabilidade 
FEA-RP 2020 / COVID-19. O objetivo é estimular comunidade de alunos, ex-alunos, 
professores e servidores da FEA-RP a se mobilizarem em ações que contribuam na 
redução dos danos da pandemia na região de Ribeirão Preto. 
 
Público alvo 

- Entidades estudantis FEA-RP 
- Grupos de alunos e/ou ex-alunos, servidores, docentes e grupos de          

pesquisa; auto-formados e autogeridos 
 
Categorias e subcategorias de ação 
Cada equipe pode escolher uma subcategoria listada abaixo. As equipes podem           
também propor outras subcategorias. 

a) Marketing 
○ Campanha do HC USP RP  
○ Projeto USP Vida 
○ Supera ação COVID-19 

b) Setor Público 
○ Aumentar uso de máscaras pela população 
○ Atuação junto ao programa Ribeirão Solidária da PMRP 
○ Apoio à população local no âmbito do Auxílio Emergencial Covid-19 

c) Terceiro Setor 
○ Estimular para que mais artesãos e mais ONGs da região produzam           

máscaras pessoais (de preferência com os materiais e técnicas         
adequados para bloquear o vírus) 

○ Arrecadação para ONGs durante período de crise 
d) Empreendedorismo 

○ Campanha específica para que empresas e indivíduos doem        
respiradores mecânicos para hospitais e prefeituras da região 

○ Ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores para        
superação das dificuldades econômicas destas empresas 

○ Renegociação de contratos voltados ao consumidor final 
○ Propostas de logísticas e conexão de redes entre fornecedores,         

produtores e consumidor final 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-hcrp-na-luta-contra-o-covid-19-ricardo-de-carvalho-cavalli
https://www5.usp.br/uspvida/
http://www.superacaocovid19.com/
http://ribeiraopreto.sp.gov.br/coronavirus/doacoes
https://auxilio.caixa.gov.br/


e) Educação e Bem-Estar 
○ Comunidade interna (FEA-RP) 
○ Comunidade externa 

 
f) Meio Ambiente 

○ Manejo e tratamento de lixo hospitalar 
Inscrição 
Cada equipe deve enviar até dia 21/4/2020 para o e-mail prme@fearp.usp.br um            
projeto contendo: 

A categoria e subcategoria da ação escolhida 
Nome dos integrantes da equipe 
ODS relacionada 
Plano da ação 
Resultados esperados 

 
Ação 
Equipes executam as ações do seu plano em 3 semanas e apresentam um relatório              
final com descrição de como foi a ação e algumas evidências e dados sobre a               
efetividade da ação (dados qualitativos e quantitativos) 
 
Avaliação dos resultados 
Escritório de Sustentabilidade (PRME FEA-RP) vai analisar os projetos e os           
resultados das ações e, a partir dos resultados alcançados, indicar o vencedor do             
Prêmio. 
 
O PRME FEA-RP vai oferecer certificados aos participantes e reconhecimento para           
os equipes que foram efetivas. 
 
Cronograma 

1. 14/4 - Lançamento do programa 
2. 21/4 - Prazo para entrega do Documento 
3. 15/5 - Prazo para finalização das ações 
4. 22/5 - Avaliação e divulgação dos resultados 

 
As organizações estudantis também poderão reportar outros projetos fora das 
categorias indicadas que também estão sendo realizados por elas. 

mailto:prme@fearp.usp.br

