
Encaminhamento Próximos Passos Estágio Atual

1

Prover meios para que os alunos possam aprofundar os conhecimentos na área de
estratégia empresarial, considerando os diferentes modelos de negócios
existentes, como por exemplo:
  i.    Mercados regulados;
  ii.  Modelos de negócio pela internet (comerciante, corretagem e publi-cidade);
  iii.  Parcerias Público-Privadas (PPPs);
 iv.   Indústrias, entre outros.

Encaminhado aos Coordenadores de graduação, 
na reunião realizada em 10/2/2015.

• Criar disciplinas de 30h, com código FEA-RP (81) – algumas 
ministradas em inglês;
• Convidar pessoas externas para proferir palestras nessas 
disciplinas;
• Disciplinas poderão ser oferecidas por vários professores, dividindo-
se a carga didática.

• Em discussão nos Departamentos

2

Ampliação do Programa Estágio Supervisionado incluindo-o na grade curricular
para ser realizado no penúltimo semestre do ano de conclusão do curso. Esta
medida teria como objetivo fomentar o estágio de forma geral (inclusive o estágio
internacional), agregando ao aluno o contato com o mundo empresarial, sem
prejuízo da sua formatura no tempo normal da graduação;

Encaminhado aos Coordenadores de graduação, 
na
reunião realizada em 10/2/2015.

• Criar ranking das 10 melhores empresas para estagiar – instituir 
prêmio para a melhor do ranking;
• Criar estágio de férias;
• Ligar mais as atividades acadêmicas às atividades realizadas nas 
empresas. O professor precisa acompanhar mais de perto a atuação 
do aluno na empresa.
• Treinar os funcionários do Setor de Estágios da FEA-RP com intuito 
de captar novas Empresas, com objetivo de alinhar o estágio ao 
projeto pedagógico, com acompanhamento e objetivos bem claros, 
facilitando e elevando a qualidade no acompanhamento e na relação 
professor, aluno e empresa. 

• Em discussão nos Departamentos

3

Desenvolver, nas áreas de contabilidade e administração, matérias mais
abrangentes sobre os temas de planejamento tributário, direito empresarial e Lei
das S.A., preparando o aluno para situações mais complexas do mundo de
negócios (fusões, aquisições, M&A, IPO etc.).

Encaminhado aos Coordenadores de gradua-ção, 
na reunião realizada em 10/2/2015.

• Em discussão nos Departamentos

4 Globalização de negócios (modelo de acompanhamento de mercados externos/
finanças internacionais etc.)

Encaminhado aos Coordenadores de graduação,
na reunião realizada em 10/2/2015.

• Em discussão nos Departamentos

5
Valores éticos e morais no mundo dos negócios como matéria - se possível
obrigatória.

Encaminhado aos Coordenadores de graduação,
na reunião realizada em 10/2/2015.

• A disciplina Ética e Política (obrigatória) já faz parte da grade
curricular do curso de Administração.

• Em discussão nos Departamentos

6
TCC - e talvez também um das notas anuais - ser considerada como um trabalho
que seria válido apenas se passasse pelo balcão de vendas para as empresas. Se
uma empresa não comprar o projeto não valeria nota

Encaminhado aos Coordenadores de gradua-ção, 
na reunião realizada em 10/2/2015.

• Convidar empresários para participarem das bancas de TCC dos 
alunos. • Em discussão nos Departamentos
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7 Governança Corporativa para empresas próprias e familiares e M&A. Ofício encaminhado aos Chefes de Departa-
mento.

• Criar uma disciplina optativa cujo conteúdo abranja o tema 
Governança Corporativa, oferecida em conjunto pelos três 
Departamentos, com acesso liberado a alunos dos quatro cursos da 
FEA-RP.

• Em discussão nos Departamentos

8

Desenvolver programas que propiciem maior integração do corpo docente com o 
mercado, facilitando, dessa forma, a internalização, na faculdade, de experiências 
e cases de sucesso do mundo empresarial além de promover o intercâmbio de 
conhecimento.

Divulgação feita por email das disciplinas de estudo 
de caso existentes no Departamento de 
Administração.

• Convite aos docentes para ministrarem essas disciplinas, em 
conjunto com o Departamento de Administração.
• RAD2200 Estudo de Casos de Organizações Agroalimentares
• RAD2225 Estudo de Casos em Administração de Marketing
• RAD2224 Estudo de Casos em Administração Estratégica
• RAD2113 Estudo de Casos em Direito e Finanças
• RAD2227 Estudo de Casos em Organizações e Inovação
• Disciplina de Agronegócios e Mercados Futuros do Depar-tamento 
de Contabilidade.  Se reestruturou o curso totalmente de acordo com 
as expectativas e orientações do Conselho Consultivo.

• Casos em Controladoria: 
Foram convidados alguns profissionais do 
mercado e os mesmos estão fazendo 
apresentações sobre temas de controlado-ria 
nos dias das aulas. Ao todo tivemos cinco 
participações, entre elas, ex-alunos que ocupam 
cargo de destaque em controlado-ria nas 
empresas da região e também alunos do MBA 
Controladoria e Finanças (MBA- USP-
FUNDACE), como por exemplo, a controller da 
Autovias.

9 Oferecimento de disciplinas em inglês Projeto de Internacionalização da FEA-RP • Foi implementado incentivo da Diretoria para 
que mais professores ministrem aulas em inglês.

10 Liderança como ciência Contato com Reitor da Universidade da Argentina, 
Prof. Dr. José Luiz Flores. Marcos fará o contato.

11 Ter uma empresa exponsor das 5 principais matérias (1 em cada ano da 
graduação). Marcos vai propor aos próprios Conselheiros.

12
Empresa 360 graus. Empresa seria convidada e os principais executivos fariam
apresentação completa da empresa. Alunos desenvolveriam trabalhos ao longo do
semestre e fazem a devolutiva ao final do semestre.

• Criada disciplina RAD2227, aplicada em 
parceria com a Embraer e empresa SAP Brasil – 
ministradas pelos Profs. Dante/ Erasmo, do 
Departamento de Administração

2ª Reunião - 08/05/2015



Encaminhamento Próximos Passos Estágio Atual
   

Sugestões do CCE
Revisão das proposições dos membros do Conselho Consultivo Externo da FEA-RP/USP (2014-2015)

13 Casa de Desenvolvimento de Negócios – local onde estes debates seriam feitos.

• Criação do Escritório de Negócios da FEA-RP;
• Criação da Comissão Gestora do Escritório de 
Negócios da FEA-RP;
• Definição de missão e visão;
• Priorização de ações, segundo entidades 
estudantis.

14 Viabilização de Funding das Empresas – patrocínio para reformas de salas de
aulas. Salas laboratórios para empresas, exemplos da FGV e do INSPER. 

• Atualmente a FEA-RP tem um programa de 
incentivo e regularização de doações, mediante 
portaria específica.
• Encontra-se em análise na Procuradoria Geral 
da USP, a ampliação desse leque de 
oportunidades, para poder atender projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, melhorias ou 
ampliação de ambientes didáticos e de 
pesquisa, ambientes de eventos, ambientes de 
informática, salas para videoconferência, 
ampliação e reforma de espaços físicos em 
geral.

15 Prêmios com Funding das Empresas em Temas Específicos – Ideias de fortalecer
os trabalhos para competir. 

- -
• Esse tema será discutido nas reuniões da 
Comissão Gestora do  Escritório de Negó-cios

16
Convênios mais Amplos – ver exemplo da EMBRAER, ligados à área de
administração. 

• O convênio entre EMBRAER e FEA-RP /USP 
foi firmado em 03/02/2016

17 Programa de Residência – copiar moldes do que é feito na ESALQ, estágio de seis
meses de residência, ligado ao trabalho de formatura e valendo créditos.

- -
• A ser discutido nos departamentos

18 Share Day das empresas e da FEA-RP – Trazer empresas e mostrar o que a
escola faz e como poderia ajudar, e a empresa mostrar suas demandas. - -

• Esse tema será discutido nas reuniões da 
Comissão Gestora do  Escritório de Negó-cios

19
Fortalecer o Uso e a Redação de Casos – premiação - empresas se inscrevem na
FEA-RP para ser tema de estudos de casos a serem escritos pelos professores e
alunos da FEA-RP. 

- - • Será encaminhado pelo Prof. Marcos Fava



Encaminhamento Próximos Passos Estágio Atual
   

Sugestões do CCE
Revisão das proposições dos membros do Conselho Consultivo Externo da FEA-RP/USP (2014-2015)

20
Feiras de Recrutamento – palestras de empresas para mostrar o que faz (se
vender) e para receber currículos de potenciais candidatos a trabalharem nas
empresas. 

- - • Esse tema será discutido nas reuniões da 
Comissão Gestora do  Escritório de Negó-cios

21
Competição dos Grupos em Trabalhos Finais de Disciplinas com Temas
Fomentados por Empresas – Prêmio Empresa. - -

• Será encaminhado pelo Prof. Marcos Fava

22 Convênios com Empresas para Processos Seletivos de Estágios - estágios sendo
oferecidos na FEA-RP. - -

• Esse tema será discutido nas reuniões da 
Comissão Gestora do  Escritório de Negó-cios

23 Problemas Administrativos no Campus – FEA-RP se disponibilizar a resolver em
matérias e outros os problemas que a prefeitura do Campus tenha. - - • A própria Universidade oferece esses cur-sos - 

Escola USP de Gestão

24
Incubadoras – Parques Tecnológicos – muitos parques tecnológicos não tem 
estrutura de apoio para realizar planos de negócios. Ver um convênio com parques 
para fazer os planos de negócios. Ligar às disciplinas de empreendedorismo.

-
• Itens 25 e 27 unificados.
• Realização do Simpósio de Empreen-
dedorismo e Inovação,  em 04 e 05/11/15.

25 Laboratório de Empreendedorismo – Feira de projetos de empreendedo-rismo. Encaminhamento -
• Itens 25 e 27 unificados.
• Realização do Simpósio de Empreen-
dedorismo e Inovação, em 04 e 05/11/15.

Para o Escritório Negócios:
• Colocar missão e visão e se possível metas quantitativas.

-
• Criação do Escritório de Negócios da 
FEA-RP;

• Oficina de planos de negócios: montar uma estrutura. • Criação da Comissão Gestora do Escritório de 
Negócios da FEA-RP;

• Criar um conselho consultivo para o escritório de negócios com representantes da 
diretoria, professores, alunos, ex-alunos, ex-presidentes de empresas Júnior. • Definição de missão e visão;

Trabalho ativo de visitas em empresas e tabular isto em uma metodologia
adequada.

• Priorização de ações, segundo entidades
estudantis.

• Montar uma agenda de visitas.
• Agenda e priorização das ações.
• Criar uma linha do tempo e estratégias de execução.
• Criar uma articulação muito bem feita com as organizações Jr e Núcleo.

• Definir um nicho de mercado.
• Participação dos professores deve ser maior.

28
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• Tentar levar a iniciativa para o Campus, depois de implementada na FEA-RP.

• Também deveria focar o engajamento de alunos do mestrado e do doutorado.

• Ex-alunos fortalecer.
• Elaboração de projetos e ver as empresas.
• Preparação dos alunos para processos de trainee.
• Empreendedorismo social e políticas de inclusão sustentável.
• Buscar ativamente os concursos e competições que estão acontecendo nas
grandes empresas.
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