
Itens Sugestões de CCE Estágio Atual

1

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

2

Casa de Desenvolvimento de Negócios  – local onde estes debates seriam feitos. Elaboração do projeto estratégico do Escritório de Negócios da FEA-

RP

3

Núcleo de Produtos de Desenvolvimento Organizacional – sustentabilidade,

excelência operacional, área financeira (análise de viabilidade de projetos e gestão

de caixa). Turbinar a Jr. envolvendo mais professores. Membros do Conselho podem

servir de coaching .

A Jr. FEA-RP está cuidando do assunto.

4

Viabilização de Funding das Empresas  – patrocínio para reformas de salas de aulas. 

Salas laboratórios para empresas, exemplos da FGV e do INSPER.

Aguardando os novos moldes estabelecidos pela Procuradoria Geral 

da USP para submeter a portaria "Parceiros da FEA-RP", a qual 

permitirá a doação de recursos ou execução de serviços de 

construção por empresas parceiras.

5
Prêmios com Funding das Empresas em Temas Específicos  – Ideias de fortalecer os 

trabalhos para competir.

Será estruturado após a criação do Escritório de Negócios

6
Convênios mais Amplos  – ver exemplo da EMBRAER, ligados à área de 

administração.

Em elaboração

7

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

8

Share Day  das empresas e da FEARP – Trazer empresas e mostrar o que a escola 

faz e como poderia ajudar, e a empresa mostrar suas demandas.

Será estruturado após a criação do Escritório de Negócios

Status das ações sugeridas na reunião do Conselho Consultivo Externo de 08/05/15

Tema discutido: Como aumentar a integração das empresas privadas e públicas com a FEARP?



Itens Sugestões de CCE Estágio Atual

9

Fortalecer o Uso e a Redação de Casos  – premiação... empresas se inscrevem na 

FEARP para ser tema de estudos de casos a serem escritos pelos professores e 

alunos da FEARP.

Será encaminhado pelo Prof. Marcos Fava

10

Feiras de Recrutamento  – palestras de empresas para mostrar o que faz (se vender) 

e para receber currículos de potenciais candidatos a trabalharem nas empresas.

Será estruturado após a criação do Escritório de Negócios

11
Competição dos Grupos em Trabalhos Finais de Disciplinas  com Temas Fomentados 

por Empresas – Prêmio Empresa.

Será encaminhado pelo Prof. Marcos Fava

12
Convênios com Empresas para Processos Seletivos de Estágios - estágios sendo

oferecidos na FEA.

Será estruturado após a criação do Escritório de Negócios

13

Problemas Administrativos no Campus  – FEARP se disponibilizar a resolver em 

matérias e outros os problemas que a prefeitura do Campus tenha.

A própria Universidade oferece esses cursos - Escola USP de Gestão

14

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 14 e 16 unificados.

Realização do Simpósio de Empreendedorismo e Inovação,  em 04 e 

05/11/15.

15
Iniciativas Institucionais – fortalecer o que vem da Unidade. Item suprimido

16

Laboratório de Empreendedorismo – Feira de projetos de empreendedorismo. Itens 14 e 16 unificados.

Realização do Simpósio de Empreendedorismo e Inovação, em 04 e 

05/11/15.


