
EDITAL SEMPRE FEA 2020
VERSÃO RESUMIDA

OBJETIVO

A Sempre FEA¹ já nasce buscando causar impacto 

positivo de forma concreta na Comunidade FEAna² e na 

sociedade. 

Através deste 1º Edital, cujo objetivo é fomentar e 

selecionar projetos da Comunidade FEAna, procuramos 

fazer algo simples, flexível e gratuito!

A Sempre FEA destinará até R$100.000,00 (cem mil reais) 

para apoiar os projetos selecionados.

22/09/2020

PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO DOS PROJETOS A SEREM APOIADOS:

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Leia o Edital completo e se inscreva em:

semprefea.com.br/edital

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para:

edital2020@semprefea.com.br

PRAZO

09 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ AS 23 H 59 MIN

ELEGIBILIDADE

▪ Projeto em grupo ou individual³ – deve ter ao menos 
um membro da Comunidade FEAna. No caso de 
entidades, esta deverá eleger um responsável.

▪ Executados num período de até um ano – Jan/21 a 
Dez/21.

▪ Apresentam aplicação nas áreas de conhecimento da 
FEAUSP – Economia, Administração, Contabilidade 
e/ou Atuária.

▪ Respeitam as prerrogativas e deliberações acadêmicas 
da FEAUSP e seus departamentos.

▪ Enquadram-se preferencialmente em pelo menos uma 
das principais linhas de atuação indicadas acima, 
ressalvando que é permitida a participação em outras 
linhas de atuação.

Lançamento do 
Edital de 
Projetos

22/09

Encerramento 
do prazo para 

inscrição

09/11 
(Até 23h59)

Divulgação dos 
projetos 

selecionados 
para a 2º Fase

Até 16/11

Início de 
apresentação 
para a banca 
examinadora

24/11

Seleção dos 
projetos pelo 
Conselho de 

Administração

09/12

Anúncio dos 
projetos 

selecionados

10/12

Execução dos 
projetos

2021

CRONOGRAMA

¹ Para fins deste Edital, Sempre FEA é a Associação Endowment FEAUSP. Para mais informações sobre a Sempre FEA, por favor consulte nosso site: www.semprefea.com.br.² Para fins 
deste edital, considera-se “Comunidade FEAna” os discentes e docentes de graduação e pós-graduação e funcionários da FEAUSP, bem como entidades sem fins lucrativos representantes 
destas categorias. ³ Projetos individuais serão aceitos, mas as chances de seleção de projetos em equipes multidisciplinares tendem a ser maiores pelo fato de um dos critérios de seleção 
ser a interdisciplinaridade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

IMPACTO NA COMUNIDADE FEANA E NA SOCIEDADE

EXTERNALIDADES POSITIVAS DO PROJETO

INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE OS DEPARTAMENTOS 

DA FEAUSP OU OUTRAS UNIDADES DE ENSINO

A Sempre FEA valoriza a interdisciplinaridade tanto entre 
os departamentos da FEAUSP quanto entre a FEAUSP e 
outras unidades de ensino. 

Projetos que demonstrem potencial para influenciar outros 
projetos e iniciativas que prescindam de novos 
financiamentos por parte da Sempre FEA.

Propostas que apresentarem alto potencial de impacto 
positivo entre alunos, professores e funcionários da 
FEAUSP, bem como na sociedade como um todo.
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