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Principais entregas até 30/06/20

Relatório Semestral

▪ Identificação e avaliação de benchmarks no Brasil e no exterior de categorias de doadores pessoas físicas no 

atacado e pessoas jurídicas e definição dessas categorias no Sempre FEA

▪ Realização das primeiras abordagens diretas em busca de doações

▪ Identificação e avaliação de benchmarks internacionais sobre categorias de pessoas físicas no varejo e definição 

das categorias SempreFEA

▪ Análise e sugestão sobre possibilidade de coexistência de diversas iniciativas de captação de recursos na FEAUSP

▪ Análise funcional da solução Brazil Foundation

▪ Definição da identidade visual do Sempre FEA (em conjunto com a agência de comunicação Eólica), incluindo 

escolha do nome, logo e cores da marca

▪ Definição da estrutura e do conteúdo verbal do site do Sempre FEA

▪ Abertura da conta e definição da política de investimentos e dos procedimentos para pagamentos

▪ Definição dos procedimentos de doações por meio do e-mail doe@semprefea.com.br e gestão das doações

▪ Elaboração do orçamento para 2020 e fechamento dos relatórios contábeis mensais 

▪ Criação das Reuniões Abertas de Apresentação da Associação, para recrutamento e onboarding de novos 

voluntários.

▪ Processo de recrutamento passou a ser feito a partir do contato via caixa de e-mail voluntarios@semprefea.com.br

▪ Em junho, atingimos a marca de 80 voluntários.

▪ Realização de Reuniões Mensais de Diretores

▪ Constituição da Associação

▪ Elaboração de (i) termo de doação, (ii) termo de voluntariado, (iii) procedimentos de doação, (iv) procedimentos de 

contratação e (v) atas de reuniões de Conselho de Administração

▪ Análise dos aspectos fiscais relacionados à Associação e definição da estratégia para o primeiro ano

▪ Revisão de contratos e outras análises jurídicas envolvendo a Associação

▪ Conversas realizadas com professores da FEAUSP para recolher ideias de projetos prioritários e de apoio a 

projetos existentes

▪ Identificação de frentes de trabalho prioritárias para serem investigadas em maior profundidade

▪ Avaliação de benchmark de Centros de Carreiras no Brasil

▪ Apoio à Presidência e ao Conselho de Administração no relacionamento com a FEAUSP

▪ Mapeamento das entidades de alunos e ex-alunos da FEAUSP

▪ Finalização da estrutura do site e definição do gateway de pagamento

▪ Obtenção de gratuidade de sistemas via Techsoup e Google Grant de USD10k/mês em publicidade digital

▪ Elaboração de base de dados com mais de 2.000 FEAnos
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