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Os Princípios de Trabalho definem “Como” atuamos

O que fazemosMetas e Objetivos

Como fazemosPrincípios de Trabalho

Por que fazemosMissão, Visão e Valores

Somos uma associação que busca perpetuar a excelência da FEAUSP e 

promover sua inovação a partir de um fundo patrimonial independente e 

íntegro.

Somos movidos pelo desejo de impulsionar o ensino na FEAUSP para 
preparar os alunos para o futuro, garantindo o reconhecimento mundial da 
faculdade como uma instituição de excelência e inovação. Queremos criar 

um legado de impacto no Brasil e no mundo. 

Apoiamos projetos que proporcionam mudanças positivas na sociedade, 
fomentam a inovação, impulsionam o empreendedorismo, intercambiam 
conhecimentos e promovem a interação entre a comunidade FEAna e as 

esferas acadêmica, pública, privada e terceiro setor. Todas as nossas ações e 
decisões seguem os Princípios de Trabalho detalhados neste documento..
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Nossos Princípios de Trabalho

Em todas as nossas ações e decisões:

01

02

03
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Sempre priorizamos a 
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Pluralidade

Trabalhamos de modo 
colaborativo

Cooperação

Conectamos a 
comunidade FEAna

Integração



Nossos Princípios de 
Trabalho

01 Priorizamos a comunidade FEAna

Todas as ações e decisões que tomamos 
são para impulsionar o desenvolvimento da 
comunidade FEAna, nossa razão de existir. 

Temos sempre em mente nossa missão de 
garantir o reconhecimento mundial da 
FEAUSP como uma instituição de excelência 
e inovação.

Só é bom pra gente se for bom para a 
comunidade FEAna.

Sempre FEA



02 Zelamos pela reputação da FEAUSP 
e da nossa Associação

Nossa reputação é o nosso maior ativo.

Avaliamos os riscos em todas as ações e 
decisões que tomamos e agimos sempre de 
modo a evitar conflitos de interesse e 
impactos negativos para a imagem da 
FEAUSP e da nossa Associação.

Agimos com profissionalismo e prezamos 
pela transparência em todas as nossas 
relações e ações.

Integridade
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03 Valorizamos o comprometimento 
e a excelência 

Somos gratos e apaixonados pela FEAUSP. 

Mesmo trabalhando sem remuneração, 
fazemos sempre o nosso melhor, procurando 
retribuir para nossa alma mater e a sociedade o 
que recebemos.

Trabalhamos com comprometimento, 
respeitando as políticas internas e assumindo a 
responsabilidade pelas nossas atividades.

Protagonismo
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04 Sonhamos grande

Movidos pela nossa visão, perseguimos algo 
maior do que já somos e nos desafiamos a 
chegar cada vez mais longe. 

Estabelecemos metas ousadas e procuramos 
ser inspiracionais.

Desafiamos o status quo, sempre procurando 
ideias inovadoras e que possam gerar 
impacto positivo na comunidade FEAna e na 
sociedade.

Disrupção
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05 Conectamos a comunidade FEAna

Acreditamos que nossa união nos torna 
mais fortes. Buscamos sempre ampliar a 
participação e o engajamento na 
Associação.

Conectamos e incentivamos uma maior 
interação da comunidade FEAna com as 
esferas privada, pública e do terceiro setor, 
promovendo o networking e o apoio mútuo.

Integração
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06 Trabalhamos de modo colaborativo

Estabelecemos um ambiente que promove a 
cooperação e a confiança. 

Aprendemos uns com os outros e 
compartilhamos os mesmos valores.

Atuamos de forma voluntária, de acordo 
com nossa disponibilidade de tempo, 
contribuindo com as demandas da 
Associação, mesmo que além de nossas 
áreas de experiência.

Cooperação
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07 Abraçamos nossas diferenças

Acreditamos que as nossas diferenças nos 
ajudam a alcançar nosso objetivo em 
comum: potencializar a comunidade FEAna.

Por esse motivo, proporcionamos um 
ambiente aberto a todos e apoiamos 
diversas iniciativas, agregando as mais 
variadas opiniões, experiências e pessoas 
em nossa Associação. 

Valorizamos a diversidade.

Pluralismo
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