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São Paulo, maio de 2017.

Carta do Diretor FPFEAUSP
Prezados conselheiros e interessados,
Primeiramente, quero enfatizar que é uma satisfação participar
desta importante iniciativa para a Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
(FEAUSP). O projeto do Fundo Patrimonial mobilizou dezenas de
pessoas e trará muitos benefícios para a comunidade FEAna e,
consequentemente, para a sociedade.
O projeto Fundo Patrimonial FEAUSP é um dos mais importantes da
história da Faculdade, devido ao seu planejamento e visão à longo
prazo, que proporcionará uma FEAUSP ainda melhor.
Aproveito para fazer um breve resumo sobre o que é este projeto e como foram suas atividades
ao longo do ano de 2016.
O Fundo Patrimonial FEAUSP foi instituído com a finalidade de fornecer sustentabilidade
financeira e autonomia à Faculdade. Sua lógica está na constituição de um patrimônio
mobilizado por meio de valores doados pela comunidade. Esse patrimônio é aplicado e, apenas
seus rendimentos são utilizados para realização de apoio financeiro à FEAUSP. Essa forma de
atuação foi inspirada nas práticas de instituições de ensino norte-americanas.
Para dar início a esse ideal, no ano de 2014, foi realizada uma campanha silenciosa com o
objetivo de mobilizar recursos para constituir o patrimônio inicial do Fundo. A campanha
mobilizou 99 participantes, chamados de doares instituidores, pois tiveram papel fundamental
na história da FEAUSP. Ressalto que esses recursos estão aplicados em fundo de perfil
conservador.
O crescimento do Fundo Patrimonial está ligado à mobilização de recursos e pessoas,
planejamento e projeções de metas. Para isso, o Fundo Patrimonial estabeleceu seu modelo de
governança composto por 4 quatros órgãos: o Conselho Curador, o Conselho de Relacionamento
Institucional, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
Todos os órgãos aturarão de forma a cumprir com os objetivos e diretrizes de atuação do Fundo,
que se concentram-se em proporcionar à FEAUSP o atendimento as suas finalidades, por meio
da adequada mobilização de recursos humanos, financeiros e materiais para finalidades que
suportem a comunidade FEAna, tais como: bolsa de estudos, bolsa intercâmbio, bolsa pesquisa
e outras iniciativas da faculdade que possam surgir.
Por fim, enfatizo que estou honrado de poder participar, como Diretor Executivo, deste projeto
que, a longo prazo, trará imensuráveis benefícios à Faculdade e à sociedade. Digo isso, pois em
sua concepção, o Fundo proporcionará o aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão na
FEAUSP. Além disso, será uma forma de manter os laços criados com todos que fazem parte da
comunidade FEAna e manter a excelência de nossa faculdade.
O Fundo Patrimonial FEAUSP é uma pequena semente plantada hoje, que renderá muitos frutos
a longo prazo.
José Carlos de Souza Santos
Diretor Presidente FPFEAUSP
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Objetivo do relatório
Este relatório tem como objetivo trazer os principais pontos relacionados a Fundação Fundo
Patrimonial FEAUSP (FPFEAUSP) ao longo do ano de 2016.
Neste documento serão abordados os seguintes itens:








Apresentação da Fundação Fundo Patrimonial
Doadores Instituidores
Constituição e Governança do FPFEAUSP
A marca Fundo Patrimonial
Crescimento do Fundo Patrimonial
Posição Financeira

Apresentação da Fundação Fundo Patrimonial FEAUSP
A Fundação Fundo Patrimonial FEAUSP foi constituída em Janeiro/2016 com o objetivo exclusivo
ao apoio e o desenvolvimento das atividades da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEAUSP) na realização direta, constante e ativa da
pesquisa, do ensino, da extensão universitária, do desenvolvimento institucional e da prestação
de serviços à comunidade. Com a seguinte missão e visão:

Missão

Visão
Mobilizar recursos para
catalisar os objetivos da
FEA em benefício à
sociedade.

Primordialmente,
assegurar que, em 2024,
a condição financeira
não seja um obstáculo
para o bom desempenho
dos alunos.

A importância do Fundo Patrimonial é justificada pela demanda de mantermos a FEAUSP como
uma instituição reconhecida por seu pioneirismo e excelência, característica que pode ser
comprometida pela escassez de recursos públicos. Assim, foi iniciada esta iniciativa, que poderá
trazer aos projetos da Faculdade sustentabilidade financeira e autonomia. A sua lógica está na
constituição de um patrimônio financeiro, baseado nas práticas das instituições de ensino norteamericanas, no qual os valores doados compõem seu ativo principal, que é preservado
perpetuamente.
De forma resumida, A Fundação Fundo Patrimonial FEAUSP tem como único foco a criação,
manutenção e ampliação de um Fundo Patrimonial, que atuará com o único propósito de
oferecer recursos financeiros a seus interessados.
A escolha da forma jurídica de uma Fundação se deu pelo fato desta categoria responder
diretamente ao Ministério Público e, assim, ter que atender a diversas regras, como a
apresentação de auditoria externa. Garantindo mais transparência aos doadores, à comunidade
FEA e para a sociedade.
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Por regra, para constituição da Fundação, foi necessário a apresentação de um patrimônio
instituidor ao Ministério Público. Desta forma, realizou-se uma campanha pontual, intitulada de
Doadores Instituidores.
Em abril/ 2016, com a presença de professores, representantes de entidades estudantis, alunos,
egressos e Doadores Instituidores foi feita a primeira reunião que marcou a criação da Fundação
Fundo Patrimonial FEAUSP. Nesta ocasião, foram eleitos e tomaram posse os membros do
Conselho Curador - presidido pelo diretor da FEAUSP, Adalberto Fischmann - órgão soberano
que terá como função zelar pelo patrimônio do fundo. Também foram escolhidos e empossados
os membros do Conselho Fiscal, Conselho de Relacionamento Institucional e da Diretoria
Executiva.

Este foi um importante momento inicial desta iniciativa, que demonstra várias gerações da
comunidade FEAna agindo em prol de um bem maior.

Doadores Instituidores
Para a constituição do patrimônio
inicial da Fundação Fundo Patrimonial
foi realizada uma campanha focada em
grandes doadores de outras iniciativas
realizadas
anteriormente
na
Faculdade. No total foram arrecadados
216.440,51 (duzentos e dezesseis mil
quatrocentos e quarenta reais e
cinquenta e um centavos) com 99
Doadores Instituidores. Demonstrando
a importância da mobilização da
comunidade em prol de algo maior.
Como símbolo deste laço, estes doadores são representados pelo Ipê-amarelo, que representa
força, sustentação e longevidade. Todos os doadores também deixaram sua marca com a
assinatura do Livro de Ouro de constituição do Fundo Patrimonial.
Abaixo segue lista completa de todos os Doadores Instituidores.
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A FEAUSP é eternamente grata a estes protagonistas por acreditarem e apoiarem a iniciativa.
AAAVC - Atlética
Gabriela Fernandes Martinez
Olga Miranda
Prof. Dr. Adalberto A. Fischmann
Prof. Dr. Guilherme Ary Plonski
Otávio Augusto C.Bartalotti
Adelino Gomes Arantes Filho
Prof. Dr. Guilherme Shiraishi
Paschoal Tadeu Russo
Alceu Landi
Gustavo Nobuaki Aoki
Paulo Ribeiro Lemos de Melo
Alexandre Gertel Nogueira
Gustavo Notrispe Vallo
Paulo Thiago Bolzan Mansur
Prof. Dr. Andre Franco Montoro
Filho
Prof. Dr. Hélio Janny Teixeira
Raul Nunes Medeiros
Prof. Dr. Antonio Carlos Coelho
Campino
Heraldo Gilberto de Oliveira
Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Antonio Rafoul Mokodsi
Jackson Yang
Renzo Dietze
Beatriz de Castro S. Pereira
João Paulo Martin Faleiros
Roberto P. Ribeiro
Bolivar Godinho de Oliveira Fº
Prof. Dr. Joaquim J. M. Guilhoto
Prof. Dr. Roberto Sbragia
Bruno Bose do Amaral
Jorge Antonio Toledo
Roberto Shoiti Ushisima

Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti
Jorge Luis Durgante Pasquotto
Rui Fernando Ramos Alves
Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira
José Carlos Procida
Shin Jieh Faria Lai
Prof. Dr. Carlos Roberto Azzoni
Jose Frade de Sousa
Shin Toung F. Lai
Eduardo Alonso M. dos Santos
Prof. Dr. Jose Roberto Securato
Shussumu Hayashi
Carolina dos Santos Batista
Profa. Dra. Kavita M. Hamza
Silvio Takahashi
CAVC
Lara Monteiro da Silva Fenolio
Tiago Sampaio Cunha
Cristiane Mireille
Prof. Dr. Lindolfo Albuquerque
Tulio Koji Takeda
Cursinho FEAUSP
Luiz Armando Lucente
Valmor Slomski
Daniel OCzerny
Luiz E A Bresciani
Vanessa Cristina de Paiva
Diogo B. Ribeiro Neto
Luiz Roberto Calado
Victor Kaneo Mizusaki
Profa. Dra. Diva Benevides Pinho
Maíra Coube Salmen
Victor Stephan
Economia USP 95
Marcio Pintan

Vitor Gustavo Risoti Buives
Prof. Dr. Edgard Cornacchione
Marco Antonio G. Custodio
Wagner Toyama Cassimiro
Eduardo Contani
Marco Antonio Lucente
Yatyr Gasparini
Eduardo Cotrim
Marco Antonio Vasquez
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Marcos A. A. Ferreira
Elaine Aparecida de Pascoli Silva
Prof. Dr. Marcos C.Campomar
Elisabete Helena Villas Boas
Maria Dolores Montoya Diaz
Emanoel Marcos Lima
Maria Helena Zockun
Equipe Jailsons
Maria Teresa Ribeiro Fuess
Evandir Megliorini
Profa. Dra.Maria Tereza Leme
Fleury
Fabio Cação Kono
Prof. Dr.Martinho Isnard Ribeiro
de Almeida
FEA Júnior USP
Mauricio Castro A. Fernandes
Felipe Ramos Fioravante
Mauro Camilo dos Santos
Fernando Setubal Souza e Silva
Mirela Scarabel
Francisco C. San Juan Paschoal
Prof. Dr.Nicolau Reinhard

Constituição e Governança do FPFEAUSP
A Governança da Fundação foi constituída a partir do objetivo de garantir representatividades
importantes tanto da Faculdade como de doadores pessoas físicas e jurídicas, de modo a
garantir a manutenção perpétua do Fundo Patrimonial.
A Governança é responsável direta na atuação e preservação do Fundo Patrimonial, garantindo
e preservando o interesse de todos os participantes por meio da realização dos objetivos que
compõem a ideologia do Fundo.
Segundo o Estatuto Social e o Regulamento da Fundação Fundo Patrimonial, os órgãos
responsáveis pela administração da Fundação são: Conselho Curador, Conselho de
Relacionamento Institucional, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Cada um desses órgãos é
responsável por conferir à Fundação caráter eficiente e transparente, visando criar
representatividade tanto de doadores e demais interessados.
O Conselho Curador é responsável pelo estabelecimento de políticas gerais e diretrizes da
Fundação, agindo como órgão deliberativo e controlador das normas internas da instituição. Os
membros do Conselho Curador são oito, encabeçados pelo diretor da FEAUSP, que é o
Presidente do próprio Conselho. As demais vagas são preenchidas pelos três Chefes de

Departamento, Presidente do Centro Acadêmico e os representantes dos alumni na
Congregação, dos doadores pessoas físicas e jurídicas do Conselho de Relacionamento
Institucional.
O Conselho de Relacionamento Institucional é o órgão de participação dos doadores e
patrocinadores do Fundo Patrimonial, composto por 10 membros, com mandatos de um ano,
renováveis, cada, sendo distribuídos em sete maiores doadores pessoas físicas e três maiores
patrocinadores pessoas jurídicas. Em sua concepção, permitirá a interação entre os doadores
do Fundo Patrimonial e sua atuação, pois doadores assíduos poderão fazer parte do
planejamento das ações de divulgação do Fundo.
O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da administração econômico-financeira, sendo compostos
por três membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos pelo Conselho de
Relacionamento Institucional. Sua atuação visa propiciar eficiência e transparência à gestão da
Fundação.
Por fim, a Diretoria Executiva é responsável pela execução e cumprimento das estratégias e dos
programas do Fundo, nos aspectos técnico, administrativo e financeiro. É composta por um
Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um Diretor Financeiro.
A Governança tem como próximos passos a definição da produção do Regulamento do Fundo e
do Regimento da Fundação. Assim, poderemos operar a Fundação e o Fundo de forma mais
eficiente e com diretrizes claras.

A marca Fundo Patrimonial
A marca do Fundo Patrimonial foi concedida a partir dos princípios: credibilidade, solidez,
movimento e crescimento. Assim, o conceito básico da marca está marcado pela referência às
folhas de uma planta, já que as árvores que também representam o laço de uma doação
presente - a semente - com os benefícios futuros - os frutos.

Para chegarmos na versão final da marca foi realizada uma pesquisa junto à comunidade FEAna,
todas as considerações foram importantes para chegarmos a identidade final.

Com a definição da marca foram definidos os selos representativos de cada cota, tanto para
pessoa física como jurídica.

- Doadores pessoas físicas
A nomenclatura das cotas traz muitas das árvores que estão presentes no campus da USP,
simbolizando a identidade e o vínculo dos alunos, alumni, professores e funcionários com a
Faculdade. Para incentivar a doação desde a graduação foram definidas cotas que atendam este
público. Acreditamos que qualquer valor doado tem um valor significativo para crescimento do
fundo.
Cota Pinheiro
•Presentes na frente do prédio principal da FEA, são robustas e geram frutos, simbolizam o
apoio da comunidade FEAna, plantando as sementes que trarão inúmeros frutos no futuro.
•Valores de R$ 60,00 a 149,99

Cota Aroeira
•Crescimento estável e de fácil adaptação em diversos ambientes, caracteriza os diversos
doadores, como alunos, ex-alunos, professores e funcionários.
•Valores de R$ 150,00 a 299,99

Cota Jacaranda
•Árvore de floração decorativa com coloração rosada e madeira resistente, representa o
compromisso assumido pelo doador e a credibilidade por ele depositada no projeto.
•Valores de R$ 300,00 a 499,99

Cota Palmeira Imperial
•Espécie que atinge grande altura e muito apreciada em paisagismo, simboliza a generosa
contribuição, demonstrando a gratidão e o vínculo criado com a FEAUSP.
•Valores de R$ 500,00 a 999,99

Cota Pau-Brasil
•Grande importância histórica, rara e valiosa, representa o nobre ato por parte do doador que
escolhe participar com grandes valores.
•Valores a partir de R$ 1.000,00

Cota Ingá-Mirim
•Cota exclusiva para alunos graduação
•Árvore pioneira e resistente, representa a contribuição dos primeiros alunos, que formarão
um vínculo duradouro com a causa
•Valor de R$ 15,00

Cota Tipuana
•Cota exclusiva para alunos graduação
•Espécie bastante resistente e de crescimento rápido, bastante abundante nos arredores da
USP, representa a adesão dos alunos ao Fundo, gerando crescimento contínuo do principal.
•Valor de R$ 30,00

- Doadores pessoas jurídicas
A parceria com empresas mostra-se benéfica tanto para a Faculdade como para as empresas,
sendo essencial para o desenvolvimento sustentável do Fundo Patrimonial FEAUSP.
Como forma de reconhecimento e fortalecimento dos laços de parceria, todos os doadores
receberão contrapartidas em forma de benefícios: participação em edições especiais de
newsletter, nomeações de bolsas, participação no mural de doadores, entre outros.
Sistemas de Cotas
As cotas são referências a espécies características de cada bioma do Brasil, representando a
grandeza e diversidade das empresa brasileiras.
Por esta opção, é possível doar um valor que se encaise em algumas das quatros cotas anuais
disponíveis, destinando este valor a um subfundo específico, podendo a doação alcançar ou não
o valor integral do benefício a ser gerado.
Cota Mandacaru
•Sua resistência representa a importância da existência de doações que, mesmo menores, são
frequentes e essenciais no longo prazo. Ainda, quando o Mandacaru flora é sinal de chuva. Para
o Fundo, quando doadores desta cota participam é sinal de que, com o tempo, o resultado será
grandioso.
•Valores de R$ 10.000,00 a 49.999,99

Cota Buriti
•Com ampla possibilidade de usos do Buriti - tronco, folhas, polpa e função de arborização -,
representa a quantidade de benefícios que se pode gerar com doações na faixa desta.
•Valores de R$ 50.000,00 a 99.999,99

Cota Mogno
•O crescimento rápido do Mogno representa a capacidade de crescimento do Fundo que é
gerada por doações desta cota. As características de estabilidade e duração refletem o impacto
das doações da cota Mogno para o Fundo.
•Valores de R$ 100.000,00 a 199.999,99

Cota Jequitiba
•As maiores doações são representadas pelo “gigante da floresta”, significado de Jequitibá em
tupi. Sua importância para as árvores menores - como o cacaueiro – se assimila à influência e
motivação que grandes doações causam sobre outras. Sua altura imponente ilustra o avanço,
em termos de volume e rendimentos, que doações desta cota propiciam ao Fundo.
•Valores a partir de R$ 200.000,00

Além da opção da doação por meio das cotas, existem outras opções de participação, sendo
elas: programa de bolsas ou proposta flexível.
Opção 2: Programa de Bolsas
Doar o montante equivalente ao valor necessário para a criação de uma bolsa, seguindo a ordem
de prioridades das bolsas. Esse montante pode ser dividido em parcelas anuais.

Opção 3: Proposta Flexível
É possível fazer uma oferta que contemple outras possibilidades de valores que não se encaixem
em nenhuma das cotas já existemtes.
A definição dessas formas de participação de pessoas jurídicas foi feito para tentar atender aos
diversos tipos de doadores que podem interragir com o Fundo.

O crescimento do Fundo Patrimonial
Como citado anteriormente, os próximos passos da Fundação consistirão na elaboração
da atualização do Estatuto de acordo com novo Marco Regulatório da OSC - Organização
da sociedade civil - (Lei 13.019/2015 e Decreto nº 8.726/2016), elaboração do regimento
interno e dos demais regulamentos, que são possibilitam a solicitação de imunidades
fiscais que beneficiam a Fundação. Assim, será necessário a contratação de assistência
jurídica que auxilie nas alterações e também exerça atividades usuais da Fundação como
elaboração de atas e auxilio na troca de membros dos conselhos.
Apesar de o Fundação estar em fase de constituição com a elaboração de seus
regulamentos, algumas ações foram tomadas, exemplo da implementação da
plataforma de doação. Também foram levantadas ações de captação relacionadas com
públicos específicos para planejamento do crescimento do Fundo.
Uma das principais ferramentas será a plataforma de doação, a qual o desenvolvimento
já foi iniciado. Esta terá como objetivo intermediar a interação entre o Fundo e seus
doadores. O endereço eletrônico será estruturado para a mobilização dos recursos e
comunicação com os interessados. Cada doador terá uma área de login própria para
acompanhar as doações realizadas.
Para adequar a plataforma, foram contratados serviços junto a empresa Codus
Tecnologia, a qual é responsável por criar toda a interface do site. Para a realização das
transações financeiras, foram contratados serviços com as empresas Mundipagg e
Stone.
A Mundipagg é um gateway de pagamento que permitirá o Fundo receber doações
recorrentes de forma muito mais fácil. Além disso, permite interação com vários meios
de pagamentos (bandeiras de cartão de crédito e outros) de acordo com as necessidades
do Fundo Patrimonial. Ou seja, a Mundipagg será responsável por conectar a plataforma
virtual a meios de pagamentos.
Já a Stone, é uma adquirente de meios de pagamentos, autorizada pela Visa e
Mastercard a credenciar lojistas, processar e autorizar transações de cartão de créditos
com essas bandeiras.
Ressalta-se que essas empresas foram escolhidas por apresentarem as melhores taxas
por transação no mercado, inclusive com negociações de taxas especiais para a
Fundação, devido a crenças dessas empresas no ideal da iniciativa.
Assim, essas ações estão sendo tomadas visando o planejamento das ações de captação
e divulgação que serão decididas após aprovação dos regulamentos da Fundação,

principalmente o Regulamento do Fundo, que abordará os pontos relacionados a
investimento e aplicação dos recursos nas finalidades.

Posição Financeira
Como comentado anteriormente, o capital inicial da Fundação foi levantado junto aos
Doadores Instituidores em campanha realizada no ano de 2014. No entanto, devido a
Fundação não estar constituída e, consequentemente, não possuir o Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas, o que levou a impossibilidade de abrir conta corrente junto a uma
instituição financeira, o recurso foi mantido pela FIPECAFI - Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - enquanto a formalização da fundação era
realizada.
Assim, após constituição da Fundação, a FIPECAFI realizou ao longo do exercício os
depósitos referentes ao recurso inicial, que podem ser demonstrados conforme quadro
abaixo:
Fundação Fundo patrimonial FEAUSP - Saldos recebidos
Data entrada
Valor
Origem
30/09/2016 R$
50.000,00 FIPECAFI
31/10/2016 R$
50.000,00 FIPECAFI
28/11/2016 R$
68.000,00 FIPECAFI
Total
R$
168.000,00

O restante do valor foi programado para ser depósito ao longo do ano de 2017.
Mesmo não tendo realizado ações diretas de captação ao longo deste ano, o Fundo
Patrimonial FEAUSP recebeu doações esporádicas referentes ao ano comemorativo dos
70 anos da FEAUSP. As empresas BM&F Bovespa, Bradesco, Deloitte, Banco Safra e PwC,
que fizeram doações com vista a possibilitar a realização da programação especial do
evento. O montante doado foi depositado em conta junto à Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE, para ser melhor administrado pelos interessados. Assim,
ficou acordado com estes patrocinadores, que o valor residual do evento seria destinado
como doação ao Fundo Patrimonial. Os valores estão retratados em tabela a seguir:
Fundação Fundo patrimonial FEAUSP - Saldos recebidos
Data entrada
Valor
Origem
23/11/2016 R$
50.000,00 FIPE
15/12/2016 R$
50.000,00 FIPE
Total
R$
100.000,00

Também destacamos que ao longo do ano de 2016, o Fundo recebeu doações de
recursos referentes aos direitos autorais de livros. Os professores do Departamento de
Economia, José Carlos de Souza Santos e Marcos Eugênio da Silva Derivativos,
destinaram uma porcentagem dos direitos autorais do livro “Renda Fixa e Derivativos”
ao Fundo. Também temos o professor Shyan Sunder, que durante sua visita a faculdade
fez questão de participar da iniciativa com o livro “Teoria da Contabilidade e do
Controle” traduzido para o português. Abaixo seguem os valores repassados para o
Fundo:

Fundação Fundo patrimonial FEAUSP - Saldos recebidos
Data entrada
Valor
Origem
03/11/2016 R$
2.237,41 Editora Atlas
17/11/2016 R$
2.089,30 Editora Atlas
Total
R$
4.326,71

Assim, ao longo do ano de 2016, a Fundação teve entradas no total de R$ 272.326,71
em sua conta. Desse total, R$ 260.238,48 foram aplicados em conta de Fundo de Renda
Fixa do Banco Itaú. Trata-se do Fundo 50590/201 – UNICLASS PREMIUM referenciado
DI. A aplicação tem seus retornos atrelados a 95% dos certificados de depósitos
interbancários. Desta forma, esta aplicação foi escolhida por apresentar uma boa taxa
de retorno atrelado a um baixo risco.
Fundo Patrimonial FEAUSP - Aplicações
Data aplicação
Valor
04/11/2016 R$ 100.000,00
09/12/2016 R$ 110.238,48
19/12/2016 R$ 50.000,00
TOTAL
R$ 260.238,48

Desses valores aplicados, foram obtidos rendimentos brutos no valor de R$ 1.965,38.
Abaixo pode-se conferir o extrato da posição financeira do Fundo em 30/12/2016.

Como destacado anteriormente, algumas ações quanto do Fundo foram implementadas
ao longo desse ano. Desta forma, foram utilizados recursos para pagamentos das ações
que visam a implementação e adequação da plataforma virtual que será utilizada para
interação com o doador. A tabela a seguir destaca os valores utilizados para pagamentos
das despesas.

Fundo Patrimonial FEAUSP - Pagamentos realizados
Saídas 2016
Valor
Descrição
04/10/2016 R$
67,00 tarifa bancária
17/10/2016 R$
803,20 GoDaddy
18/10/2016 R$
842,11 Mundipagg
03/11/2016 R$
67,00 tarifa bancária
01/12/2016 R$
242,11 Mundipagg
05/12/2016 R$
67,00 tarifa bancária
TOTAL
R$
2.088,42

CNPJ
16883876/0001-63
14.994.237/0001-40
14.994.237/0001-40

Desta forma, ao fim do período a conta corrente da Fundação junto ao Banco Itaú
Unibanco possui o saldo de R$ 9.964,29.
Assim, consideramos o primeiro ano de constituição da Fundação Fundo Patrimonial
positivo, pois foram obtidas doações consideráveis sem a implementação de ações de
divulgação e captação. A equipe do Fundo também tem recebido inúmeros contatos de
alunos e ex-alunos que demonstraram interesse em contribuir com a ideia.
Esperamos que esse ano seja apenas o primeiro de muitos que consolidaram a
instituição como principal fonte de recursos da Faculdade e, consequentemente,
possibilite ainda mais o desenvolvimento de ações nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão.

Balanço Patrimonial
Após destacarmos os números da Fundação em seu primeiro ano de atuação, anexamos
a esse relatório, o Balanço Patrimonial, demonstração essa que será de fundamental
importância para planejamento do exercício de 2017.

Expediente
A iniciativa do Fundo Patrimonial é conduzida por diversos membros da Faculdade,
sendo coordenada pelos seguintes responsáveis e cargos. O FPFEAUSP é conduzido por
três conselhos e uma diretoria.
Conselho Curador:
Adalberto Américo Fischmann
Hélio Nogueira da Cruz
Roberto Sbragia
Ariovaldo dos Santos
Guilherme Augusto Ribeiro
Arthur Scaffi
Bruno Bose do Amaral
Michelle Padovese de Arruda

Diretor da FEAUSP
Chefe do Departamento de Economia
Chefe do Departamento de Administração
Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária
Presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu
Representante de Pessoa Jurídica
Representante de Pessoa Física
Representante alumni na Congregação

Diretoria Executiva
José Carlos de Souza Santos
Fabio Frezatii
Eduardo Kazuo Kayo

Diretor Presidente do FPFEAUSP
Diretor Vice-Presidente do FPFEAUSP
Diretor Financeiro do FPFEAUSP

Conselho Fiscal
Carlos Roberto Azzoni
Nicolau Reinhard
Reinaldo Guerreiro
Edgar Bueno Cornacchione Jr.
Andre Franco Montoro Filho
Carlos Alberto Pereira

Membro efetivo
Membro efetivo
Membro efetivo
Membro suplente
Membro suplente
Membro suplente

Conselho de Relacionamento Institucional
Roberto Shotti Ushisima
Marcos Aurelio de Araujo Ferreira
Mauricio Castro Azevedo Fernandes
Tiago Sampaio Cunha
Eduardo Lucas Cotrim
Guilherme de Farias Shiraishi
Hélio Janny Teixeira
Christian Frederico de Macedo Moraes
Leonardo Cassiani de Oliveira
Wagner Toyama Cassimiro

Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Jurídica
Representante Doador Pessoa Jurídica
Representante Doador Pessoa Jurídica

Gestor de Relacionamento e Captação: Wagner Toyama Cassimiro
Coordenadora: Carolina Santana Matiolli
Equipe: José Alves
Lucas Moraes
Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Prédio FEA 1 – Sala H146
Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefones: (11) 3091-6074
Email: contato@fpfeausp.org.br

