
Relatório
Social
2020



1. Mensagem da Presidente do Conselho de Curadores

2. A Instituição

3. FAAP Responsabilidade Social

4. Ações Devido à Pandemia do Coronavírus

5. Bolsas de Estudo

6. Trote Solidário

7. Juizado Especial Cível

8. Campanha de Arrecadação de Agasalhos

9. Campanha de Doação de Sangue

10. Palestras com Ingressos Solidários

11. Dia da Responsabilidade Social na FAAP

12. Ações Sociais Colégio FAAP

13. Projeto de Capacitação e Inclusão para Deficientes Visuais

14. Núcleo de Voluntariado 

15. FAAP Sustentável 

16. Reciclagem

17. Parcerias e Doações

18. Inclusão Cultural MAB FAAP

04

07

14

16

20

22

26

27

29

30

32

33

34

35

37

38

39

41

SUMÁRIO
Conselho de Curadores:

Presidente

Srª. Celita Procopio de Carvalho

Integrantes:

Dr. Benjamin Augusto Baracchini Bueno

Dr. Octávio Plínio Botelho do Amaral

Dr. José Antonio de Seixas Pereira Neto

Srª. Maria Christina Farah Nassif Fioravanti

Diretoria Executiva:

Diretor-presidente

Dr. Antonio Bias Bueno Guillon

Assessoria da Diretoria:

Assessor Administrativo e Financeiro

Sr. Tomio Ogassavara

Assessor de Assuntos Acadêmicos:

Prof. Rogério Massaro Suriani



Difícil escrever sobre 2020, o ano da pandemia do Coronavírus, sem 

previsão de vacina, remédio ou data para acabar. Pessoas morrendo, 

perdendo seus empregos e fontes de renda, crianças fora das esco-

las e muitas delas sem acesso ao ensino remoto. Somente no Brasil, 

segundo a UNICEF, 5,1 milhões de crianças e adolescentes em idade 

escolar não frequentaram escolas (presenciais ou remotas) ou não con-

seguiram estudar em casa.

Com toda certeza, foi um ano muito desafiador para o Terceiro Setor 

e suas entidades, institutos, Ongs e população atendida por eles. De 

imediato se viu um aumento no número de doações e apoio aos mais 

vulneráveis, por um sentimento de sensibilização perante à tragédia 

da pandemia. Com o passar dos meses de 2020, percebeu-se uma 

tendência de “normalização” do problema e as doações caíram drasti-

camente. Ao mesmo tempo, o isolamento social impediu ações inloco, 

afastou voluntários e trouxe uma carga de esgotamento emocional por 

falta de perspectiva de quando essa pandemia terminaria.

Nossa Fundação usou esse cenário como gatilho para agir, rapidamen-

te adaptou-se ao modelo online e remoto de aulas e partiu para a prá-

tica.

Foi elaborado um conteúdo no site FAAP para estimular a cidadania 

oferecendo dicas de solidariedade, sem desconsiderar o isolamento 

social como apoio as comunidades, doação de sangue, voluntariado 

online e reciclagem. Foram doados mais de 60m2 de tecido para con-

fecção de máscaras para 2 comunidades do Estado de São Paulo.

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES

Na área cultural, o Museu de Arte Brasileira – MAB-FAAP recebe visi-

tantes sempre de forma gratuita e oferece um serviço educativo para 

aprofundar as experiências de escolas públicas e particulares. Essas 

atividades ocorreram em momentos permitidos pelos órgãos compe-

tentes e atendendo aos requisitos necessários, em um total de 21 mil 

atendimentos presenciais.

O Trote Solidário arrecadou livros, doações em dinheiro e cabelos para 

perucas para crianças em tratamento com câncer. Atividades culturais 

com idosos sobre a temática Carnaval também foram desenvolvidas 

com participação de alunos

Mais de 1500 agasalhos e valores em dinheiro foram doados para au-

xiliar a população de rua no inverno de 2020.

O Juizado Especial Cível, que atende casos jurídicos gratuitamente, 

auxiliou naquele ano 969 pessoas, de forma remota, porém com a 

mesma qualidade dos anos anteriores.

E assim nos empenhamos nesse 

2020. Sabendo que o mundo deu 

um passo atrás no desenvolvi-

mento da educação e na diminui-

ção das desigualdades sociais, 

mas com muito aprendizado so-

bre os valores que o ser humano 

deve cultivar. Terminamos o ano 

mais fortes, esperançosos com 

vacina e acreditando no poder 

da transformação social ao longo 

dos próximos anos.

Celita Procopio de Carvalho
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Sustentada nos pilares da tradição, cultura, inovação, internacionali-

zação e empreendedorismo, a Fundação Armando Alvares Penteado 

(FAAP) forma gerações de executivos, cineastas, artistas plásticos, 

arquitetos, advogados, engenheiros, publicitários, entre tantos outros 

profissionais. Fundada em 1947, a FAAP também está comprometida 

em preparar os alunos para serem cidadãos globais, aptos a enfren-

tar o competitivo e diversificado mercado de trabalho, conscientes de 

suas responsabilidades para uma sociedade mais igualitária. 

A FAAP é marcada por uma trajetória em que a arte e a criatividade 

sempre estiveram presentes. Assim, ao mesmo tempo em que preser-

va a história de sua fundação, tornando-se uma referência no ensino 

das artes e na difusão da cultura, a Instituição cultiva a modernidade, 

inovando em seus cursos, na infraestrutura e na incorporação, a cada 

ano, de novas áreas de conhecimento. 

Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação, cursos livres e de exten-

são, programas de idiomas e de intercâmbio, palestras e núcleo de 

estudos fazem da FAAP um grande polo de educação, que transpôs os 

limites de São Paulo para continuar aprimorando o ensino e difundindo 

as artes. Hoje, está presente também em São José dos Campos, em 

A INSTITUIÇÃO



98 Relatório Social 2020 Relatório Social 2020

Ribeirão Preto e em Brasília. 

Um de seus maiores trunfos é manter o ensino em sintonia com as 

exigências do mercado de trabalho, mas ainda, contribuindo com a 

formação cultural de seus alunos, sendo a única instituição de ensino 

em São Paulo a reunir, em um mesmo campus, um museu e um teatro 

– grandes marcos da capital paulista.

O Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP) - que possui estreita parceria 

com os principais museus do mundo como Louvre, Pergamon e mu-

seus do Kremlin - e o Teatro FAAP são benefícios que também se es-

tendem à população, atendendo com seu Educativo o público espon-

tâneo e grupos de escolas de todas as idades, inclusive com seu Curso 

de Formação de Professores em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação da cidade de São Paulo.   

Além de constituir um acervo de qualidade, com mais de 3 mil obras 

de artistas brasileiros e de alguns estrangeiros, que são conservadas e 

acondicionadas de acordo com padrões internacionais, o museu apre-

senta importantes e representativas exposições, nacionais e interna-

cionais, sempre com entrada gratuita, que movimentam a cidade. Tam-

bém recebe pesquisadores de todo o Brasil e de outros países, dando 

a oportunidade de conhecer e pesquisar seu acervo e arquivos históri-

cos, tanto através do seu site, quanto por meio de visita agendada. Sua 

equipe trabalha com atenção voltada para o público com o intuito de 

democratizar o conhecimento, compartilhar e expandir os saberes das 

pessoas que entram em contato com a instituição.

No campo das artes cênicas há duas missões: a externa, trazendo pe-

ças aclamadas pela crítica, como Hamlet, com Wagner Moura; Restos, 

com Antônio Fagundes; A Serpente com Debora Falabella; Incêndios, 

com Marieta Severo, O Camareiro com Tarcisio Meira entre outras. E a 

interna, com o acesso do aluno FAAP não só às peças em cartaz, mas 

também em aulas, gravações de trabalhos, formaturas, palestras e lan-

çamentos de livros.

Na área acadêmica, vale destacar a implantação de sistemas de ensi-

no como a formação múltipla, onde o aluno tem opção de cursar até 

quatro disciplinas extras de outros cursos de graduação da Instituição, 

sem custos, com o objetivo de desenvolver nos estudantes habilidades 

como versatilidade e capacidade para atuar em diferentes contextos. 

Também proporciona a proximidade dos alunos com as lideranças dos 

diversos setores da economia, a fim de preparar profissionais qualifica-

dos para o mercado global.

A internacionalização do campus também é outra particularidade da 

FAAP, que recebe estrangeiros de diversas partes do mundo, além de 

enviar seus anos alunos para programas de intercâmbio nas universi-

dades parceiras. Hoje, possui convênios com mais de 300 instituições 

de ensino em todo o mundo, em 50 países dos cinco continentes. 

A Fundação também sedia desde 2012 o Instituto Confúcio para Negó-

cios, que já tem tido frutos como a premiação, em 2015, como um dos 

melhores do mundo. A área desenvolve programas educacionais rela-

cionadas à China, como cursos de Chinês para Negócios EAD e pre-

senciais, além de seminários, workshops e treinamentos in company.

Pioneira no desenvolvimento da empregabilidade, criatividade e empre-

endedorismo, a FAAP mantém o setor Gestão de Carreiras, focado em 

acompanhar o aluno em toda sua trajetória profissional, orientando-o 

sobre o mercado de trabalho, busca de estágio, emprego e coaching. 

Já o FAAP Business Hub, fomenta o empreendedorismo, oferecendo 

mentoria, capacitação e o Concurso Desafio #EmpreendaFAAP, possi-

bilitando que projetos de alunos e ex-alunos, possam ter viabilidade de 

execução. Em 2020, lançou a Semana Empreendedora, curso on-line 

e gratuito de Empreendedorismo, que impactou 3.600 pessoas e está 

disponível ao público no site da FAAP.

Todas as iniciativas consolidam a FAAP como um importante polo de 

educação global, que integra arte, cultura, excelência de ensino e tec-

nologia.
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OS CURSOS LIVRES E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FORAM OFERECIDOS NAS ÁREAS DE:

Administração

Animação

Arquitetura e Urbanismo

Artes Visuais (Bacharelado)

Artes Visuais (Licenciatura)

Ciências Econômicas

Cinema

Cinema e Animação

Design (Ênfases em Gráfico ou 
Produto)

Design de Moda

Direito

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Gestão Pública (Tecnológico - 
EAD)

Jornalismo

Processos Gerenciais (Tecnológi-
co)

Produção Cultural (Tecnológico)

Produção em Audiovisual (Tecno-
lógico)

Publicidade e Propaganda

Rádio e TV

Relações Internacionais

Relações Públicas

Comunicação

Marketing

Finanças

Direito

Design

Gestão

Artes

Gestão e Negócios

Gestão Pública

Engenharia

Moda

Relações Internacionais

Economia

EM 2020, FORAM OFERECIDAS 

AS SEGUINTES GRADUAÇÕES:



1. Integridade e Ética - Desenvolver e estimular condutas transpa-

rentes, ações sustentáveis e relações duradouras, pautadas por uma 

postura ética, consciente, honesta, respeitosa, leal e justa.

2. Excelência - Buscar a excelência na qualidade acadêmica, na ca-

pacidade de se integrar a uma economia globalizada e na propagação 

da cultura e da arte.

3. Internacionalização - Desenvolver programas que estimulem o 

intercâmbio de conhecimento, o aprendizado de novas culturas e a ha-

bilidade de atuação em uma sociedade globalizada, considerando que 

o futuro de cada jovem não se limita ao horizonte do seu país, mas ao 

mundo globalizado.

4. Espírito empreendedor - Incentivar um comportamento proativo, 

promovendo atividades que quebrem barreiras, de forma a desenvol-

ver uma postura empreendedora, seja em um negócio próprio ou não.

5. Inovação e Criatividade - Estimular novas iniciativas que alterem 

as formas de pensar e as perspectivas, liderando novos entendimentos 

e costumes.

6. Humanidades, Cultura e Arte - Promover pensamento crítico, au-

tonomia moral, convivência com a diversidade cultural, conhecimento 

das variadas formas de manifestação artística e leitura de diferentes 

cenários atuais e futuros.

VALORES
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O conceito de responsabilidade social norteia os princípios da FAAP 

desde antes de sua fundação, em 1947, quando o conde Armando Al-

vares Penteado e sua esposa Annie já sonhavam em erguer uma escola 

de artes no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

Em 2003, foi criado o departamento FAAP Responsabilidade Social 

para centralizar, planejar e executar as ações sociais que, naquele mo-

mento, deixavam de ser uma série de atividades não correlatas, trans-

formando-se em grandes projetos.

Seus principais objetivos são auxiliar comunidades/grupos em situa-

ção de vulnerabilidade social e formar profissionais conscientes da re-

alidade social do país, para que atuem como agentes transformadores 

da sociedade.

Exemplos relevantes de projetos já desenvolvidos são o “Fome de Sa-

ber”, que montou oito bibliotecas completas em cidades do interior 

de São Paulo, e “Adoção de Barra do Chapéu”, que atuou nas áreas 

educacionais e econômicas para auxiliar a pequena cidade de Barra do 

Chapéu.

Todos os anos, o FAAP Social realiza diversas campanhas como de do-

ação de sangue, alimentos e agasalhos; trote solidário; workshops de 

capacitação em diferentes áreas de conhecimentos, entre outras ativi-

dades. Encaminha e acompanha os alunos interessados em trabalho 

voluntário, levando em consideração as habilidades e a disponibilidade 

de cada um.

FAAP RESPONSABILIDADE
SOCIAL

O Museu de Arte Brasileira da FAAP realiza um importante trabalho 

sociocultural ao oferecer exposições gratuitas e serviço educativo per-

sonalizado às demandas.

O Juizado Especial Cível auxilia o cidadão em casos jurídicos com 

atendimento gratuito à comunidade.

Diante dos desafios que o ano de 2020 trouxe em função da Pandemia 

do Coronavírus, o FAAP Social teve que se reinventar e ajustar seus 

projetos para as demandas mais urgentes e se adaptar a diferentes 

modelos, em função do distanciamento social.

Objetivos:

Auxiliar comunidades em situação de 

vulnerabilidade social;

Formar profissionais críticos e que atuem para 

uma sociedade mais justa.

Principais realizações:
Exposições gratuitas e com visitas educativas;

Atendimento jurídico gratuito;

Workshop de capacitação;

Voluntariado em entidades.
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CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS:

No início da Pandemia em 2020, o FAAP Social elaborou um conteúdo 

em seu site e redes sociais para estimular a cidadania oferecendo Di-

cas de Solidariedade, sem desconsiderar o isolamento social. As prin-

cipais foram:

 Apoio às Comunidades:

Estímulo ao apoio a comunidades parceiras da FAAP, Heliópolis e Mal-

vinas, através de “vaquinhas” on-line e doações de cestas básicas, 

água e produtos de higiene.

 Doação de Sangue:

Incentivo à doação de sangue com total segurança, uma vez que os lo-

cais de coleta seguiram todos os protocolos recomendados pela OMS.

 Voluntariado On-line:

Dicas de como se voluntariar mesmo em isolamento. Há inúmeras pos-

sibilidades e as entidades precisavam mais do que nunca, já que o 

voluntariado presencial estava restrito.

AÇÕES DEVIDO À PANDEMIA
DO CORONAVÍRUS

 Reciclagem:

Incentivo ao descarte correto dos resíduos durante o isolamento, tais 

como:

- Separação em sacos diferentes para lixos “comum” e “reciclável”, 

lavar as embalagens sujas antes de encaminhar para a reciclagem, re-

duzir uso de plásticos e embalagens.

DOAÇÃO DE TECIDOS E MÁSCARAS:

A FAAP doou mais de 60m2 de tecido 100% algodão suficientes para 

a produção de pelo menos 1.000 máscaras para duas comunidades: 

Jardim Panorama, na zona sul de São Paulo, e Malvinas, em Guaru-

lhos. Juntamente com o tecido, foram entregues moldes e instruções 

de como produzir, utilizar e higienizar as máscaras, seguindo o pro-

tocolo de segurança do Ministério da Saúde, além de recomendação 

para manter o isolamento. Costureiras ligadas a essas comunidades 

confeccionaram as peças.

O FAAP Social conseguiu da marca de roupas Bloe doação de 700 

máscaras que foram repassadas para uma das Aldeias Indígenas do 

Jaraguá e para uma ocupação no bairro Vila Bom Jardim, na Zona Sul 

de São Paulo. Tanto a população indígena em território urbano, como 

moradores de ocupação, são grupos vulneráveis à exposição ao coro-

navírus.

A marca MASK UP, criada por cinco ex-alunas do curso de moda FAAP, 

doou 180 máscaras de proteção para a FAAP Social que as repassou 

para comunidades indígenas Guaranis localizadas no T.I. Jaraguá.



O projeto #Respiroparavida, do ex-aluno do curso de moda e vencedor 

do FAAP MODA em 2009, Douglas Lee Harris, produziu 1.500 másca-

ras que foram doadas para o FAAP Social que as encaminhou para a 

AMAP - Associação Mãe Peregrina, responsável pela distribuição dos 

kits para as comunidades atendidas: Jardim Panorama, no Morumbi, 

que já vinha recebendo apoio pelo FAAP Social. Além disso, outras 

250 máscaras pré-moldadas foram repassadas para a Associação Fala 

Mulher, ligada ao combate à violência contra a mulher, onde puderam 

finalizar as máscaras e vender, como uma forma de gerar renda às mu-

lheres da organização.

No total, foram doadas 3.630 máscaras para 8 Instituições 

parceiras do FAAP Social.

CURSO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO

Diante da pandemia, várias instituições foram obrigadas a suspender 

seus atendimentos para evitar aglomerações e diversas famílias que 

antes eram atendidas presencialmente pela Instituição ABCD Nossa 

Casa, ficaram desamparadas. Para dar continuidade aos atendimen-

tos, o FAAP Social em parceria com a equipe de RTV da FAAP forneceu 

aos orientadores socioeducativos da ABCD encontros de produção e 

edição básicos de vídeo, para que assim eles pudessem estar presen-

tes virtualmente e dar continuidade nos atendimentos e atividades para 

as mais de 250 famílias que estão cadastradas.
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Além das bolsas legais, a FAAP 

também tem um programa de 

concessão de bolsas de estudo 

que abrange Colégio, Graduação 

e Pós-graduação. Após uma mi-

nuciosa verificação da circunstân-

cia socioeconômica do requeren-

te, feita a partir de apresentação 

de documentos comprobatórios, 

são concedidas bolsas de auxílio 

suplementar aos alunos que pas-

sam por dificuldades financeiras 

ou que tiveram alguma alteração 

considerável na renda familiar, in-

viabilizando sua formação educa-

cional. Complementando as bol-

sas de auxílio, nos últimos anos 

foram concedidas mais 80 bolsas 

específicas para projetos sociais 

da FAAP.

Para incentivar os alunos in-

gressantes, a FAAP premia com 

bolsa-mérito os primeiros colo-

cados. Todos os semestres, os 

candidatos que mais pontuam 

nos exames convencionais de se-

leção recebem bolsas de estudo 

para a sua graduação, desde que 

mantenham no decorrer do curso 

excelente desempenho acadê-

mico, de acordo com as normas 

estabelecidas pela Instituição. As 

bolsas podem chegar a 100% do 

valor original, são válidas para os 

cursos de graduação e abrangem 

matrículas e mensalidades.

BOLSAS DE ESTUDO Processo Tradicional

FACULDADE

FACULDADE

1º Classificação Geral

1º Classificação Geral

100%

100%

Fac. Comunicação

Fac. Administração

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Fac. Artes Plásticas

Fac. Artes Plásticas

Fac. Comunicação

Fac. Direito

Fac. Direito

Fac. Administração

Fac. Economia

Fac. Economia

Fac. Engenharia

BOLSA

2020/1

2020/2

Obs: Não ofertamos Engenharia para 2020/2

BOLSA
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A chegada dos novos alunos de graduação todos os semes-

tres, envolve uma série de atividades que estimulam a inte-

gração e o voluntariado entre calouros e veteranos. Trata-se 

do Trote Solidário que, lançado em 2009, virou tradição na 

FAAP e foi responsável pelo fim dos trotes convencionais no 

entorno do campus.

Realizado semestralmente, abrange três etapas:

Recepção dos calouros: integração entre novatos e vetera-

nos, que tem como objetivo apresentar as principais oportuni-

dades na área de responsabilidade social, além de evitar ‘pe-

dágios’, permanência em bares e brincadeiras desagradáveis.

Arrecadação de alimentos e/ou outros itens: em evento 

de confraternização dos alunos, os participantes devem doar 

alimentos não perecíveis, ou outros itens pré-estabelecidos, 

que serão entregues a instituições previamente seleciona-

das.

Ação social: os calouros são convidados a participar de 

uma ação de voluntariado ou em uma entidade beneficente 

ou no campus de São Paulo.

No primeiro semestre de 2020, os calouros participaram de 

uma integração doando ao GRAACC livros, mechas de ca-

belo para confecção de perucas a crianças com câncer e 

TROTE SOLIDÁRIO

valores em dinheiro. Além disso, participaram de ações sociais com a 

ABCD Nossa Casa, desenvolvendo atividades educativas com crian-

ças e também com a Casa Ondina Lobo, participando de uma oficina 

de confecção de máscaras e baile de carnaval com idosos da institui-

ção. Mais de 600 alunos, entre calouros e veteranos, participaram da 

edição do Trote do 1º semestre de 2020.

Trote Solidário - Versão Virtual:

No segundo semestre, em função do isolamento social, foi criada uma 

programação virtual para que tudo ocorresse em segurança, mas sem 

perder o viés solidário do evento, nem o brilho e alegria do momento da 

entrada na faculdade. O FAAP Social promoveu uma arrecadação on-

line para entidade parceira – Associação Mãe Peregrina - AMAP. Além 

disso, todos os cachês foram doados para essa Instituição.

Números do Trote Solidário 2020:

ITENS 
DOADOS QUANTIDADE

ENTIDADES 
BENEFICIADAS

valores em dinheiro R$ 13.933,00

GRAACC e AMAPcabelo 2,8 quilos

livros 498 unidades

Dados Trote Solidário (2009 - 2020) 

• 11 toneladas de alimentos e 8 mil latas de leite em pó arre-

cadados;

• R$ 58 mil reais doados;

• 49 instituições auxiliadas;

• Mais de 15 mil alunos participantes.
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O Juizado Especial Cível da FAAP (JEC-FAAP) é fruto de um convênio 

realizado, em 2014, entre o Poder Judiciário e a área de Direito da Fa-

culdade, tem por objetivo agilizar e ampliar o atendimento jurisdicional 

gratuito à população em geral, de acordo com as disposições previstas 

na Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Com uma estrutura exemplar, 

o Juizado Especial Cível – anexo à área de Direito da FAAP – é de 

suma importância para o cidadão que, independentemente de sua ren-

da, busca solução rápida e eficiente para resolver conflitos de menor 

complexidade na área cível e que não foram passíveis de solução no 

âmbito extrajudicial.

Além da notória contribuição à sociedade, o JEC-FAAP auxilia na for-

mação dos alunos de Direito que trabalham no local, com estágio vin-

culado ao Tribunal de Justiça aprendem a dirimir, na prática, os confli-

tos a eles apresentados, sempre com a supervisão de advogados.

Visando adaptar-se ao período da pandemia, o Juizado possibilitou o 

atendimento virtual das partes. Orientações, triagens, petições, audi-

ências de conciliação e instrução 

foram realizadas em salas virtu-

ais, bem como todo processo de 

ensino aos alunos estagiários que 

foi feito 100% em formato remoto. 

O atendimento físico, quando ne-

cessário, foi realizado de acordo 

com as normas de segurança de 

distanciamento social.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(JEC-FAAP)

PERÍODO 200

TRIAGENS 733

AUDIÊNCIAS DE 
CONCILIAÇÃO

163

AUDIÊNCIAS DE 
INSTRUÇÃO

73

TOTAL DE 
ATENDIMENTOS

969

Com o objetivo de atenuar pro-

blemas de pessoas em situação 

de vulnerabilidade social, a FAAP 

realiza, anualmente, uma gran-

de campanha de arrecadação de 

agasalhos. 

Em 2020, a pandemia trouxe ain-

da mais vulnerabilidade à popu-

lação de rua. Para auxiliar esses 

moradores no inverno frio de São 

Paulo, e também em Ribeirão Pre-

to, a FAAP realizou arrecadações 

para apoiar o Núcleo Assisten-

cial Anjos da Noite, o GRAACC e 

funcionários terceirizados da em-

presa Impacto, responsável pela 

limpeza e segurança do Campus. 

Mesmo em época de isolamento, 

as doações foram bem expressi-

vas.

Doações físicas no Campus São Paulo e Ribeirão Preto: 1.480 

peças arrecadadas.

Doações online através do site Benfeitoria: foram arrecadados 

R$ 2.940,00 para compra de marmitas e pares de meias.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 
DE AGASALHOS
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Os hospitais, públicos e privados, se deparam recorrentemente com 

situações de estoques baixos em seus bancos de sangue. Para ajudar 

a combater esse problema, a FAAP realiza, desde 2001, campanhas de 

doação de sangue no campus São Paulo. A iniciativa promove maior 

participação da vizinhança, alunos, professores e funcionários.

Diante do cenário de isolamento social, a FAAP não pode realizar pre-

sencialmente a coleta de sangue, mas orientou alunos, professores e 

funcionários a realizar a doação com segurança.

Em todos esses anos, mais de cinco mil doadores já colaboraram com 

a campanha, incluindo um cadastro de voluntários para doação de me-

dula óssea, 5.130 doadores desde 2001, somando mais de 2 mil litros 

de sangue doados.

Em 2019, houve a participação de 85 voluntários, sendo 56 

doações efetivadas em benefício à Fundação Pró-Sangue.

CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE
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Ao longo do ano, a pós-graduação da FAAP realiza ciclos de palestras 

abertas ao público com temas como negócios, finanças, artes e comu-

nicação. A iniciativa, além de realizar eventos de qualidade com a par-

ticipação de renomados profissionais do mercado, possibilita auxílio a 

comunidades dos municípios Ribeirão Preto e São José dos Campos, 

onde a FAAP tem Colégio e Pós-graduação.

Para participar de cada uma das palestras, os interessados contribuem 

com alimentos não perecíveis ou valores previamente estabelecidos. 

Para garantir transparência, os responsáveis pela coleta são represen-

tantes das entidades escolhidas para receberem os donativos.

Obs: as palestras aconteceram apenas no início do ano de 2020, pois 

a partir da metade do mês de março, o estado de São Paulo entrou 

em fase de isolamento social, impossibilitando eventos e palestras que 

gerassem aglomerações.

PALESTRAS COM INGRESSOS 
SOLIDÁRIOS

PALESTRA DATA
ENTIDADE 

BENEFICENTE
ENTRADA

DOAÇÕES 
RECEBIDAS

O Papel da 
Comunicação 
Poderosa na 
Liderança 
Assertiva: como 
gerar resultados 
transformadores

30/01/2020
Creche 

Vovó Meca

Ingresso 
solidário: 2kg 
de alimentos 

não perecíveis 
ou R$ 10,00

Planejamento 
Sucessório: 
uma visão 
prática

18/02/2020

Sanatório 
Espírita São 
Vicente de 

Paulo

Ingresso 
solidário: 2kg 
de alimentos 

não perecíveis 
ou R$ 10,00

Auditoria em 
Empresas do 
Agronegócios

03/03/2020

Amigos que 
Fazem o Bem 
em Ribeirão 

Preto

Ingresso 
solidário: 
2kg de 

alimentos não 
perecíveis ou 

R$ 10,00

Novas 
Regras do 
Financiamento 
Público em 
Saúde e o 
Sistema e-Sus

05/03/2020
Projeto 
Gabi

Ingresso 
solidário: 
2kg de 

alimentos 
não 

perecíveis 
ou R$ 10,00

113kg de 
alimentos não 

perecíveis e R$ 
615,00

10 kg de 
alimentos 

não 
perecíveis e 

R$ 150,00

32,5 kg de 
alimentos 

não 
perecíveis e 

R$ 415,00

15kg de 
alimentos 

não 
perecíveis e 

R$ 240,00

Dados de 2020:

Foram arrecadados 170,5 kg de alimentos não 

perecíveis e R$ 1.420,00.
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Todo o ano, a Fundação realiza o Dia da Responsabilidade Social FAAP, 

um evento que faz parte da Semana Nacional da Responsabilidade So-

cial, instituído pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES). Desde 2005, Instituições de Ensino Superior (IES) 

particulares organizam, durante a semana determinada pela institui-

ção, uma mostra de projetos sociais nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão.

Neste ano, em função da pandemia, foram consideradas para o even-

to, o registro no site da ABMES do compilado de ações presenciais ou 

virtuais realizadas, o que concedeu ao FAAP Social o selo de entidade 

socialmente responsável 2020/ 2021.

Nos últimos anos, a FAAP já realizou eventos culturais com 

cerca de 1.200 jovens do Ensino Médio, provenientes do Ins-

tituto PROA, uma organização sem fins lucrativos que oferece 

ensino técnico na área de Administração, além de apoio à in-

serção de jovens no mercado de trabalho.

DIA DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL FAAP

Pensando nas vulnerabilidades causadas pela pandemia, um grupo de 

alunas e alunos do Colégio FAAP, com o apoio do FAAP Social em todo 

o processo, se mobilizou através de uma “vaquinha” online para arre-

cadar itens básicos de higiene para as famílias atendidas pela institui-

ção parceira ABCD Nossa Casa.

Os alunos e alunas interessados na ação social, fizeram uma série de 

reuniões, criaram e organizaram as atividades, além da produção de 

vídeos de atividades lúdicas e educativas que foram repassadas para 

as crianças e adolescentes cadastradas na ABCD.

Foram criados 5 vídeos interativos e 52 cadernos educati-

vos de atividades para serem feitos em família, além de R$ 

2.515,90 revertidos em kits de higiene.

AÇÕES SOCIAIS
COLÉGIO FAAP



A FAAP possui o curso gratuito de tradutor-intérprete para pessoas 

com deficiência visual. As aulas são ministradas ao longo dos anos 

com módulos focados em informática, inglês e conversação. Além de 

estudar, os alunos são contratados como funcionários da FAAP, rece-

bendo todos os benefícios que lhes são de direito.

No ano de 2020, o Núcleo de Superação teve mais um desafio a ser 

superado, ou seja, se adaptar às necessidades do ensino à distância. 

Neste contexto, foi de grande ajuda o fato de os deficientes visuais 

fazerem amplo uso da informática que, além do inglês, é um dos instru-

mentos aprimorados durante as aulas. Completando 10 anos de exis-

tência, o Núcleo elaborou um plano de renovação a ser implementado, 

que inclui a abrangência para outras deficiências, o encaminhamento 

para o mercado de trabalho e maior presença nas redes sociais da 

FAAP.

PROJETO DE CAPACITAÇÃO E 
INCLUSÃO PARA DEFICIENTES 
VISUAIS

Há cinco anos, a FAAP lançou o Núcleo de Voluntariado, cadastro de 

voluntários da comunidade faapiana que permite dirigir as ações de 

responsabilidade social de acordo com as áreas de atuação deseja-

das, disponibilizado on-line para alunos, professores e funcionários. 

Além das ações sociais propostas anualmente pela FAAP, o Núcleo 

auxilia também a busca por voluntários pontuais ou em programas fi-

xos, como estágios ou serviços prestados espontaneamente em meio 

período. Uma campanha é realizada semestralmente para que todos 

conheçam a plataforma e possam se inscrever.

Em 2020 foram efetuados 57 novos cadastros.

NÚCLEO DE VOLUNTARIADO
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Concurso de Tampinhas e Lacres para Patinhas Unidas

Para promover a reflexão sobre Sustentabilidade, Consumo Conscien-

te e Meio Ambiente junto à comunidade FAAP foi criado em 2018 o pro-

jeto FAAP Sustentável. A primeira edição teve como tema “Adote Um 

Pet” e contou com a participação de cães e gatos que ficaram dispo-

níveis para adoção. Workshops de compostagem e cultivo de hortas, 

além de feira de alimentos veganos e produtos sustentáveis completa-

ram a programação.

Neste ano, foi realizado o 2º FAAP Sustentável, em busca iniciativas 

para minimizar impactos ambientais do nosso cotidiano, criou-se o 

“Concurso: Tampinhas e Lacres para as Patinhas Unidas”, que contou 

com a participação dos funcionários, professores e alunos de gradua-

ção e do Colégio FAAP São Paulo.

O objetivo foi arrecadar tampinhas plásticas (de garrafas, produtos de 

higiene, etc) e lacres de alumínio (latinhas) que são descartados diaria-

mente, para serem repassadas à Ong Patinhas Unidas. O valor obtido 

com as vendas desse material foi utilizado 100% para manter os ani-

mais resgatados.

Em dois meses, foram arrecadados o total de 66,8 quilos de 

tampinhas plásticas e 7,5 quilos de lacres de alumínio.

FAAP SUSTENTÁVEL
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Desde 2002, a FAAP eliminou mais de 80% da produção de material 

impresso de seus processos administrativos e internos, substituindo-

-os por soluções on-line como forma de poupar recursos naturais e 

modernizar o fluxo de trabalho. 

Um exemplo disso, foi a contratação do Instituto Retalhar, responsável 

por reciclar e reaproveitar 124,6 quilos de uniforme que não tinham 

mais uso acadêmico, evitando descarte em aterros e a degradação do 

meio ambiente. 

Em 2020, atentando-se a quantidade de lixos recicláveis e orgânicos 

produzidos em instituições de ensino, seja pelos alunos, professores 

ou setores administrativos, a FAAP incentivou a redução de consumo e 

desperdício de materiais, aprimorou a coleta para direcioná-los à reci-

clagem que, média, alcança a marca de 7 toneladas por semestre. 

Durante todo o ano, uma campanha foi realizada entre as áreas inter-

nas com o intuito de conscientizar a todos sobre o descarte correto 

do lixo através de lixeiras sinalizadas (lixo orgânico e lixo reciclável) e 

através cartazes exemplificando os lixos mais comuns do Campus e 

seus locais corretos para o descarte, além do treinamento dos 50 fun-

cionários responsáveis pela limpeza do Campus.

Desde 2016, 38.950 quilos de papel/ papelão foram reciclados 

e 1.300 árvores deixaram de ser cortadas – segundo dados da 

WWF (1 tonelada de papel reciclado evita o corte de 30 árvores).

RECICLAGEM

Encontro com o Instituto Olga Kos

A FAAP inaugurou a exposição “Memórias de Uma Tarde Violeta” reu-

nindo obras do artista Eduardo Iglesias em comemoração aos seus 80 

anos. O destaque foi para releituras de suas composições, feitas por 

artistas com deficiências, que participam dos programas sociais do 

Instituto Olga Kos. O FAAP Social possibilitou que os jovens artistas 

pudessem fazer uma visita guiada, com a curadora Laura Rodríguez, 

pela exposição Da Humanidade - 100 artistas do acervo.

PARCERIAS E DOAÇÕES
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Dia de Doar

O #DiadeDoar é um movimento global para promover a cultura da do-

ação no mundo. Os funcionários, professores e alunos foram convida-

dos a ajudar doando, para o Bazar do FAAP Social, itens novos ou em 

excelente estado de conservação, que estavam parados em casa, mas 

podem servir para outra pessoa.

Com o apoio das alunas, alunos, professores e funcionários, 

50 sacolinhas de Natal foram entregues para as crianças da 

Instituição Kazuma Tsue.

Ação de Natal

Todo ano o FAAP Social realiza a ação de Natal em parceria com algu-

ma instituição beneficente. E nesse ano não foi diferente, afinal com a 

pandemia, as instituições precisam ainda mais de apoio.

Com a colaboração dos alunos, professores e funcionários, foram apa-

drinhadas crianças da Instituição parceira Kazuma Tsue, com 50 saco-

linhas de Natal contendo roupas, sapatos, livros, brinquedos e itens de 

higiene.

Os 380 itens arrecadados foram encaminhados para o bazar 

da Fundação Francisca Franco e os valores arrecadados com 

as vendas das peças serão revertidos para a entidade.

O trabalho do MAB FAAP se configurou de uma forma distinta e todas 

as atividades foram adaptadas para o sistema virtual, organizando e 

realizando um novo planejamento de cronograma e escala de trabalho.

Foram realizadas divulgações por meio de mensagens para e-mails de 

professores e coordenadores, instituições de ensino, profissionais de 

arte e público geral. Todas as atividades do museu e do Educativo fo-

ram publicadas e divulgadas via redes sociais, foi elaborado o JORNAL 

DO MAB com conteúdos da exposição e atividades do Educativo para 

o público em geral e houve também apresentações dos setores do 

museu. 

O MAB deu continuidade nas parcerias em formato virtual com a Se-

cretaria Municipal da Educação (SME), Centro de Paula Souza (CEE-

TEPS), EMEI Monteiro Lobato, EMEI Gabriel Prestes, dentre outros. As 

inscrições para formação de professores foram organizadas pelo Edu-

cativo MAB FAAP e realizadas por meio de cartas de intenção, aproxi-

madamente 4000 professores se inscreveram para 180 vagas. Sendo 

assim, foram abertas mais duas turmas no final do ano.

Por meio da parceria com a EMEI Monteiro Lobato e a EMEI Gabriel 

Prestes, esse ano o Educativo conseguiu participar da Virada da Edu-

cação com a proposta “Recriando o MAB”. Toda equipe preparou kits 

com materiais que foram distribuídos para as EMEIs e que posterior-

mente foram encaminhados para os alunos para que eles recriassem 

o museu.  Antes da pandemia, o MAB havia atendido 7 ônibus e 280 

alunos do Programa Recreio nas Férias.

INCLUSÃO CULTURAL
MAB FAAP



Nas tabelas abaixo estão apresentados dados referentes a contagem 

de público durante o período que antecedeu a pandemia e aos agen-

damentos feitos pelo site nas três exposições, até dia 21/12/2020, que 

tiveram participação da coordenação do Educativo no período após a 

reabertura do museu.

Dados:

Desde 1.999, o MAB já forneceu 4.573.042 visitas educativas 

para grupos e públicos espontâneos e 1.808 transportes de 

ônibus escolares para que as escolas públicas pudessem visi-

tar o Museu. 

PERÍODO ATENDIMENTOS
AGENDAMENTOS

PELO SITE

Março 620 0

Outubro a dezembro 8.825 11.703

Total de

atendimentos:
21.148
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