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Alunas em ação social na FAAP

MENSAGEM DA
PRESIDENTE DO
CONSELHO DE
CURADORES
O ano de 2019 foi marcado por notícias
positivas para a FAAP no âmbito social.
Firmamos uma importante parceria com a
Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, na qual oferecemos aulas e atividades
para escolas públicas, incrementamos o
trabalho do nosso Museu de Arte Brasileira
(MAB FAAP), aumentando em 60% o número
de jovens nas visitas educativas, e tivemos
uma participação 20% maior dos alunos em
projetos sociais comparados a 2018.
Os números como um todo nos alegram
bastante: foram mais de 116 mil pessoas
visitando as exposições, quase 20 mil crianças
e jovens participando de visitas educativas
e 1.700 alunos atuaram como voluntários ou
fizeram doações a entidades.
O Trote Solidário ganhou um novo formato,
com foco nas realizações sociais, dobrando
o número de atividades em relação ao ano
anterior. Os alunos intercambistas passaram a
criar e executar suas próprias atividades sociais
em benefício às crianças de comunidades.

Essas e outras conquistas estão registradas
nas próximas páginas, na quais detalhamos os
projetos, parcerias e principais acontecimentos
de 2019.
Sabemos que ainda há muitos desafios
pela frente, mas seguimos trabalhando
para auxiliar pessoas em situação de
vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo,
desenvolver em nossos alunos o espírito
de cidadania e humanidade com o objetivo
de que se tornem profissionais completos,
com conhecimento técnico e conscientes
de suas responsabilidades com relação
à sustentabilidade e diminuição das
desigualdades sociais.
Boa leitura!
Celita Procopio de Carvalho
Presidente do Conselho de Curadores

Alunos de escola pública em ação
social promovidaAlunos
peloem
Colégio
FAAP
plantio de
horta.
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A INSTITUIÇÃO
Sustentada nos pilares da tradição, cultura, inovação, internacionalização 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,
está comprometida em preparar os alunos para serem cidadãos globais, aptos
a enfrentar o competitivo e diversificado mercado de trabalho e 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 preserva 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 extensão, 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, a FAAP está presente também
em São José dos Campos, Ribeirão Preto e Brasília.
Um de seus maiores diferenciais é manter o ensino em sintonia com as exigências
do mercado de trabalho, 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 Kremlin - e o Teatro FAAP
são benefícios que também se estendem à população.
Além de constituir um acervo de qualidade, com mais de 3 mil obras, o Museu
apresentou importantes e representativas exposições – nacionais e internacionais que movimentaram a cidade.
No campo das artes cênicas, a FAAP trouxe ao seu Teatro peças aclamadas pela
crítica, como Mademoiselle Chanel, com a inesquecível Marília Pêra; Hamlet, com
Wagner Moura; Ensina-me a Viver, com Glória Menezes; Restos, com Antônio
Fagundes; Incêndios, com Marieta Severo, entre outras.
Na área acadêmica, vale destacar a implantação de sistemas de ensino como a
formação múltipla, em que o aluno tem a opção de cursar até quatro disciplinas
a mais de outros cursos de graduação da Faculdade, sem custos extras, com o
objetivo de desenvolver habilidades como versatilidade e capacidade para atuar
em diferentes contextos. Também proporciona a proximidade dos alunos com as
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lideranças dos diversos setores da economia, preparando-os para se tornarem
profissionais qualificados para o mercado global.
A internacionalização do campus também é outra particularidade da FAAP, que
recebe, por semestre, mais de 350 estrangeiros, além de enviar todos os anos
alunos para programas de intercâmbio nas universidades 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, nos campi de São Paulo, São José dos
Campos e Ribeirão Preto, o Instituto Confúcio para Negócios, que já colhe frutos
como a premiação, em 2015, como um dos melhores do mundo. A área desenvolve
programas educacionais relacionadas à China, como cursos de mandarim, de
negócios e treinamentos in-company.
Todas as iniciativas consolidam a FAAP como um importante polo de educação
global, que integra arte, cultura, excelência de ensino e tecnologia.
Em 2019, foram oferecidas as graduações:
Administração
Animação
Arquitetura e Urbanismo
Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura)
Cinema
Design
Direito
Economia
Engenharia Civil

Engenharia de Produção
Jornalismo
Moda
Processos Gerenciais (tecnológico)
Produção Audiovisual (tecnológico)
Publicidade e Propaganda
Rádio e TV
Relações Internacionais
Relações Públicas

Os cursos livres e de pós-graduação foram oferecidos nas áreas de:
Comunicação
Marketing
Finanças
Direito
Design
Gestão
Artes
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Gestão e Negócios
Gestão Pública
Engenharia
Moda
Relações Internacionais
Economia

Valores
1) Integridade e Ética - Desenvolver e estimular condutas transparentes, 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 capacidade 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 habilidade de atuação em uma
sociedade globalizada, considerando que o futuro de cada jovem não se limita ao
mundo globalizado.
4) Espírito empreendedor - Incentivar um comportamento proativo, promovendo
atividades que quebrem barreiras, de forma a desenvolver 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, autonomia moral,
convivência com a diversidade cultural, conhecimento das variadas formas de
manifestação artística e leitura de diferentes cenários atuais e futuros.
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Alunos do Instituto Proa em oficina na FAAP
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FAAP RESPONSABILIDADE SOCIAL
O conceito de responsabilidade social norteia os valores da FAAP desde seus
primórdios, quando o conde Armando Alvares Penteado e sua esposa Annie
sonharam em erguer uma instituição de ensino.
Em 2003, foi criado o departamento FAAP Responsabilidade Social para
centralizar, planejar e executar as ações sociais que, naquele momento, deixavam
de ser uma série de atividades não correlatas, transformando-se em grandes
projetos.
Seus principais objetivos são auxiliar comunidades/grupos em situação de
vulnerabilidade social e formar profissionais conscientes da realidade social do
País, para que atuem como agentes transformadores da sociedade.
Exemplos relevantes de projetos já desenvolvidos são o “Fome de Saber”, que
montou oito bibliotecas completas em cidades do interior de São Paulo, e “Adoção
de Barra do Chapéu”, que atuou nas áreas educacional e econômica para auxiliar
a pequena cidade de Barra do Chapéu.
Atualmente, o FAAP Responsabilidade Social realiza diversas campanhas como
de doação de sangue, alimentos e agasalhos; trote solidário; workshops de
capacitação em diferentes áreas de conhecimentos, entre outras atividades.
Encaminha e acompanha os alunos interessados em trabalho voluntário, levando
em consideração as habilidades e a disponibilidade de cada um.

OBJETIVOS
• Auxiliar comunidades em situação de vulnerabilidade social.
• Formar profissionais críticos e que atuem para uma sociedade mais justa.
O Museu de Arte Brasileira da FAAP realiza um importante trabalho sociocultural
ao oferecer exposições gratuitas e serviço educativo personalizado às demandas.
O Juizado Especial Cível auxilia o cidadão em casos jurídicos com atendimento
gratuito à comunidade.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
• Exposições gratuitas e com visitas educativas.
• Atendimento jurídico gratuito.
• Workshop de capacitação.
• Voluntariado em entidades.
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Alunas FAAP em ação do Trote Solidário
realizada na instituição Francisca Franco
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BOLSAS DE ESTUDO
Para incentivar os alunos ingressantes, a FAAP premia com bolsa-mérito os
primeiros colocados. Todos os semestres, os candidatos que mais pontuam nos
exames convencionais de seleção recebem bolsas de estudo para a sua graduação,
desde que mantenham no decorrer do curso excelente desempenho acadêmico,
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 todos os custos de matrículas e mensalidades.
Bolsas de 100% e 80% de desconto aos primeiros colocados no vestibular.
Bolsas-mérito concedidas em 2019:

2019- A cada semestre

Porcentagem de bolsa

1º colocado - Geral

100%

1º colocado - Administração

80%

1º colocado - Artes Plásticas

80%

1º colocado - Comunicação e Marketing

80%

1º colocado - Direito

80%

1º colocado - Economia

80%

1º colocado - Engenharia

80%

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
minuciosa verificação da circunstância socioeconômica do requerente, feita a partir
de apresentação de documentos comprobatórios, são concedidas bolsas de auxílio
suplementar aos alunos que passam por dificuldades financeiras ou que tiveram
alguma alteração considerável na renda familiar, inviabilizando sua formação
educacional.
Complementando as bolsas de auxílio, nos últimos anos foram concedidas mais 80
bolsas específicas para projetos sociais da FAAP.
		
		
Bolsas de Estudo
• Verificação socioeconômica do candidato.
• Apoio aos que passam por dificuldades financeiras.
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Recepção dos calouros no Trote Solidário
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TROTE SOLIDÁRIO
A chegada dos novos alunos de graduação todos os semestres envolve uma série
de atividades que estimulam a integração 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 com todos os alunos novos, é dividido nas etapas:
• Recepção dos calouros: com jogos entre equipes, permite a integração dos
calouros com os veteranos, além de evitar “pedágios”, permanência em bares ou
brincadeiras desagradáveis.
• Arrecadação de alimentos e/ou outros itens: em evento de confraternização, os
participantes devem doar alimentos não perecíveis ou outros itens preestabelecidos,
que serão entregues a instituições selecionadas.
• Ação social: os calouros são convidados a participar de ações de voluntariado em
uma entidade beneficente ou no campus de São Paulo.

			
			
			

• Fim dos trotes convencionais
• Arrecadação de alimentos
• Ações sociais
• Atividades voluntárias

Alguns dados do Trote Solidário de 2019:
• Mais de 1.000 alunos participaram do Trote Solidário.
• R$ 22.900,00 arrecadados pelos alunos e doados diretamente ao GRAACC.
• 32 calouros participaram diretamente de ações de voluntariado vinculadas ao
projeto.
• Entidades beneficiadas:
• GRAACC – doação de mechas de cabelo e valores em dinheiro
• ABCD Nossa Casa – atividades educativas e gincanas
• Instituição Colmeia e Fundação Francisca Franco - oficina de artes e máscaras
com crianças
• Casa da Criança Santo Amaro – jogos sobre a importância da reciclagem e
conhecimentos gerais
Trote Solidário (2009 - 2019)
• 11 toneladas de alimentos e 8 mil latas
de leite em pó arrecadados
• R$ 44 mil reais doados
• 49 instituições auxiliadas
• Quase 15 mil alunos participantes
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Juizado Especial Cível
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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 Faculdade e 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 renda,
busca solução rápida e eficiente para resolver conflitos de menor complexidade na
área cível e que não foram passíveis de solução no âmbito extrajudicial.
O atendimento à população é realizado pelos alunos do curso de Direito que, em
programa de estágio vinculado ao Tribunal de Justiça, aprendem a dirimir, na prática,
os conflitos a eles apresentados, sempre com a supervisão de advogados contratados
pela Instituição.
Dessa forma, o motivo pelo qual a FAAP mantém essa estrutura atinge seus objetivos:
auxílio à população e contato do aluno com a prática do Direito, de modo a
aperfeiçoar seus conhecimentos e se preparar para o mercado de trabalho, já que
se trata de um primeiro estágio.
Em 2019, foram realizados 2.512 atendimentos do Juizado Especial Cível à população.

Alunos de Direito em trabalho no JEC-FAAP
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Campanha de Doação de Sangue no campus São Paulo
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CAMPANHA FAAP DE DOAÇÃO DE SANGUE
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, uma vez que os doadores não precisam se deslocar até os bancos
de sangue.
Os hospitais parceiros organizam as coletas e a logística de retornar com as
bolsas de sangue para testes e posterior utilização.
Em todos esses anos, mais de cinco mil doadores já colaboraram com a
campanha, incluindo um cadastro de voluntários para doação de medula 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.
Os gráficos abaixo mostram o perfil dos doadores de 2019:
Participação dos doadores:

33%
Nunca participaram

67%

Já participaram

21

Doações anteriores realizadas:
58%

25%

8%

8%

De 1 a 2 doações De 3 a 4 doações De 5 a 6 doações Mais de 6 doações

Doadores por área:
28%

28%

17%
11%
6%

Administração
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6%
Artes

Comunicação

Direito

Economia

6%

Funcionários Externos

Campanha de Arrecadação de Agasalhos

23

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE AGASALHOS
Com o objetivo de atenuar problemas de pessoas em situação de vulnerabilidade
social, a FAAP realiza, anualmente, uma grande campanha de arrecadação de
agasalhos.
Em 2019, foram arrecadadas mais de mil peças entre agasalhos, cobertores,
meias, cachecóis e sapatos para auxiliar os colaboradores da limpeza, além de
comunidades locais de São Paulo, São José dos Campos e Ribeirão Preto.
Dados de 2019:

Local - SP
GRAACC

423

COTIC

500

Funcionários da Limpeza

138

Francisca Franco
TOTAL

Local - RP

55
1.116

Peças

FRASOL

260

TOTAL

260

Local - SJC

Peças

CASMAF

25

TOTAL

25

TOTAL GERAL 		
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Peças

1.401 PEÇAS

Parte das doações de roupas à entidade GRAACC
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PALESTRAS COM INGRESSO SOLIDÁRIO
Ao longo do ano, a pós-graduação da FAAP realizou ciclos de palestras abertos ao
público com temas como negócios, finanças, artes e comunicação. A iniciativa, além
de realizar eventos de qualidade com a participação de renomados profissionais do
mercado, auxiliou comunidades dos municípios de Ribeirão Preto e São José dos
Campos.
Para participar de cada uma das palestras, os interessados contribuíram com
alimentos não perecíveis ou valores previamente estabelecidos. Para garantir
transparência, os responsáveis pela coleta são representantes das entidades
escolhidas para receberem os donativos.
Em 2019 foram arrecadados:
Arrecadação
Alimentos				
985 quilos				
Valores Monetários

R$ 12.000,00

MAIS DE 800 ENTIDADES
JÁ FORAM ATENDIDAS
COM ESSE PROJETO!

Palestra com alimentos e valores
monetários revertidos para instituição
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Aluna do Instituto Proa em oficina
no Dia da Responsabilidade Social
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DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NA FAAP
Anualmente, a Fundação realiza o Dia da Responsabilidade Social FAAP, um evento
que faz parte da Semana Nacional da Responsabilidade Social, instituído pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Desde 2005,
Instituições de Ensino Superior (IESs) particulares organizam, durante a semana
determinada pela instituição, uma mostra de projetos sociais nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão.
Em 2019, a FAAP realizou um dia cultural com cerca de 80 jovens do ensino médio,
provenientes do Instituto PROA, uma organização sem fins lucrativos que oferece
ensino técnico na área de Administração, além de apoio à inserção de jovens no
mercado de trabalho.
Foram realizadas oficinas de Animação, Apresentador de TV, Reciclagem,
Produção de Cartões 3D e Produção de Máscaras. Os participantes também
receberam almoço e lanche. 88% dos participantes consideraram o evento como
“ótimo” e os outros 22% como “bom”.

2.700 alunos de Ensino Médio já participaram
do Dia da Responsabilidade Social na FAAP

Entrega de livro à participante do evento
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Alunos do Colégio FAAP em ação
social na Semana do Colégio

29

AÇÕES SOCIAIS - COLÉGIO FAAP
Um grupo de alunas do Colégio FAAP, dos três anos do ensino médio, se mobilizou
para realizar ações sociais em uma instituição que trabalha com crianças em situação
de vulnerabilidade social, a ABCD Nossa Casa.
Para iniciar os trabalhos, o grupo recebeu na FAAP o gerente da associação, que
apresentou a entidade e suas principais atuações.
Na sequência, as alunas fizeram uma série de reuniões, criaram e organizaram as
atividades, como gincana, arrecadação de valores em dinheiro e de livros infantis e um
lanche.
As atividades ocorreram em outubro e contaram com a participação de cerca de 20
alunas e 120 crianças. Foram feitas provas para estimular conceitos como liderança,
trabalho em equipe e saber ganhar e perder.
Mesmo os alunos do Colégio que não puderam estar presencialmente, fizeram
questão de apoiar, ajudando na produção de bolos para as crianças ou doando
alguma quantia em dinheiro para a compra dos lanches.
Foram entregues cerca de 50 livros infantojuvenis para compor a nova biblioteca da
instituição. O valor monetário que ficou da arrecadação foi doado à ABCD.
O embrião desse projeto ocorreu na Semana do Colégio, realizada em abril de 2019,
em que os alunos, entre outras atividades, foram desafiados a organizar ações sociais.
Nessa ocasião, quatro entidades participaram, somando 145 assistidos. Os alunos se
propuseram a continuar o trabalho, com pelo menos um projeto por semestre. Dessa
forma, já podemos aguardar boas ações para os próximos anos.

Aluna do Colégio FAAP em atividade
com crianças da comunidade do Gato
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Projeto Alunos Ensinam
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ALUNOS ENSINAM
O Alunos Ensinam tem por objetivo incentivar os estudantes da graduação a criar
ações ou workshops para repassar, a algum grupo ou comunidade, conhecimentos
adquiridos em sala de aula. Em 2019, as principais atividades foram:

Encontro Cultural com Crianças
Conhecer a realidade das crianças brasileiras é sempre um interesse dos alunos
intercambistas que a FAAP recebe para os cursos de português e da graduação.
Pensando nisso, são organizados periodicamente encontros entre os estrangeiros e
jovens em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, visita à comunidade
do Jardim Panorama em maio de 2019.
No segundo semestre de 2019, um grupo de crianças entre 8 e 12 anos veio à FAAP
para conhecer cerca de 30 intercambistas de países como Estados Unidos, China,
França, Coreia, Itália. Eles aprenderam algumas palavras em outros idiomas,
participaram de oficinas de dobradura e artesanato chinês e de uma apresentação de
capoeira.
Como continuação do encontro, os intercambistas foram conhecer o espaço das
crianças que estiveram na FAAP, a Associação ABCD Nossa Casa. Eles organizaram
uma festa de Halloween típica.

Assessoramento jurídico à Comunidade do Gato
Alunos de graduação de Direito e o JEC-FAAP prestaram assessoria jurídica na área
civil para os assistidos da instituição ABCD Nossa Casa. Relações de consumo,
pensão alimentícia, guarda de menores, divórcio, locação de imóvel, medicamentos do
sistema público de saúde, aposentadoria, violência doméstica e extinção de condomínio
foram os principais temas avaliados com os moradores da Comunidade do Gato.

Projeto Modelo ONU para Ensino Médio
O Projeto Modelo ONU para Ensino Médio (MONUEM) foi uma parceria trilateral entre
a Fundação Armando Alvares Penteado, a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo e o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São
Paulo. Com objetivo de levar o espírito e práticas da Organização das Nações Unidas
para escolas da rede estadual, as Faculdades e Universidades que possuem curso de
Relações Internacionais adotaram uma escola, pelo período de 6 meses, para realização
de 15 aulas, culminando num evento final em que os alunos, publicamente, simulassem
um tema proposto.
Em 2019, a FAAP adotou a Escola Estadual Fernão Dias Paes no 1º semestre e a
Escola Estadual Manuel Ciridião Buarque no 2º semestre, atendendo cerca de 50
alunos, envolvendo professores da graduação e alunos do 1º ao 5º semestre como
monitores.
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Aluna do Núcleo de Voluntariado com
assistidos da instituição ABCD Nossa Casa
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NÚCLEO DE VOLUNTARIADO
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 desejadas, 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 fixos, 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 2019 foram efetuados 206 novos cadastros

Novos voluntários por ano:
411
330
231

2013

34

79

78

2014

2015

206

105

2016

2017

2018

2019

Aluna do Núcleo de Superação

PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO
PARA DEFICIENTES VISUAIS
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, recebendo todos os benefícios que lhes
são de direito.
Em 2019, o curso completou oito anos, atendeu 27 alunos, sendo quatro
professores deficientes visuais.
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Lixeiras distribuídas pelo campus

RECICLAGEM
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.
Além disso, vem se empenhando para diminuir as quantidades de outros resíduos
produzidos, substituindo-os por materiais menos poluentes e mais duráveis, tanto
em sala de aula como nas áreas administrativas.
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.

2019
12.930 quilos de papel/ papelão reciclados
360 árvores deixaram de ser cortadas – segundo dados da WWF
(1 tonelada de papel reciclado evita o corte de 30 árvores)
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Alunos plantando árvores frutíferas e mudas de
ervas na instituição Associação Cívica Feminina

Dia Nacional do Voluntariado
Para comemorar o Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto, a FAAP sempre
realiza alguma atividade para abordar temas referentes ao meio ambiente.
Em 2019, alunos-voluntários plantaram árvores frutíferas e mudas de ervas na
instituição Associação Cívica Feminina.
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Ação de Natal que entregou presente para
as comunidades de Heliópolis e Malvinas
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PARCERIAS E DOAÇÕES
Presentes de natal para Heliópolis
Para o Natal de 2019, foram entregues 130 kits de presente de Natal para a favela
de Heliópolis e mais 12 kits para a comunidade das Malvinas. Todos continham
peças íntimas, meia, roupa, brinquedo, pasta e escova de dente, shampoo,
condicionador, sabonete e livro.
Alunos, professores e funcionários se mobilizaram em um tempo recorde de 15 dias
para conseguir padrinhos para todas as crianças.
Notou-se o carinho da comunidade FAAP na escolha dos itens de boa qualidade,
tamanhos adequados às faixas etárias, brinquedos e livros educativos e itens de
higiene antialérgicos, além das belas embalagens para presente e cartões de Natal.
Um grupo de alunos foi até a creche de Heliópolis para entregar pessoalmente os
presentes para as crianças que tinham entre 2 e 3 anos. Um aluno de Direito se
vestiu de Papai Noel e participou da distribuição.
A escolha da favela de Heliópolis foi sugestão de alunos de uma turma de
Arquitetura que estavam desenvolvendo um projeto acadêmico de reforma da
creche da comunidade.
Todos os anos a FAAP realiza essa ação de apadrinhamento de crianças no Natal
como forma de levar um pouco de alegria a algumas famílias em situação de
vulnerabilidade social.

Crianças da favela de Heliópolis
recebem o Papai Noel
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Oficina de apresentador de TV para
assistidas da Associação Fala Mulher

Parceria com a Associação Fala Mulher
A Associação Fala Mulher, que acolhe e empodera mulheres em situação de
violência doméstica, é uma parceira de longa data do FAAP Social. Entre outras
atividades, já foram promovidas exposições com o trabalho de artesanato produzido
por elas e diversos workshops. Atendendo a uma demanda de um grupo de
mulheres que produz objetos artesanais para vender, a FAAP realizou uma oficina
de apresentador de TV para auxiliá-las a divulgar seus produtos nas redes sociais
com vídeos dinâmicos e que despertem interesse de seu público.
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Alunos do Instituto Proa em visita ao MAB FAAP

Parceria com o Instituto PROA
Em 2017, a FAAP firmou uma importante parceria com o Instituto PROA, organização
que tem como objetivo criar oportunidades para capacitar e inserir jovens no
mercado de trabalho por meio de acesso à educação de qualidade, formação
comportamental, cultural, orientação no início da carreira profissional e apoio na
conquista do primeiro emprego. A parceria contempla doação de ingressos para o
Teatro FAAP, visitas educativas ao MAB FAAP, participação dos assistidos nas
atividades sociais, colaboração entre professores da Fundação, entre outros.
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Alunos da FAAP promoveram atividades
recreativas na comunidade do Jardim Panorama

Parceria com a comunidade do Jardim Panorama
Desde 2017, alunos de Arquitetura e de outros cursos da FAAP vêm estreitando
laços com a comunidade do Jardim Panorama, que fica próxima ao Shopping
Cidade Jardim. Ao longo desse tempo, os estudantes já fizeram algumas visitas para
entender como é viver em uma favela e pensar em projetos e melhorias, e grupos de
moradores vieram à FAAP para algumas atividades.
Em 2019, vale destacar as atividades recreativas que foram feitas por estrangeiros
com crianças e as visitas de grupos à FAAP.
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Uso de tecidos sustentáveis
A FAAP tem um convênio com a G.Vallone, indústria têxtil 100% nacional, produtora
de tecidos planos (que não esticam), que prioriza fibras e fios para fabricar tecidos
ambientalmente responsáveis.
As características de sustentabilidade estão nos fios de modal, que utilizam
substâncias químicas pouco agressivas e cumprem requisitos de neutralidade de
carbono; na seda, proporcionando apoio financeiro às famílias produtoras do
bicho-da-seda; e na poliamida biodegradável que, além de receber tratamento dos
gases produzidos antes de serem dispersos, tem degradação de apenas três anos
em aterro sanitário.
Pela parceria, os alunos do curso de Moda podem fazer visitas técnicas à empresa
para conversarem com especialistas e escolherem tecidos que utilizarão em seus
projetos. As oureulas (margens dos tecidos que são descartadas pelas confecções)
e retalhos também são oferecidos aos alunos, estimulando projetos que visem
reutilização e evitando desperdícios.
Dessa forma, além do efeito imediato de poupar recursos naturais, os estudantes
entendem na prática a importância de uma cadeia de produção responsável no
âmbito socioambiental, assunto abordado em sala de aula.
Em 2019, a FAAP colaborou com uma entidade parceira da G. Vallone, que produz
bolsas e outras peças para arrecadar recursos. Foram doadas três máquinas de
costura em ótimo estado de conservação para a empresa de impacto social,
Comunidade Casa Esperança e Vida.

Filmoteca FAAP
Com o objetivo de contribuir para a preservação da memória cultural e a produção
artística do cinema, a Filmoteca FAAP conta com um acervo de seis mil filmes
distribuídos em película, DVD, Blue-ray e VHS, 10 mil fotografias e cinco mil cartazes
de cinema. O material está disponível para consulta de alunos, professores,
pesquisadores e público em geral. É utilizado também em exposições no campus
e em instituições parceiras.
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Doações
Além das doações já mencionadas, a FAAP realiza diversas arrecadações por meio
de eventos realizados e campanhas que contam com engajamento de alunos e
colaboradores para atender algumas situações emergenciais. Em 2019, as
principais doações foram:

Apae
Fórum FAAP em São Paulo
Federação Espírita do Estado de São Paulo
ONG ILPI Casa Verde
ABCD Nossa Casa
Fundação Francisca Franco
Projeto social de Thiago Schulze
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279 livros
3,9 toneladas de alimentos para
diversas instituições de São Paulo
150 peças de roupa
106 produtos de higiene e
26 pacotes de fralda
284 quilos de alimentos
60 peças de roupa
10 equipamentos eletrônicos entre
câmeras, monitores e outros

INCLUSÃO CULTURAL DO MAB FAAP
Com um acervo de mais de 3.000 obras, o Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP)
apresenta exposições de arte brasileira e internacional, design e produção de outras
culturas e épocas.
Todas as exposições do MAB FAAP, desde sua inauguração em 1961, são gratuitas,
o que impulsiona a visitação de diferentes públicos, incluindo alunos de escolas
públicas e de ONGs (Organizações não Governamentais).
Para melhor aproveitamento das visitas, o MAB FAAP dispõe de um serviço
educativo, que consiste em prestar atendimento gratuito a escolas, professores e
ao público em geral, com o objetivo de tornar a visita ao Museu mais produtiva,
aprofundando os conteúdos apresentados sobre cada exposição. Os educadores,
após treinamentos e pesquisas, estão aptos a orientar e fornecer informações sobre
cada exposição a escolas e grupos, previamente agendados.
Vale destacar o trabalho feito pelo MAB FAAP com professores das escolas, que
são preparados para as exposições que serão visitadas, de forma que o Museu se
integre às atividades escolares.
Ainda como incentivo, a FAAP disponibiliza transporte gratuito para algumas
instituições da rede pública dos Ensinos Fundamental e Médio, objetivando trazer
os estudantes para visitar as exposições organizadas pelo MAB FAAP.
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Formação de professores da rede pública municipal
Em 2018, o MAB FAAP iniciou um programa gratuito de Formação de Professores
da rede pública, a partir de parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O
principal objetivo é integrar o espaço museu e escola, utilizando-se da cultura como
uma ferramenta de complementação à educação. O planejamento abarca uma
perspectiva teórica e prática: visita a uma exposição, reflexões sobre os conceitos
básicos de museologia, debates sobre educação formal, informal e não formal. Além
de apresentar, nesses encontros, a exposição em cartaz do momento, trabalham
temáticas e dinâmicas que podem ser levadas para as salas de aula, enriquecendo
a troca de experiências entre docentes e discentes.
Essa parceria amplia o espaço de aprendizagem da escola e expande o entendimento
do espaço do museu, agregando outras referências aos professores e seus alunos,
que têm a oportunidade de entrar em contato direto com as obras e discutir processos
de criação e suas reverberações na sociedade.
Em 2019, ministrou os cursos “Para Pensar Mediação: Arte, Diálogo e Território” e
“7º Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça”, em que propôs experimentação e
reflexão sobre os procedimentos e materiais utilizados por artistas contemporâneos
em diálogo com as práticas curriculares interdisciplinares nas escolas, em especial
de implementação de STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes+Design e
Matemática). Ao todo, foram 12 turmas atendendo 278 professores da rede pública
municipal.

MAB FAAP
• Recebe escolas públicas
• Treina educadores para as exposições
• Realiza atividades e oficinas
• Realiza visitas educativas
• Realiza curso de formação de professores do Ensino Médio
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PÚBLICO

EXPOSIÇÕES
50ª Anual de Arte FAAP

1.594

Palavras Somam

68.217

Nas Águas Claras
de Cima, de Novo

1.465

São Francisco
na Arte de Mestres
Italianos

27.636

Lotada (MAB Centro, 2º andar)

PESSOAS ATENDIDAS
COM TRANSPORTE
GRATUITO - DRE

9.317

PESSOAS ATENDIDAS
COM TRANSPORTE
GRATUITO - FAAP

474

1.142

6.937

223

Prêmio Marcantonio Vilaça

13.075

51ª Anual de Arte FAAP

3.704

Gravuras Milenares das
Antigas Grutas de Gongyi

PÚBLICO
SERVIÇO
EDUCATIVO

3.701

318

Visitantes das exposições no MAB FAAP
205.211

191.728

170.197
124.729

21.182

2010

27.652

2011

11.663

2012

Público Geral		

110.888

102.873

3.415

2013

12.757

2014

95.344

6.409

2015

7.341

2016

116.232
86.083

10.512

2017

88.127

12.138

2018

19.955

2019

Público - Visitas Educativas

47

50ª Anual de Arte FAAP

50ª e 51ª Anuais de Arte FAAP – FAAP São Paulo
Tradicional exposição coletiva com trabalhos dos alunos de Artes Visuais da Faculdade
Armando Alvares Penteado, cujos prêmios principais são bolsas de estudo.

51ª Anual de Arte FAAP
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Alunos visitam a exposição “Palavras Somam”

“Palavras Somam”
A exposição reuniu cerca de 80 obras do acervo do MAB FAAP, além de nove obras
de artistas convidados e retratou um amplo período da história da arte brasileira,
desde a década de 1940 até os dias atuais, trazendo à tona a presença e a potência
da palavra nas artes visuais.

Exposição “Nas Águas Claras
de Cima, de Novo”

“Nas Águas Claras de Cima, de Novo”
A mostra individual da artista plástica Maria Tereza Louro de pinturas e desenhos
reuniu cerca de 35 obras produzidas entre 2008 e 2018, que são parte de um livro
da artista que refletem sua investigação sobre a linguagem: luz, cor, forma, espaço e
composição.
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Visitantes na exposição “São Francisco 		
na Arte de Mestres Italianos”

“São Francisco na Arte de Mestres Italianos”
A mostra reuniu 18 obras de artistas dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, como Tiziano
Vecellio, Pietro Perugino e Guido Reni, sendo a maioria proveniente de coleções
públicas de regiões diversas da Itália.
Apresentou ainda uma sala de realidade virtual, que possibilitou ao visitante caminhar
pela Basílica Superior de Assis (1228), uma das mais importantes e belas da Itália,
que guarda obras-primas do pintor italiano Giotto (1267-1337), artista-símbolo dos
períodos medieval e pré-renascentista.

“Lotada” - MAB Centro (Ed. Lutetia)
O MAB Centro abrigou a exposição coletiva “Lotada”, que reuniu a produção de
alunos formados nos cursos de Artes Visuais da Faculdade. A mostra apresentou
trabalhos em diversos processos e linguagens produzidos por 13 artistas.
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Crianças de escola pública visitando a
7ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça

Prêmio Marcantonio Vilaça
O Museu de Arte Brasileira da FAAP recebeu obras dos 30 finalistas da 7ª edição do
Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas, considerado
o mais tradicional e relevante das artes visuais do País. A edição da premiação foi
pautada pela proposta curatorial de trazer à luz o protagonismo feminino em todas
as suas instâncias.
Simultaneamente, houve um espaço dedicado ao Projeto Arte e Indústria, que em
sua 4ª edição homenageou a pintora, gravadora, escultora e desenhista carioca
Anna Bella Geiger, uma das grandes expoentes da primeira geração de artistas
conceituais latino-americanos e uma das artistas mais importantes do Brasil no
século XX.

Exposição “Gravuras Milenares
das Antigas Grutas de Gongyi”

“Gravuras Milenares das Antigas Grutas de Gongyi”
A mostra apresentou dez obras em gravura, técnica tradicional chinesa que utiliza
habilidades e materiais especiais para copiar formas e decorações, transformando
as figuras com alto-relevo em pinturas.
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