
WWW.CULTEX.USP.BR

exCULT
DESTAQUES DE   
CULTURA E EXTENSÃ O

 
VOL. 4, JUNHO DE 2016



2

Honestidade, respeito e transparência de ações entre todas as partes 
interessadas;

Proatividade, originalidade e oportunidade em todas as atividades 
desenvolvidas;

Cooperação, integração e motivação das partes na realização de atividades
de cultura e extensão.

Observando a missão e os princípios acima, se apresenta este quarto 
volume do “CultEx: Destaques em Cultura e Extensão”. 

MISSÃO

PRINCÍPIOS COORDENADORES

Incentivar atividades de 
cultura e extensão que 
integram saberes científicos e 
tecnológicos universalizados 
por meio de ações de 
ensino-aprendizagem que 
buscam emancipar e agregar 
valor a instituição e as suas 
principais partes interessadas.
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Quem Somos e
O que Queremos

Para conversar mais amplamente sobre todos os assuntos destacados ou outros relacionados, que porventura não foram 
contemplados neste número, por favor, entre em contato com qualquer um dos integrantes da Comissão.
 

Gilmar Masiero (Coordenador da Comissao de Cultura e Extensao do EAD) -gilmarmasiero@gmail.com
Marcelo Caldeira Pedroso (Suplemente da Comissão) – mpedroso@usp.br
Ana Carolina Rodrigues (Representante da Comissão) - anacarolina.ar@usp.br
Guilherme Shiraishi (Representante do EAD na Comissão FEA) - guilherme.shiraishi@usp.br
Pierangeli Comazzetto (Monitora de Cultura e Extensão – EAD) – pierangeli.tabuzo@usp.br

“Um dos importantes papéis da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária (PRECEU) é levar o docente a tomar conhecimento 
das expectativas da sociedade para conciliar, na pesquisa, o rigor 
metodológico e relevância social”. A frase acima foi extraída do site 
da PRECEU - http://prceu.usp.br/institucional/ que recomendamos 
visitar, pois entre outras coisas esta pro-reitoria está, desde fevereiro 
de 2016 sob nova direção. O prof. Marcelo de Andrade Roméro 
– prceu-atd@usp.br é o novo Pró-Reitor que conta com a profa. Ana 
Cristina Limongi-França - climongi@usp.br como Pró-Reitora Adjunta. 
O professor é Titular da FAU-USP, da qual foi diretor entre 2010 e 2014 
e a professora é Titular do EAD da FEA USP com larga experiência na 
coordenação das atividades de cultura e extensão do departamento 
e em sua principal área de concentração de estudos acadèmicos: a 
qualidade de vida no trabalho.

A PRCEU está dividida basicamente em quatro divisões, sendo elas: 
Administrativo-Financeira, Acadêmica, Comunicação Institucional e
Ação Cultural. Além disso, há a Assistência Técnica e os Assessores Técnicos de Gabinete que dão 
todo o apoio e diretrizes para as atividades dessas Divisões. Além disso, a PRCEU mantém 11 órgãos, 
que são os Centros de Cultura e Extensão. Esses órgãos atuam em diferentes áreas e estão localizados 
em espaços diversificados, inclusive geograficamente, de modo a atuar fortemente também fora da 
Cidade Universitária. 

São prioridades dessa gestão promover maior integração não apenas entre os órgãos e programas 
da própria PRCEU mas também da PRCEU com as demais Pró-Reitorias, fortalecendo a inclusão dos 
estudantes nos projetos. Também deve ser otimizado o uso dos espaços e das estruturas, promovendo 
mais atividades e ofertando ao público uma programação coesa em sintonia com aquilo que a 
Universidade produz.
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No segundo dia os grupos resolveram o caso; e 
no terceiro e último dia houve a apresentação do 
caso para uma banca, que foi composta por um 
membro do Grupo Pão de Açúcar, um professor da 
Universidade de Illinois, um sócio da consultoria que 
no mundo real havia sido contratada pelo Grupo 
Pão de Açúcar para realizar o reposicionamento 
desejado e pela professora Kavita e pelo professor 
Andres. Somente dois grupos foram agraciados 
com o 1º e 2º lugar.

Nessa edição, houve mudanças significativas 
na condução do concurso. Os casos anteriores 
diziam respeito a atividades já acontecidas e 
neste certame tratava-se de um caso ainda a 
ser implementado. Dessa forma os alunos tiveram 
a oportunidade de ver se suas ideias serão 
aplicadas ou não, e caso sejam, se gerarão os 
resultados analisados.

O concurso é uma chance de crescimento, 
desenvolvimento e aprendizado para todos 
os participantes e colaboradores. Alunos e 
professores aprendem, enquanto que o Grupo Pão 
de Açúcar conhece ideias novas de estudantes 
nacionais e internacionais de duas conceituadas 
Universidades. Nossos alunos participantes tem a 
oportunidade de praticar o idioma inglês e ainda 
debater suas ideias diretamente com o gestor, 
tendo a oportunidade de receber o feedback de 
mercado dado por ele e o feedback acadêmico 
dado pelos professores.

E, aí...vai participar!? Ano que vem tem mais!

O Concurso Internacional de resolução de casos 
entre a Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São Paulo 
(FEA USP) e a University of Illinois chegou a sua 7º 
edição, a qual ocorreu entre os dias 21 a 23 de 
março na FEA USP. Nossos alunos brilharam mais um 
vez!

Nas suas 5 primeiras edições, o caso estudado 
e resolvido abrangia conhecimentos da área 
de Gestão de Pessoas, já nos dois últimos anos 
a área de conhecimento priorizada foi a de 
Marketing, tendo como coordenadores do evento 
do lado brasileiro a professora Kavita Hamza e o 
professor Andres Veloso. Ambos formularam o caso 
do concurso em parceria com o Grupo Pão de 
Açúcar. O tema central do mesmo diz respeito ao 
reposicionamento do projeto social “Caras do 
Brasil” nas lojas Pão de Açúcar.

Alunos, professores e profissionais do Grupo Pão 
de Açúcar visitaram uma loja com o “Caras do 
Brasil” e outra instalação do grupo onde o mesmo 
desenvolve o projeto “Atá” – projeto social que 
enfatiza o desenvolvimento da culinária nacional. 
Analisaram diferentes aspectos positivos e 
negativos das atividades sendo desenvolvidas, 
tanto no projeto social do Pão de Açucar 
quanto no Atá para a estruturação e resolução 
da resposta sobre o reposicionamento do Grupo 
nesta área. O projeto Atá serviu como benchmark 
para o Grupo. 

No seu primeiro dia, ocorreu a formação dos 
grupos, os quais são sempre formados com 2 
alunos da FEA e 2 de Illinois, visando a promoção 
e a integração cultural e social entre os alunos. 

Acontece 
no EAD
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ACONTECE NA USP

O mercado de trabalho tem apresentado novos desafios 
decorrentes de alterações nos subsistemas tecnológico, 
econômico, político, ambiental e social. Novas relações de 
trabalho apresentam demandas que mudam constantemente 
para padrões cada vez mais complexos. As carreiras deixaram 
de ser uma sequência previsível de cargos administrada 
pelas organizações e passaram a exigir das pessoas um 
posicionamento mais ativo na condução de suas trajetórias 
profissionais.

Nos novos tempos, o profissional precisa assumir seu papel 
como condutor de seu desenvolvimento e do planejamento 
de sua carreira, em um mundo mais volátil, incerto, complexo 
e ambíguo: o hoje denominado mundo VUCA (do Inglês: 
Volatile, Uncertain, Complex e Ambiguous). Para responder 
às necessidades do mundo VUCA, os novos modelos de 
Carreira também respondem com outrro acrônimo em Inglês 
VUCA: Values, Uniqueness, Confidence e Agility (Valores, 
Singularidade, Confiança e Agilidade).

Para dar conta do complexo mundo VUCA desenvolvendo 
uma carreira VUCA, em muitas universidades estrangeiras 
existe um órgao de apoio aos estudantes e jovens 
profissionais - o Escritório de Carreiras. Esse tipo de escritório 
visa auxiliar os alunos no planejamento de suas trajetórias 
profissionais, considerando suas motivações, seus valores e as 
oportunidades do mercado. Desde março de 2016, a USP 
amplia sua atuação no preparo de seus alunos criando seu 
Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, equiparando-se 
às universidades de maior prestígio no mundo.

O Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP é um 
órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação e foi formalmente 
inaugurado no dia 29 de março de 2016. A Direção do 
Escritório esta a cargo da Profa. Dra. Tania Casado (EAD/
USP), que conta com o trabalho voluntário de trinta de seus 
ex-alunos, profissionais do mercado dedicados às atividades 
de consultoria de Carreira.

Público Alvo
O Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP tem 
como seu público alvo prioritário os alunos de Graduação 
de todos os cursos da USP, mas estende suas atividades aos 
alunos de pós-graduação.

Exemplos de atividades programadas pelo Escritório
 Atividades de autoconhecimento (desde testes online 
até ferramentas com a ajuda presencial de especialistas).

DESTAQUES CULTEX
Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP.

 Elaboração de material para o desenvolvimento 
da carreira (desde elaboração de CV até organização de 
plano de desenvolvimento).
 Preparação para atividades rotineiras em busca de 
novas oportunidades de trabalho (desde treinamento para 
entrevistas até orientações de como se vestir).
 Atividades de Mentoring, onde ex-alunos sejam 
envolvidos como Mentores (desde acompanhamento 
da rotina de um profissional já experiente até reuniões de 
aconselhamento).
 Oficinas de Carreiras coletivas, que alcancem um 
número maior de participantes desejosos de pensar sobre 
suas potencialidades e aspirações.
 Programas individuais de aconselhamento de 
Carreira, voltados a aprofundar a discussão de aspectos 
mais complexos da problemática de carreira.

No dia 16 de abril, das 8h às 18h30, foi realizada a 1ª Oficina 
de Carreiras. Participaram da Oficina 84 alunos de graduação 
de 46 diferentes cursos da USP. Alunos procedentes dos 
diversos campi da USP participaram do evento, que incluiu 
autoconhecimento, elaboração de curriculum vitae, postura 
em entrevistas e informações para formação de redes sociais 
de desenvolvimento da carreira. 

A Comissão de Cultura e extensão do EAD e a equipe do 
Cultex parabeniza a profa. Tania Cassado pela liderança 
dessa estimulante atividade de Extensão e recomenda a 
utilização dos serviços prestados pelo Escritório a todos os 
potenciais interessados. Corra, talvez você seja um deles!

Endereço do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras:
Rua da Praça do Relógio, 109 - 3º andar, sala 315 .  
Campus USP  Butantã,  São Paulo/SP. 
Endereço eletrônico: carreiras@usp.br

Da esquerda para a direita: Prof. Adalberto Fischmann (Dire-
tor da FEA); Magnífico Reitor Prof. Marco Antonio Zago, Prof. 
Visintin (Diretor da FMVZ) e Prof.a Tania Casado (Diretora 
do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP) e 
Prof. Antonio Carlos Hernandes (Pró Reitor de Graduação)
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A Comissão de Cultura e Extensão da FEA foi 
constituída em 28 de junho de 1989 sob a liderança 
da Professora Maria de Leme Fleury que em 
29/06/1989 foi indicada para representar o EAD 
na Comissão da FEA e em 23/03/1990 foi eleita 
vice-presidente da mesma comissão. A professora 
teve significativa participação no direcionamento 
de esforços, visando à organização e visibilidade 
das atividades realizadas por esta importante 
Comissão da FEA.

Mais tarde a Comissão, em 19/11/1993 passou a 
contar com coordenadores e vice coordenadores 
de cada departamento. Desde então, a comissão 
foi liderada pelos seguintes Coordenadores: 

Cultex no 

EAD
Passado e futuro da 
Cultura e Extensão do EAD

A gestão de cada um desses coordenadores levou 
ao desenvolvimento dos objetivos de cultura e 
extensão da FEA como um todo:  
I – promover e desenvolver todas as formas de 
conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa; 
II – ministrar o ensino superior visando à formação de 
pessoas capacitadas ao exercício da investigação 
e do magistério em todas as áreas do conhecimento, 
bem como à qualificação para as atividades 
profissionais; 
III – estender à sociedade serviços indissociáveis das 
atividades de ensino e de pesquisa. 

Contudo a Comissão de Cultura e Extensão do EAD –
FEA-USP entende que há muito por desenvolver. Dessa 
forma, o CulTex revisitou as principais realizações 
nos períodos de gestão dos ex-coordenadores ao 
mesmo tempo em que prospectou junto aos mesmos 
potenciais atividades a serem desenvolvidas no 
âmbito do EAD. 

A professora Maria Teresa liderou os primeiros 
passos da Comissão ressaltando a importância das 
atividades de extensão do EAD. Ela foi substituída 
pelo Prof. Toledo que diz que em seu período de 
gestão o foco era muito mais em extensão, havendo 
poucas iniciativas culturais. As atividades e/ou cursos 
de extensão como um MBA realizado in company 
pela FEA foi intermediado pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA). Toledo acredita que seria 
fundamental o EAD, promover e intensificar as 
atividades na área de cultura, na qual há pouca 
coisa realizada, e ainda, desenvolver mais atividades 
de extensão pela USP e menos pela FIA. Tais medidas, 
segundo ele, ajudariam o departamento a se tornar 
um destaque nacional em cultura e extensão.

No período de gestão do prof. Celso Grisi o foco 
foram projetos de extensão, como por exemplo, os 
cursos estendidos a empresas, mas também ocorriam 
eventos de extensão com caráter cultural e histórico. 
Ele cita como exemplo um ciclo de várias palestras 
realizadas por renomados especialistas em assuntos 
culturais. Além disso, declara que no período, foram 
recepcionadas várias missões estrangeiras para 
conhecer a instituição e foram também formadas 

Maria Teresa 
de Leme Fleury 
(1989-1996)

Geraldo 
Luciano 
de Toledo 
(1996-2001)

Celso Claudio 
Hildebrand e 
Grisi 
(2001-2007)

Nicolau Rei-
nhard (2007-
2009)

Ana Cristina 
Limongi-França
(2009-2014)
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equipes de professores e aluno para visitarem escolas 
da comunidade com propósito de apresentar a USP 
as mesmas. Segundo ele, o EAD, visando se tornar um 
destaque nacional em cultura e extensão, deveria 
desenvolver a apresentação das carreiras da FEA 
USP, com enfoque no curso de administração, ao 
público jovem, principalmente aquele pertencente à 
rede pública.

Segundo o professor Nicolau, no período em que 
teve o privilégio de presidir a Comissão de Cultura 
e Extensão do EAD, foi possível observar a intensa 
atividade de extensão do departamento, através 
dos seus cursos de extensão e a promoção de 
eventos, como Congressos, Simpósios e Palestras. 
O apoio das secretarias da Seção de Cultura 
e Extensão da FEA e da secretaria do EAD foi 
importante para viabilizar o acesso a recursos de 
programas da USP e agências de fomento, bem 
como para a gestão e prestação de contas dos 
projetos. 

Para estas atividades, segundo o professor, também 
foi essencial o apoio da Fundação Instituto de 
Administração, quer através de apoio financeiro, 
como pela disponibilização de suporte administrativo. 
Professores e alunos participaram de atividades de 
apoio a entidades da sociedade civil através de 
programas como o PESC e a FEA Junior. A área de 
Cultura poderia ser estimulada através de maior 
apoio a atividades das organizações estudantis, 
buscando a sua integração ao ambiente maior 
da Universidade. Essa atividade tem, no entanto, o 
desafio de competir pelo tempo escasso dos alunos 
em suas atividades acadêmicas e de estágios 
profissionais. Apesar destas dificuldades, o professor 
Nicolau recomendaria ao EAD:

1. Criar instrumentos efetivos para estimular 
os professores através da valorização dessas 
atividades nos processos de avaliação de mérito 
para promoção e apoio.
2. Manutenção de uma secretaria para apoio 
na identificação de fontes externas de recursos, 
elaboração de projetos, gestão e prestação de 
contas.

3. Estimular os alunos a participarem dessas 
atividades através da sua valorização nos processos 
de avaliação (atribuição de créditos, substituição 
de atividades, etc.) e criação de uma cultura de 
prestação de serviços à comunidade.
4. Dar visibilidade às realizações através 
da publicação em veículos internos e externos à 
Unidade
5. Reconhecer realizações significativas através 
da concessão de prêmios e outras distinções.

Ao assumir a Comissão de Cultura e Extensão, 
declara a professora Ana Cristina que seu principal 
objetivo era dar visibilidade para a Cultura e 
Extensão, estimular o uso dos projetos subsidiados, 
pois assim, gerar-se-ia uma maior visibilidade na 
USP como um todo, e ainda, buscar indicadores de 
resultados mais robustos para projetos subsidiados 
tradicionalmente pela Comissão, como por exemplo, 
o PESC e o PET. Ainda no período de sua gestão, 
segunda ela, houve o apoio ao evento internacional 
de sustentabilidade “Rio +20” e a dois projetos: o 
primeiro foi a “Trimestral do livro”, o qual dado seu 
sucesso na primeira edição passou a fazer parte de 
uma seção de nosso maior evento de extensão – o 
SemeAd. O segundo projeto tratava de encontros 
temáticos de culturas de diferentes nacionalidades, 
contudo este plano foi apenas desenhado e ainda 
precisa ser implementado.

A professora acredita que esforços de integração 
devem ser desenvolvidos, pois muita coisa está 
segmentada e descentralizada. Outro aspecto 
é o desenvolvimento de uma base de dados e 
de acesso virtual para dar maior visibilidade às 
atividades de cultura e extensão realizadas pelo 
EAD. Outra ação que poderia ser desenvolvida, 
segundo ela, seria entrar em contato com as demais 
universidades do Brasil e outras internacionais 
visando trocar experiências e conhecimentos sobre 
atividades em cultura e extensão.
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Ciente da resposta afirmativa a questão acima o EAD da FEA-
USP é responsável pela publicação de três conceituadas 
revistas acadêmicas: RAUSP, REGE e RAI. A editora responsável 
pela RAUSP é a Professora Maria Sylvia Macchione Saes, que 
em entrevista ao CulTex declarou sua preferência pelo ramo da 
pesquisa, e que seu trabalho na RAUSP no fundo é uma área 
correlata a área de pesquisa, pois a publicação de um artigo é 
a melhor forma de transferir conhecimentos produzidos em 
pesquisas para toda a sociedade.

A RAUSP - Revista de Administração 
da USP começou a ser publicada 
em 1947 e teve um breve periodo 
de interrupção de 1967 a 1976. 
Desde 1976, até nossos dias, segue 
sendo uma das mais importantes 
revistas de administração. Sua 
publicação é trimestral e possui 
qualificação A2 na Qualis. 

A editora da REGE e editora 
administrativa da RAUSP, REGE e 
RAI é a Professora Adriana Marotti 
de Mello. A REGE - Revista de 
Gestão foi fundada em 1994 e 
tem qualificação B3 na Qualis, mas, 
segundo a editora, “não por muito 
tempo”. Segundo a professora, 
o desafio é melhorar na parte 
administrativa, mas principalmente 
o fator de impacto das revistas, 
ou seja, os artigos publicados nas 
revistas devem ter um grande número de citações.

A RAUSP tem como meta futura 
tornar-se uma revista com 
classificação A1 pela Qualis, 
enquanto que a REGE visa 
buscar o lugar que hoje a RAUSP 
ocupa - tornar-se a revista de 
administração mais importante no 
cenário nacional.

A RAI - Revista de Administração e Inovação tem classificação 
B2 pela Qualis, mas como as demais, segundo  seu editor, o prof. 
Moacir de Miranda, “não vamos ficar nisso” e a meta é melhorar 
sua classificação no menor espaço de tempo possível.

CULTURA E EXTENSÃO DO EAD: 
PUBLICAÇÕES
VOCÊ SABIA QUE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS ESTÃO ENTRE AS MELHORES 
ATIVIDADES, SE NÃO A MELHOR, DE CULTURA E EXTENSÃO?

As revistas vêm passando por diversas mudanças visando 
maior visibilidade e citação dos artigos que publicam. 
Todos os artigos publicados serão inglês, o que vai exigir 
um maior esforço por parte dos autores como também 
dos revisores. Outra mudança foi extinguir a publicação 
das revistas em papel, visto que o custo dessa forma de 
divulgação científica é elevado. 

Para ampliar o escopo de potenciais leitores, no início de 
2016, o EAD contratou um “Publisher”, a plataforma online 
da “Elsevier”. Essa medida amplia a exposição das revistas 
também para um público internacional e nesse sentido as 
capas das revistas sofreram alterações para acompanhar 
tais mudanças. Confira abaixo as novas capas. 

Buscando sempre uma maior visibilidade e maior citação 
houve também um aumento do corpo de editores adjuntos 
visando tornar mais rápido e fluido o sistema de avaliação 
de artigos (editor > editor adjunto > desk review > dois 
pareceristas). Ainda, criou-se uma seção nova na RAUSP, 
denominada “Think Box”, onde um autor renomado 
internacionalmente realiza uma revisão teórica do tema em 
que é especialista. 

As três revistas estão sendo divulgadas em outros meios 
eletrônicos, como no Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online), no facebook onde se criou uma página para elas, 
e na comunidade interna feana. Esta última, segunto os 
três editores, deve se empenhar nas citações de artigos 
publicados pelas revistas e divulgá-las na comunidade 
acadêmica brasileira e internacional. 

A Equipe do CulTex está fazendo a parte 
que lhe toca, e você quando fará a sua?
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ACONTECE NA FEA 
DISCUTINDO A DIVERSIDADE

A Semana da Diversidade está, esse ano, completando sua terceira edição. O 
evento é promovido em parceria pelo CAVC, pelos coletivos Carolina Maria de 
Jesus (coletivo negro), Histéricas (coletivo feminista) e FEA Society (coletivo LGBT), 
e pelo Genera (grupo de estudos de gênero e raça). A ideia central do evento é 
trazer os debates que giram em torno de grupos oprimidos e minorias - geralmente 
a partir de consensos dos movimentos sociais que os protagonizam – para o 
cotidiano de feanas e feanos, sendo essas pautas importantes para a sociedade 
e presentes nos debates políticos universitário, nacional e internacional.

Tradicionalmente, a Semana da Diversidade era realizada no segundo semestre. 
No entanto, esse ano, a atual gestão do Centro Acadêmico propôs trazê-la 
para o primeiro semestre, por acreditar que ela cumpra um papel didático: muitas 
vezes é o primeiro contato de calouras e calouros com os temas; dessa forma, é 
importante que aconteça o quanto antes em suas vidas universitárias. Sobre os 
eventos desse ano, já foram realizadas até o momento duas rodas de conversa 
(em 3 e 4 de maio) e três mesas (em 9. 10 e 12 de maio).

A primeira roda de conversa tratou de aborto e cultura do estupro, contando com convidadas da Marcha Mundial das 
Mulheres e em um espaço de amplo diálogo, tratou de questões de violência contra a mulher nos mais amplos espaços 

e sentidos, e trouxe o debate da legalização do aborto - um consenso no movimento 
feminista - abordando os aspectos de saúde pública, segurança e liberdade das 
mulheres. A segunda roda de conversa trouxe a questão do imigrante no Brasil, uma 
novidade dessa edição da Semana da Diversidade, tendo como convidados 
lideranças de ocupações de imigrantes em São Paulo. Segundo os organizadores, foi 
considerado importante trazer esse novo tema pelo fato de os imigrantes constituírem 
uma minoria - muitas vezes oprimida - com relevantes questões e presença no debate 
político-social, se enquadrando assim na proposta da Semana. 

O terceiro evento foi uma mesa, mas com tom também de roda de conversa, sobre os 
desafios e efetividade das ações afirmativas no ensino superior. Com nomes de peso, 
como o blogueiro e colunista da Carta Capital, Douglas Belchior, e Mônica Belgramo, 
ativista do movimento negro graduada em psicologia e mestranda em Saúde Pública 
pela FSP da USP, foi possível realizar um amplo debate sobre a questão das cotas 
raciais nas universidades, tema tão urgente e presente atualmente na política uspiana 
e feana. 

Outro debate realizado foi sobre a questão antiproibicionista que permeia a discussão da criminalização das drogas, 
com enfoque dos impactos sociais, principalmente sobre mulheres e a população negra. É um tema pouco abordado, 
especialmente no movimento feminista, mas que é importante, especialmente levando em conta os sérios problemas 
sociais brasileiros e a situação precária do sistema prisional onde predominam grupos de mulheres e negros. Militantes e 
ativistas do movimento LGBTT lideraram as discussões sobre a identidade de gênero e questões sociais que permeiam 
esse debate.

A Semana, desse modo, busca tratar os temas de maneira informal, de forma a introduzir tais debates para os estudantes, 
e estimular o diálogo e a troca de experiências. Os organizadores acreditam ser essencial que haja edições anuais, 
para que seja possível construir um pensamento cada vez mais consciente dos indivíduos até que, em uma sociedade 
igualitária de fato, esse tipo de debate não se faça imprescindível como o é atualmente.
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EMPRESAS JÚNIORES, AGORA É LEI! 

Você sabia que agora as empresas juniores possuem legislação federal própria?

No dia 3 de março de 2016, foi aprovada pelo Senado a Lei 13.267, a qual regulamenta a atuação das 
Empresas Juniores, e implica que as atividades geridas por determinada empresa Junior devem estar de acordo 
com o curso de graduação que a empresa está vinculada. Devem ser integradas por estudantes matriculados 
na instituição de ensino e o trabalho realizado nesta deve ter caráter voluntario não remunerado, e ainda, 
deve ocorrer a orientação e supervisão de um professor responsável.

Para obter maiores esclarecimentos quanto as mudanças e significados da implementação desta Lei para a 
Fea Júnior, a equipe do CulTex entrevistou seu atual Presidente, Arthur Scaffi.

1) Em sua opinião, quais são os principais pontos negativos e positivos da Lei 13.267 que regulamenta a 
atuação das Empresas Juniores no Brasil? 

Sobre os pontos positivos da Lei 13.267, temos o fato de que ela estabelece um “consenso” do conceito de 
Empresa Júnior para o Brasil todo. Isso é interessante no sentido de formalização de algo que vem ocorrendo 
há 27 anos no Brasil e ainda não é compreendido e/ou aceito por várias universidades do país. Além disso, 
estabelece alguns pontos de apoio para a estruturação de Empresas juniores nas universidades, como a 
necessidade de auxílio de um professor, a possibilidade de cessão de um espaço para as empresas, dentre 
outros fatores. 

Do ponto de vista do gestor da entidade, acredito que um possível ponto negativo para as empresas juniores 
já consolidadas seria o cenário onde as universidades queiram “intervir ” diretamente no funcionamento das 
mesmas. Essa intervenção poderia ocorrer com a criação de alguns processos de acompanhamento da 
atuação das EJs, como por exemplo a validação de propostas de projetos ou serviços prestados, limitando 
algumas atuações. Isso ocorreria caso as universidades e seus representantes sintam essa necessidade de 
“acompanhar mais de perto” os serviços das EJs.

Falo isso pois algumas empresas juniores possuem uma atuação dessa forma, onde algumas decisões internas 
acabam sendo vetadas pela “diretoria” da universidade. Isso prejudicaria pontos importantes da EJs, como o 
“aprender com o erro” ou a avaliação dos riscos e consequências das decisões tomadas pelos jovens no dia 
a dia. 

2) A aprovação dessa Lei gera que tipo de consequências para o funcionamento das Empresas Júnior em 
âmbito interno e externo? 
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No âmbito interno, temos poucas consequências para as empresas. Consigo pensar somente em pontos 
mais marginais (que podem, no caso de EJs pequenas serem mais importantes) como, por exemplo, uma maior 
visibilidade perante aos alunos da universidade, aumentando a adesão de membros às mesmas. Isso se daria, 
pois algumas EJs possuem justamente a dificuldade de atrair membros e colaboradores para a empresa. Outra 
consequência interna seria talvez a necessidade de alguma regulamentação ou algo do tipo, como falado 
acima. 

No âmbito externo, por sua vez, algumas consequências podem ser interessantes no sentido de um maior poder 
de barganha perante as universidades na qual estão inseridas, conseguindo mais visibilidade dentro das 
instâncias da universidade. Essa visibilidade se estende também para o mercado, no sentido que vários meios 
de comunicação do país aumentam a procura pelos serviços da empresa juniores, auxiliando na realização 
de projetos.

3)  Você acredita que a sanção dessa Lei acarretará em mudanças substanciais para as Empresas Juniores 
brasileiras ou será apenas outra lei “para inglês ver”? 

Acredito que a sanção dessa Lei, de fato, não terá grandes consequências tangíveis para as EJs já estabelecidas 
e consolidadas, como a própria FEA júnior USP, a EJFGV, Insper Jr., dentre outras. Entretanto, para um extenso 
número de Empresas Júnior que estão se estabelecendo em vários lugares do país, essa Lei terá um papel 
fundamental de auxiliar as pessoas que estão nessa busca por um espaço dentro da universidade. Eu mesmo 
já escutei relatos de confrontos e discussões em universidades em outros estados, entre alunos e professores, 
com o tema de fundação de empresas júnior. Alunos que tem o espaço negado de atuação da empresa não 
só pela universidade, mas por órgãos municipais e estaduais como a própria prefeitura ou a receita federal, 
justamente por não haver um respaldo legal de atuação no passado. Com a nova Lei, esse cenário pode 
mudar favorecendo o crescimento exponencial do Movimento Empresa Júnior no país como um todo.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

LEI Nº 13.267, DE 6 DE ABRIL DE 2016.

Disciplina a criação e a organização das associações 
denominadas empresas juniores, com funcionamento perante 
instituições de ensino superior.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o   Esta Lei disciplina a criação e a organização das 
associações denominadas empresas juniores, com funcionamento 
perante instituições de ensino superior. 

Art. 2º  Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos 
termos desta Lei, sob a forma de associação civil gerida por 
estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições 
de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e 
serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e 
profissional dos associados, capacitando-os para o mercado 
de trabalho. 

§ 1º  A empresa júnior será inscrita como associação civil no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica. 

§ 2º  A empresa júnior vincular-se-á a instituição de ensino 
superior e desenvolverá atividades relacionadas ao campo de 
abrangência de pelo menos um curso de graduação indicado 
no estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto ou do 
regimento interno da instituição de ensino superior, vedada 
qualquer forma de ligação partidária. 

Art. 3º  Poderão integrar a empresa júnior estudantes 
regularmente matriculados na instituição de ensino superior 
e no curso de graduação a que a entidade seja vinculada, 
desde que manifestem interesse, observados os procedimentos 
estabelecidos no estatuto. 

§ 1º  (VETADO). 

§ 2º  Os estudantes matriculados em curso de graduação e 
associados à respectiva empresa júnior exercem trabalho 
voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 
1998. 

Art. 4º  A empresa júnior somente poderá desenvolver atividades 
que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - relacionem-se aos conteúdos programáticos do curso de 
graduação ou dos cursos de graduação a que se vinculem;

II - constituam atribuição da categoria profissional correspondente 
à formação superior dos estudantes associados à entidade. 

§ 1º  As atividades desenvolvidas pela empresa júnior deverão 
ser orientadas e supervisionadas por professores e profissionais 
especializados, e a empresa, desde que devidamente 
reconhecida nos termos do art. 9º, terá gestão autônoma em 
relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a 
qualquer outra entidade acadêmica. 

§ 2º  A empresa júnior poderá cobrar pela elaboração de 
produtos e pela prestação de serviços independentemente 
de autorização do conselho profissional regulamentador de 
sua área de atuação profissional, ainda que esse seja regido 
por legislação específica, desde que essas atividades sejam 
acompanhadas por professores orientadores da instituição de 
ensino superior ou supervisionadas por profissionais habilitados. 

Art. 5º  A empresa júnior, cujos fins são educacionais e não 
lucrativos, terá, além de outros específicos, os seguintes objetivos: 

I - proporcionar a seus membros as condições necessárias para 
a aplicação prática dos conhecimentos teóricos referentes 
à respectiva área de formação profissional, dando-lhes 
oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho em caráter 
de formação para o exercício da futura profissão e aguçando-
lhes o espírito crítico, analítico e empreendedor; 

II - aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em 
nível superior; 

III - estimular o espírito empreendedor e promover o 
desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional de 
seus membros associados por meio de contato direto com a 
realidade do mercado de trabalho, desenvolvendo atividades 
de consultoria e de assessoria a empresários e empreendedores, 
com a orientação de professores e profissionais especializados; 

IV - melhorar as condições de aprendizado em nível superior, 
mediante a aplicação da teoria dada em sala de aula na 
prática do mercado de trabalho no âmbito dessa atividade 
de extensão; 

V - proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização 
profissionais por meio da adequada assistência de professores 
e especialistas; 

VI - intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino 
superior e o meio empresarial; 

VII - promover o desenvolvimento econômico e social 
da comunidade ao mesmo tempo em que fomenta o 
empreendedorismo de seus associados. 

DISCIPLINA A CRIAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DENOMINADAS EMPRESAS 
JUNIORES, COM FUNCIONAMENTO PERANTE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.
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Art. 6º  Para atingir seus objetivos, caberá à empresa júnior: 

I - promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de 
seu pessoal com base em critérios técnicos; 

II - realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre 
assuntos específicos inseridos em sua área de atuação; 

III - assessorar a implantação das soluções indicadas para os 
problemas diagnosticados;

IV - promover o treinamento, a capacitação e o aprimoramento 
de graduandos em suas áreas de atuação; 

V - buscar a capacitação contínua nas atividades de 
gerenciamento e desenvolvimento de projetos; 

VI - desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de 
consultoria, assessoramento, planejamento e desenvolvimento, 
elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais 
e colaborando, assim, para aproximar o ensino superior da 
realidade do mercado de trabalho; 

VII - fomentar, na instituição a que seja vinculada, cultura voltada 
para o estímulo ao surgimento de empreendedores, com base 
em política de desenvolvimento econômico sustentável; 

VIII - promover e difundir o conhecimento por meio de intercâmbio 
com outras associações, no Brasil e no exterior. 

Art. 7º  É vedado à empresa júnior: 

I - captar recursos financeiros para seus integrantes por intermédio 
da realização de seus projetos ou de qualquer outra atividade;  

II - propagar qualquer forma de ideologia ou pensamento 
político-partidário. 

§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços prestados 
pela empresa júnior deverá ser revertida exclusivamente para o 
incremento das atividades-fim da empresa. 

§ 2º É permitida a contratação de empresa júnior por partidos 
políticos para a prestação de serviços de consultoria e de 
publicidade. 

Art. 8º  A empresa júnior deverá comprometer-se a: 

I - exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência; 

II - exercer suas atividades segundo a legislação específica 
aplicável a sua área de atuação e segundo os acordos e as 
convenções da categoria profissional correspondente; 

III - promover, com outras empresas juniores, o intercâmbio de 
informações de natureza comercial, profissional e técnica sobre 
estrutura e projetos; 

IV - cuidar para que não se faça publicidade ou propaganda 
comparativa, por qualquer meio de divulgação, que deprecie, 
desabone ou desacredite a concorrência; 

V - integrar os novos membros por meio de política previamente 
definida, com períodos destinados à qualificação e à avaliação; 

VI - captar clientela com base na qualidade dos serviços e na 
competitividade dos preços, vedado o aliciamento ou o desvio 
desleal de clientes da concorrência, bem como o pagamento 
de comissões e outras benesses a quem os promova. 

Art. 9º  O reconhecimento de empresa júnior por instituição de 
ensino superior dar-se-á conforme as normas internas dessa 
instituição e nos termos deste artigo. 

§ 1º Competirá ao órgão colegiado da unidade de ensino 
da instituição de ensino superior a aprovação do plano 
acadêmico da empresa júnior, cuja elaboração deverá contar 
com a participação do professor orientador e dos estudantes 
envolvidos na iniciativa júnior. 

§ 2º  O plano acadêmico indicará, entre outros, os seguintes 
aspectos educacionais e estruturais da empresa júnior e da 
instituição de ensino superior: 

I - reconhecimento da carga horária dedicada pelo professor 
orientador; 

II - suporte institucional, técnico e material necessário ao início 
das atividades da empresa júnior. 

§ 3º  A instituição de ensino superior é autorizada a ceder 
espaço físico a título gratuito, dentro da própria instituição, que 
servirá de sede para as atividades de assessoria e consultoria 
geridas pelos estudantes empresários juniores. 

§ 4º  As atividades da empresa júnior serão inseridas no conteúdo 
acadêmico da instituição de ensino superior preferencialmente 
como atividade de extensão. 

§ 5º  Competirá ao órgão colegiado da instituição de ensino 
superior criar normas para disciplinar sua relação com a empresa 
júnior, assegurada a participação de representantes das 
empresas juniores na elaboração desse regramento. 

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 6 de abril de 2016; 195o da Independência e 128o 
da República. 

DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa

Aloizio Mercadante
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Extensão do 
SIMULAB
O EAD desenvolve inúme-
ras atividades de cultura 
e extensão. Entre as mais 
antigas e consistentes ati-
vidades desenvolvidas 
ininteruptamente por deze-
nas de anos é o SIMULAB, 
liderado pelo seu idealiza-
dor prof. Sauaia. O Cultex 
entrevistou o professor e 
relata a seguir algumas das 
perguntas e respostas mais 
interessantes dessa exitosa 
iniciativa. 

1) Qual a gênese da constituição do SIMULAB?
A história do SIMULAB se confunde com a minha trajetória 
pessoal. Trabalhei 12 anos no ramo de telecomunicações 
e também em uma empresa privada que sofria o início 
do processo de terceirização, e buscando aumentar o 
desempenho da empresa voltei à academia para assimilar 
novas ferramentas de gestão. Sou engenheiro formado pela 
POLI USP, então, para adequar à minha atividade profissional, 
em 1984 vim para a FEA USP e cursei administração 
financeira. Em 1985 iniciei meu mestrado na FEA USP em 
contabilidade e controladoria, e em 1986 tornei-me 
professor da casa na disciplina “Política de Negócios” que 
na parte prática trata do jogo de empresas. Essa disciplina 
é constituída por um contexto laboratorial e de pesquisa. 
O qual é composto na sala de aula, por grupos formados 
aleatoriamente que representam cada área funcional de 
uma organização (Marketing, Planejamento Estratégico, 
Finanças, entre outros). 

2) Quais foram os principais desafios enfrentados e 
objetivos alcançados?
Conforme fui lecionando, observei que o ponto positivo 
da disciplina era o envolvimento dos alunos, contudo não 
cumpria com êxito sua missão de ser integradora de conteúdo 
e aplicação das teorias aprendidas nas outras disciplinas. 
O que me levou a investigar a relação entre satisfação e 
aprendizagem em jogos de empresas, que resultou no tema 
central do meu doutorado, e posterirormente da minha livre 
docência.

Busquei com isso combinar jogos de empresas com pesquisa, 
e com a maturidade desenvolvida no meu doutorado, 
reformulei a disciplina no contexto laboratorial e de 
pesquisa. Inicialmente dividi inicialmente a sala em grupos, 
cada qual sendo uma área funcional, dando para eles 
o contexto organizacional de uma empresa que produz 
e socializa bens de consumo. Logo, cada grupo, inicia 
suas operações em um panorama homogêneo, porém de 
forma heterogênea nas suas ideias e tomadas de decisão, 
as quais são lançadas no sistema computadorizado que 
agrega as decisões de cada grupo e produz relatórios de 
resultados mostrando que uns se saem melhor que outros.

No final desse ciclo, tem-se a apresentação de um 
seminário de cada grupo para explicar porque o plano 
inicial aponta em uma direção e o resultado em outra, e 
estes desvios representam a oportunidade de resgatar as 
teorias aprendidas e entende-las na prática, apoiando 
os estudantes no papel de tomadores de decisão. Já a 
mudança no ramo da pesquisa, foi que observei que os 
relatórios finais feitos pelos alunos tinham caráter apenas 
jornalístico de descrever o que aconteceu, ao invés de 
vincular as teorias das outras disciplinas para tomada de 
decisão no jogo de empresas, e propus uma metodologia 
estruturada e protocolada, na qual os relatórios finais 
passaram a ser artigos científicos, compostos de uma 
pesquisa com forte fundamentação metodológica.

3) Como o SIMULAB se enquadra dentro das 
atividades de cultura e extensão da USP e quais são suas 
perspectivas de expansão?
Baseado no contexto do SIMULAB, tenho um grupo de 
pesquisa na FEA USP que trabalha a respeito do ambiente 
de jogos de empresa com pesquisa, metodologias ativas, 
processos de tomada de decisão, buscando, portanto, 
desenvolver novas abordagens. E, posto que, nem todas as 
Universidades trabalham com jogos de empresas, eu ofereço 
uma oficina para a comunidade acadêmica nacional e 
internacional a respeito do tema, em Congressos como no 
SemeAd. Ainda, disponibilizo essa ferramenta educacional 
em três línguas (Inglês, Português e Espanhol) na plataforma 
virtual Moodle, no portal SIMULAB; e apoio cursos na FIA 
de MBA executivo internacional, visando treinar outros 
professores para assumir a condução dessa metodologia.
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