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AAAVC

Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu

GESTÃO 2020
“POR UM SENTIMENTO”

1. Apresentação

A Gestão 2020 considera que a Associação Atlética Acadêmica
Visconde de Cairu tem o dever de promover a melhor vivência universitária
para os feanos. Como entidade representativa, acreditamos que, por meio do
esporte e da realização dos nossos eventos, podemos tornar a experiência na
universidade muito mais plural e inclusiva. Com isso, é fundamental que a
Atlética proporcione eventos para entretenimentos de seus alunos e garanta
que todos tenham a oportunidade de participar das atividades esportivas
durante a graduação.
Buscaremos trabalhar de forma próxima às nossas equipes e as Ligas
Esportivas, com o intuito de nos tornarmos referência no desempenho
esportivo em todas nossas modalidades. Também visamos um relacionamento
próximo e profissional a diretoria e as entidades estudantis. Queremos
despertar o sentimento de união na FEA, compreendendo toda a diversidade
que cerca esse ambiente. Portanto, temos como missão estreitar o nosso
diálogo com todos os feanos e feanas, para que caminhemos juntos para
construir esse sentimento:
Todos, por um sentimento.
2. Estrutura Organizacional

2.1. ORGANOGRAMA

2.2. MEMBROS
Presidente: M
 arcos Vinícius Lopes
Vice-Presidente: Letícia de Miranda Chaves Grill
Tesoureiro: Cassiano Cicotosti Castilho Garcia
Vice-Esportivos: João Luiz Pozzebon Scabora
Taynara Ingrid Silva Luiz
Diretores Gerais de Esportes: Camila Studart Norões Puccini
Clara Zanetti Coelho Paixão
Dante Wenceslão Ferrarini
Matheus Silva Marques
Diretor de Captação de Recursos: W
 ilgner Guilherme Marques Campos
Diretor de Eventos: Luccas Gomes Menato
Diretora Comercial: A
 na Liz Antunes Gonçalves
Diretor de Gestão de Pessoas: Felipe Marques Souza Pinto
Gincaneiro: Fernando Friedlander
Coordenadora de Comunicação: L
 etícia de Miranda Chaves Grill
Coordenador de Responsabilidade Social: Fernando Friedlander
Colaboradores: A
 na Claudia de Oliveira Oba
Denise Yukari Kamimura
2.3. ÁREAS
As áreas internas da AAAVC permanecem com a mesma estrutura e
base de funcionamento, com um diretor e gerentes (segundos anos) na maioria
delas. Quanto aos projetos, esses foram alocados dentre as áreas de afinidade
e serão liderados por membros da gestão, com o suporte dos gerentes. Além
disso, foi reestruturado o cargo de coordenação de Recursos Humanos,
chamado agora de Gestão de Pessoas e desenvolvido como área. Por fim, foi
criada uma nova área de Responsabilidade Social, que visa coordenar os
projetos de cunho social em prol de uma Atlética mais inclusiva.
Projetos:
AAAVC Inclusiva
Lei do Incentivo ao Esporte

Feanático
Semana de Gestão no Mercado Esportivo
Administrativo
Cabe aos estatutários e demais membros do administrativo coordenar e
representar os membros da Atlética a fim de garantir um bom funcionamento
interno. Além disso, é dever dos integrantes dessa área manter uma boa
postura perante a diretoria e ao público externo, visto que representam a
imagem da entidade, e tem como dever transmitir os valores e ideais desta.
Assim, aliado ao planejamento estratégico e financeiro, a área atua em prol de
maximizar o potencial da entidade.
Financeiro
A área, encabeçada pelo tesoureiro, é responsável pela gestão e
controle dos recursos da Atlética, do planejamento financeiro, dos
repasses aos times e às demais áreas da entidade e de qualquer outra
operação que envolva o dinheiro da AAAVC. Ela objetiva principalmente
prezar pela saúde financeira da Atlética, com responsabilidade e
transparência, para que seus membros tenham suporte na realização de
seus trabalhos.
Gestão de Pessoas
Anteriormente denominada Recursos Humanos, a área foi
renomeada Gestão de Pessoas e desvinculada do Administrativo da
Atlética. As mudanças têm o intuito de redesenhar como é feita a gestão
de pessoas dentro da entidade, de forma a torná-la mais descentralizada
e impulsionar práticas de boa liderança.
A área irá coordenar atividades de acompanhamento de
membros, realizar o processo de inserção de novos integrantes na
entidade e também buscar padronizar métodos dentro da Atlética.
Desse modo, espera-se melhorar o clima e tornar a AAAVC ainda mais
profissional, o que sem dúvidas tornará a entidade mais inclusiva,
eficiente e próxima de seus objetivos.
Esportivo
Os principais objetivos da área em 2020 são a excelência
esportiva e a identificação dos times com a Atlética, incentivando um
senso de pertencimento nos atletas. Cabe ao Esportivo realizar a
coordenação e organização dos campeonatos (regulamento, inscrições,
troca de jogos, etc.), o acompanhamento e auxílio das 26 equipes e dos
mais de 300 atletas FEAnos, com a assistência dos DGEs e DMs, e a
representação dos times da FEA nas ligas.

Captação de Recursos
Compreende como função fundamental a busca por recursos,
financeiros ou não, destinados às demais áreas e/ou à entidade como um
todo, sem geração de custos ou com redução dos mesmos. O propósito
da Captação de Recursos é prezar pela saúde financeira da Atlética e
pela boa relação com seus parceiros e/ou patrocinadores, com um canal
de comunicação ativo, contribuindo para tornar a imagem da FEA
atrativa perante a outras instituições e alavancando novas possibilidades
de inserção da AAA em outros mercados. Para além disso, busca auxiliar
a Lei de Incentivo ao Esporte, utilizando da sua capacidade técnica para
captar recursos referentes ao projeto.
Eventos
Cabe a área fazer a organização, o planejamento e a execução de
eventos que gerem valor financeiro e de imagem para a Atlética, levando
assim novas experiências para o público feano e sendo importante
vínculo entre o público universitário e a FEA.
Comercial
As funções básicas da área são planejar, elaborar e comercializar
produtos da FEA USP. As metas metas da área envolvem promover a
marca; gerar recursos financeiros para a Atlética; e, principalmente,
expor, divulgar e transmitir uma identidade entre Atlética, atletas e
feanos no geral
Comunicação
A área de comunicação tem como funções estabelecer um canal
de comunicação entre a Atlética e o público externo e mantê-lo
atualizado, além da transmissão e geração de conteúdo acerca da
entidade e de suas atividades. Tem como objetivos gerais a criação e
manutenção do valor da imagem da entidade, a consolidação de uma
identidade visual para a FEA USP e o aumento do alcance e da influência
da AAAVC, dentro e fora da faculdade.
Responsabilidade Social
A criação dessa área tem como objetivo garantir que a Atlética
explore todo seu potencial e realize um papel social dentro e fora da
FEA-USP, além de buscar tornar a AAAVC uma entidade mais
heterogênea e inclusiva. Cabe a essa área ser a responsável pela
idealização e realização de ações e eventos de caráter solidário

promovidos pela Atlética, além de garantir que o fim para o qual o seu
evento/ação está acontecendo de fato se concretize.

3. Cronograma
3.1. PRIMEIRO SEMESTRE 2020

Esportivo
-

BichUSP
Economíadas
InterUSP
Copa USP
Copa dos Campeões
NDU
LDB
TUNA
Copa EEFE
FUPE
Liga Nippo
CUPI
Campeonato Paulista de Rugby

Social
-

Matrícula
Cervejada da Matrícula
Viagem dos STAFFS
Semana de Recepção dos Bixos (Gincanas Cultural e Recreativa,
Teatro, Rallie, Caça ao Tesouro)
Churras dos Bixos
Dia da Atlética
Boteco FEA Farma
Happy Hour Pré-Econo
Economíadas Inclusivo
Happy Hour Pré-InterUSP
InterUSP Inclusivo

Comercial
-

Kit Bixo
Coleção de Inverno
Coleção InterUSP

-

Coleção Econo

Comunicação
-

Koalla
Carômetro AAA
Divulgação/preparação Econo
Divulgação/preparação InterUSP

3.2. SEGUNDO SEMESTRE 2020

Esportivo
-

Copa Mário Setti Diaz
Jogos da Liga
NDU
LDB
G20
TUNA
Copa EEFE
FUPE
Liga Nippo
CUPI
LUPN
Campeonato Paulista de Rugby
Meeting USP de Atletismo

Social
-

Cervejada: Volta às Aulas
Gincana Caça ao Canguru
SanFEA
Marketing Esportivo
Troféu Canguru

Comercial
-

Coleção de Verão
Kit Economix / tusca
Kit Atleta

Responsabilidade Social
-

Dia do Atleta Paralimpico
Setembro Amarelo
Outubro Rosa
Novembro Azul

