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SOBRE OS ORGANIZADORES
ANFEA-USP:
A Associação de Negros Feanos da USP (ANFEA-USP) é uma entidade
constituída por negros da comunidade feana: alunos de graduação e pós
graduação, alumni e professores. A Associação teve suas sementes
cultivadas em 2015, quando uma intervenção política na FEA-USP realizada
pela Ocupação Preta, coletivo negro auto organizado da USP, gerou
descontentamento em diversos alunos que consideravam o debate racial
inapropriado. A partir desse momento, os alunos negros da FEA-USP viram
a necessidade de se unir em uma ação coordenada para trazer à luz os
diversos conflitos raciais que perpassam as suas vidas profissionais e
pessoais.
Em 2020 o, até então, Coletivo Carolina Maria de Jesus se transforma em
associação, a ANFEA-USP e passa a trabalhar ainda mais para alcançar sua
missão de ser uma entidade que apoie seus associados a atingirem
trajetórias de sucesso
através de networking, programas de
desenvolvimento e plataformas de discussão.

SempreFEA:
A SempreFEA é uma associação formada pela comunidade FEAna que busca
retribuir à sociedade aquilo que recebeu e perpetuar a excelência da
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da
Universidade de São Paulo. Para isso, a Associação usa de seu fundo
patrimonial independente para financiar projetos que alavanquem o ensino,
a pesquisa, a diversidade, a inovação e a formação de profissionais
preparados para os desafios do futuro.
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SOBRE O PROGRAMA
MISSÃO:
Tendo em vista que a experiência na FEA-USP não é suficiente para
equiparar as aspirações de carreira de estudantes negros e brancos, a
ANFEA-USP recorreu ao primeiro edital de projetos da SempreFEA para
mitigar a situação detectada. Dessa forma, o Programa ANFEA-USP de
Aceleração de Carreiras surgiu com a missão de prover aos participantes feanas e feanos negros graduandos, pós-graduandos e formados - o
desenvolvimento profissional e o aumento de possibilidades de carreiras de
sucesso por meio do fortalecimento dos três pilares do programa: formação
(soft e hard skills), inglês e mentoria.

VALORES:
Desenvolvimento de carreira de futuras lideranças negras
Posto que somente 4,7% do quadro executivo das 500 maiores empresas
(Ethos, 2016) é constituído por pessoas negras, o Programa pretende auxiliar
pessoas notáveis a cumprirem seu potencial profissional de liderança e
gerência. Dessa forma, através do exemplo dos mentores e da coordenação
efetiva, empreendemos um esforço contínuo para promover a progressão
profissional dos participantes e habilitá-los a ocupar posições de influência
dentro das mais relevantes instituições.

Promoção de equidade no mercado de trabalho
Dado a baixa representatividade de profissionais negros no quadro de
pessoal das 500 maiores empresas - somente 34,4% (Ethos, 2016) em um país
onde mais da metade da população é negra - o Programa busca garantir que
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seus participantes tenham um conjunto robusto de habilidades para
ingressar e performar competitivamente no mercado de trabalho. Para isso,
incentivamos a busca constante pela excelência profissional, asseverando a
existência não apenas de mais profissionais negros no mercado, como
também profissionais negros extremamente capacitados.

Responsabilidade e Integridadede
Por fim, a equipe realizadora vê a responsabilidade e integridade dos
participantes como principais indicadores de sucesso na vida profissional.
Por conta disso, é esperado que ambas as partes - tanto a equipe realizadora
quanto os participantes - assumam a responsabilidade por seus deveres
profissionais dentro e fora do programa.
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O PROGRAMA
Tendo o desenvolvimento e a inclusão de negros como parte de sua
essência, o Programa disponibilizará 30 vagas para alunxs negrxs
matriculados - a partir do segundo ano - ou formados na Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São
Paulo (FEA-USP). Durante 8 meses, os participantes selecionados contarão
com workshops profissionais, um programa de mentoria exclusivo e chance
de conseguir bolsas de estudo para a língua inglesa.

1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMNARES:
1.1 O presente edital destina-se ao preenchimento de 30 (trinta) vagas
para o Programa ANFEA-USP de Aceleração de Carreiras (PAAC);
1.1.1 O PAAC terá duração de 8 (oito) meses e cada vaga contempla:
(i) concorrer a uma bolsa de inglês;
(ii) participação em workshops profissionalizantes exclusivos; e
(iii) Programa de mentoria com profissionais renomados.
1.2 Este processo estará sob a responsabilidade da Associação de
Negros da FEA (ANFEA-USP), paac.anfea@gmail.com.

2.0 DAS ATIVIDADES:
2.1 Bolsas de inglês: Buscando formar profissionais que atendam as
demandas atuais do mercado de trabalho, o Programa selecionará, dentre
participantes, alguns para concorrerem a bolsas de inglês em instituições
parceiras. Dessa forma, essa atividade almeja prover os recursos
necessários para que os participantes prosperem no mercado de trabalho
internacional e altamente competitivo.
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2.2 Workshops profissionalizantes: A fim de promover capacitação
ampla e alinhada ao tópicos de maior relevância no mercado de trabalho, o
PAAC realizará workshops uma vez por mês durante o ano de 2021. A título
de exemplo, os temas abordados nos workshops podem incluir marketing
pessoal, negociação, liderança, inteligência emocional e outros temas e
competências relevantes para qualquer tipo de carreira. Todos os cursos
serão ministrados por profissionais de destaque em suas áreas.
2.3 Programa de mentoria: Pensando no desenvolvimento de habilidades
por meio networking e da influência dos mais experientes, o Programa
providenciará profissionais experientes do campo de interesse profissional
do candidato. O objetivo dessa atividade é fomentar a criação de uma rede
de contatos e a transferência de conhecimentos, permitindo que os
participantes tracem caminhos sólidos em suas carreiras.

3.0 DOS REQUISITOS:
3.1 Os requisitos necessários para poder candidatar ao PAAC são:
Ser negro;
Estar matriculado a partir do segundo ano ou ter se formado em
qualquer curso da FEA-USP;
Enxergar o programa como maneira efetiva de se desenvolver
profissionalmente; e
Estar comprometido com a igualdade racial no Brasil.

4.0 DA DIVULGAÇÃO:
4.1 As divulgações oficiais de todas as etapas, resultados e demais
comunicações referente a este edital se darão na forma de comunicados por
e-mail para os candidatos e comunicados nas redes sociais da ANFEA-USP
para toda a comunidade.;
4.1.1 O contato oficial da ANFEA-USP está disponível no item 9.0
deste edital.
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4.2 É de responsabilidade do candidato acompanhar as comunicações
por meio do e-mail pessoal que será compartilhado com a ANFEA-USP no
momento da inscrição.

5.0 DAS INSCRIÇÕES:
5.1 As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do formulário:

https://forms.gle/YfG1xfYDQZRDT5xh8
5.1.1 As inscrições deverão ser realizadas dentro do prazo
estabelecido, vide cronograma no item 7.0. Caso haja algum problema,
entrar em contato com paac.anfea@gmail.com;
5.1.2 É importante lembrar que o formulário só estará disponível a
partir do dia de abertura das inscrições e que todas as etapas de respostas e
perguntas obrigatórias de todos os formulários enviados devem ser
concluídas para que o candidato seja considerado apto.
5.2 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes nas inscrições
do candidato determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de
todos os atos decorrentes dela.
5.3 Não será aceita a inscrição por qualquer outro meio que não seja o
item 5.1.
5.4 Todas as informações fornecidas durante o processo de inscrição
são responsabilidade do candidato e o mesmo atesta a veracidade delas.
5.5 A inscrição no processo seletivo confirma que o candidato tem
ciência e atende aos requisitos de participação no programa.
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6.0 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
Este edital prevê a realização das seguintes etapas:

6.1 Após a inscrição inicial, o candidato irá submeter informações
profissionais e extracurriculares por meio do preenchimento de formulário.
Esta etapa será crucial para conhecer melhor o candidato.
6.2 O vídeo que configura como etapa eliminatória terá como duração
máxima 2min (dois minutos), deverá apresentar o candidato e responder
"Qual a expectativa do candidato ao participar do PAAC?".
6.2.1 Este vídeo deverá ser submetido no formulário em que a
ANFEA-USP solicitar. Não será aceito por outro meio e fora do prazo. As
instruções para gravá-lo estarão nos e-mails de comunicação.
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7.0 O CRONOGRAMA:

7.1 Alterações no cronograma do Programa serão comunicadas aos
candidatos através do e-mail informado no processo de inscrição.

8.0 DAS RESPONSABILIDADES DOS CANDIDATOS:
8.1 Durante o curso do Programa, é esperado que todos os participantes
cumpram com os seguintes requisitos mínimos:
(i) comparecer em 75% dos workshops agendados; e
(ii) tenham, durante o curso do Programa, 4 encontros com o seu
mentor designado.
8.2 Para os candidatos contemplados com bolsas de inglês, é esperado
que demonstrem, através dos meios disponíveis, evolução no conhecimento
da língua inglesa.
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9.0 DOS CONTATOS OFICIAIS:
8.1 Para tirar dúvidas e obter informações sobre a realização e o
andamento do PAAC, envie um e-mail para paac.anfea@gmail.com.
Responderemos assim que possível.
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Caso queira conhecer mais sobre a Associação de Negros FEAnos e a
apoiadora SempreFEA, você pode acompanhá-las através das redes:
ANFEA-USP:
Instagram: @anfea.usp
Facebook: https://www.facebook.com/anfea.usp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/an-fea/
SEMPRE FEA:
Instagram: @semprefea
Facebook: https://www.facebook.com/sempreFEA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/semprefea

