
 

Edi Edital de Projetos 
02/2021 

FUNDAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

EDITAL 02/2021: BOLSA FEAUSP EMPREENDEDORISMO 

DISCIPLINA O PROCESSO DE SELEÇÃO E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 
PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO CRIADOS E CONDUZIDOS POR DISCENTES DA 
GRADUAÇÃO NO ÂMBITO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, 
CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO COM RECURSOS FINANCEIROS DA 
FUNDAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.288.448/0001-83, com sede na Rua 
Maestro Cardim, nº 1170, 11º andar, sala 03, bairro Bela Vista, CEP 01323-001, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominada “Fundação”; 

 

 1. FINALIDADES E OBJETIVOS  

1.1. A finalidade deste edital “Bolsa Empreendedorismo” é selecionar objetivamente 
projetos de empreendedorismo e fomentá-los por meio da concessão de bolsa-auxílio. 
Com isso, busca-se: 

a) fortalecer a interação da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (doravante denominada “FEAUSP”) 
com a sociedade; 

b) favorecer a inovação no sentido de contribuir com o desenvolvimento 
nacional; 

c) estimular a concretização de projetos inovadores com potencial de se 
transformarem em futuras empresas que apresentem soluções para problemas 
e/ou demandas da sociedade, e que permitam a mensuração dos seus efeitos 
econômicos e sociais; 

d) preparar os empreendedores para adoção de políticas de gestão e 
governança, profissionalismo que inclua diversidade, inclusão social, e 
compromisso com práticas sociais e ambientais sustentáveis; e 

e) adotar modelo de negócio com transparência, que permita a mensuração dos 
efeitos econômicos e sociais do projeto e possa atrair capital de investidores 
nacionais e/ou estrangeiros tendo como grande objetivo o crescimento e futura 
abertura de capital da empresa ou venda de participação a investidor 
estratégico. 
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1.2. Serão selecionados projetos que guardem relação com todos os campos temáticos 
mencionados no item 1.1 e que necessariamente: 

a) sejam coordenados por docentes ativos ou seniores com vínculo formal com 
a FEAUSP; 

b) sejam compostos por maioria de discentes da Graduação de curso regular da 
FEAUSP, sendo permitida ainda a participação de discentes de Pós-graduação e 
de discentes de Graduação e Pós-graduação de outras unidades da USP; 

c) sejam compostos por ao menos um discente da Graduação ou de Pós-
graduação que estejam cursando ou já tenham cursado ao menos uma disciplina 
sobre inovação ou empreendedorismo na USP; 

d) apresentem soluções reconhecidamente inovadoras e com potencial de 
crescimento acelerado; 

e) indiquem sua relevância para as atividades de formação dos alunos de 
Graduação e/ou de Pós-graduação da USP; 

f) demonstrem compromisso com o desenvolvimento e utilização sustentável da 
energia e do meio ambiente; 

g) apresentem características que indiquem sua exequibilidade; e 

h) apontem mecanismos e indicadores objetivos de avaliação de impactos e 
resultados.  

1.3. Um docente da FEAUSP deverá ser indicado para supervisionar o desenvolvimento 
do projeto até a fase final da elaboração do Plano de Negócios que viabilize a 
constituição de uma sociedade empresária para exploração e desenvolvimento 
empresarial do referido projeto, ou a utilização de uma sociedade empresária já 
constituída para tanto;  

1.4. Será selecionado 1 (um) projeto, que será financiado por bolsa-auxílio no valor total 
de até R$13.200,00 (treze mil e duzentos Reais) com desembolsos durante o prazo de 6 
(seis) meses após o início do projeto e mantida a obrigatoriedade de término do projeto 
até 30 de maio de 2022.  

1.5. Em contrapartida, caso o projeto seja bem-sucedido, com a constituição ou a 
utilização de uma sociedade empresária já constituída para exploração e 
desenvolvimento empresarial do referido projeto, os participantes do projeto 
selecionado deverão dar uma opção para a Fundação de converter o valor da bolsa-
auxílio em participação societária, nos termos do Anexo I deste edital. 
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2. ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS  

2.1. Para concorrer aos auxílios, os discentes deverão elaborar um portfólio do projeto 
de empreendedorismo que observe o item 1.2 deste edital e contenha 
obrigatoriamente:  

2.1.1. Nome do projeto, FEAUSP como Unidade de origem e Departamento, 
coordenador discente responsável e breve resumo, bem como com o nome do 
docente supervisor; 

2.1.2. Resumo curricular dos discentes que compõem o projeto e do supervisor 
com destaque para sua experiência e expertise relevante para a condução do 
projeto;  

2.1.3. Descritivo dos recursos humanos que apoiarão o projeto (docentes, 
discentes e servidores técnicos ou administrativos, mentores voluntários 
especialistas em empreendedorismo e inovação, alunos de Pós-Graduação), 
incluindo lista de parceiros externos e suas formas de colaboração para o 
projeto;  

2.1.4. Definição do mercado-alvo e seu tamanho potencial;  

2.1.5. Objetivos específicos, respeitando as características descritas nos itens 1.1 
e 1.2 do edital;  

2.1.6. Descritivo de atividades a serem realizadas dentro de um cronograma de, 
no máximo, seis meses, podendo ser estendido a critério exclusivo da Fundação, 
contados após a formalização da concessão da bolsa-auxílio nos termos do 
edital;  

2.1.7. Resultados esperados e indicadores de avaliação, de acompanhamento e 
de medição dos objetivos programados;  

2.1.8. Orçamento detalhado do projeto com a indicação dos itens que serão 
cobertos com o auxílio; e  

2.1.9. Outras informações que, a critério dos componentes do projeto, sejam 
úteis para a avaliação do projeto, tais como o histórico de resultados já 
alcançados (em caso de projeto pré-existente).  

3. INSCRIÇÕES  

3.1. Os projetos deverão ser inscritos pelo coordenador discente por meio do e-mail 
projetos@fpfeausp.org.br entre os dias 20 de outubro e 10 de novembro de 2021. 

3.2. Poderão ser inscritos projetos já iniciados, em andamento ou projetos novos.  
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3.3. Serão considerados apenas projetos com ações previstas entre novembro de 2021 
e maio de 2022.  

3.4. Cada coordenador discente poderá inscrever no máximo 1 (um) projeto.  

3.5. A inscrição para participação neste Edital é gratuita. 

3.6. A inscrição de projeto importa total ciência dos interessados acerca das condições 
deste Edital. 

4. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO  

4.1. O projeto terá um coordenador discente e necessariamente um supervisor docente, 
possibilitada a indicação de um vice coordenador ou vice supervisor respectivamente.  

4.2. O supervisor do projeto deverá ser docente com credenciamento em programa de 
Pós-Graduação da FEAUSP.  

4.3. O docente supervisor será o responsável pela gestão da bolsa-auxílio e seu emprego 
adequado e estrito nas finalidades do projeto, e os discentes membros do projeto serão 
solidariamente responsáveis pelo uso dos recursos e comprovações correspondentes, 
nos termos do Anexo I deste Edital.  

5. SELEÇÃO DOS PROJETOS, DIVULGAÇÃO E RECURSOS 

5.1. A FEAUSP, através de sua estrutura formal da graduação (Presidente e Vice-
presidente da Comissão de Graduação e Coordenadores dos cursos), definirá uma 
Comissão de Seleção e de Avaliação dos projetos que escolherá o projeto aprovado para 
recebimento do auxílio financeiro e as condições para o desembolso dos recursos. 

5.2. Os membros da Comissão de Seleção e de Avaliação não poderão coordenar nem 
supervisionar projetos, ou avaliar projetos que envolvam parentes de até terceiro grau 
ou orientandos de qualquer natureza.  

5.3. A Comissão de Seleção e de Avaliação deverá desclassificar projetos que 
descumpram os requisitos do Edital.  

5.4. A Comissão de Seleção e de Avaliação poderá, a seu exclusivo critério e caso haja 
tempo hábil para tanto, solicitar a complementação da documentação apresentada no 
momento da inscrição, sendo concedido prazo de até 10 (dez) dias corridos para a 
apresentação dos documentos faltantes. 

5.5. A Comissão de Seleção deverá avaliar os projetos apresentados com base no 
atendimento dos objetivos previstos no item 1.1 deste edital, no cumprimento dos 
requisitos previstos no item 1.2 deste edital, e de acordo com a adequação, 
exequibilidade, economicidade e eficiência do portifólio apresentado nos termos do 
item 2.1 deste edital. 
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5.6. Ao final do processo de seleção, será informado o vencedor do certame dentre os 
projetos apresentados, através de publicação no site da Fundação e de envio de e-mail 
ao coordenador discente e os supervisores dos projetos. 

5.7. O coordenador discente e os supervisores poderão interpor recurso administrativo 
contra a decisão da Comissão de Seleção e de Avaliação em até 7 (sete) dias corridos 
contados após a data da divulgação do projeto vencedor. 

5.8. A Comissão de Seleção e de Avaliação analisará os recursos administrativos 
eventualmente interpostos e publicará a decisão da seleção final em até 15 (quinze) dias 
corridos contados após a divulgação do projeto vencedor nos termos do item 5.5 supra. 

6. EXECUÇÃO DO PROJETO E CONCESSÃO DA BOLSA-AUXÍLIO  

6.1. Para a concessão da bolsa-auxílio, o coordenador discente e supervisor do projeto 
selecionado deverão, no prazo previsto no presente edital, assinar o Instrumento 
Particular para Concessão de Bolsa Auxílio e Compromisso para Opção de Futura 
Conversão em Participação Societária, nos termos do Anexo I do presente edital. 

6.2. A bolsa-auxílio prevista no presente edital poderá ser empregada pelo período 
máximo de 6 (seis) meses conforme cronograma de desembolsos do projeto, 
respeitados os limites temporais estabelecidos neste edital.  

6.3. A bolsa-auxílio para o projeto não superará R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 
Reais), e não poderá ser utilizada em prazo superior a 6 (seis) meses contatos do início 
de sua concessão.  

6.4. A bolsa-auxílio será transferida diretamente aos participantes do projeto ou a um 
dos seus membros, indicado para ser o responsável por receber os recursos e fazer os 
dispêndios nos termos do quadro de usos e fontes do projeto aprovado, eventualmente 
com uma parcela na formalização do apoio e outra na finalização do projeto. 

6.5. Os recursos financeiros serão empregados estritamente para as finalidades do 
projeto e para os itens previstos em seu orçamento, nos termos do portifólio 
apresentado, obedecendo-se a legislação financeira vigente, as normas internas da USP 
e este edital. 

7. CONCLUSÃO, RELATÓRIO E PREMIAÇÃO  

7.1. Até 10/06/22, o coordenador discente e o supervisor do projeto encaminharão à 
Comissão de Seleção e de Avaliação da Fundação, com cópia para a Diretoria da FEAUSP, 
o Relatório Final e a prestação de contas. 

7.2. O relatório final deverá narrar o desenvolvimento do projeto, enumerar e explicar 
os resultados obtidos em termos quantitativos e qualitativos, levando em conta os 
indicadores previamente estabelecidos e objetivos propostos pelo projeto.  
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7.3. O relatório final deverá conter os fundamentos do projeto, o desenvolvimento e 
análise do mercado potencial, o nicho de atuação e o estudo de viabilidade, 
contemplando conteúdo mínimo que permita a Investidores Anjo, Fundos de “Seed 
Money/Early Stage, Venture Capital, Private Equity”, ou equivalentes assistirem a um 
“Pitch” de Venda, para teste de interesse em investir no projeto e transformá-lo em 
“Start Up” com aporte de capital de terceiros. 

7.4. As prestações de contas deverão conter a indicação dos gastos conforme previsão 
do projeto inicial e justificativas para eventuais alterações havidas no quadro original de 
usos dos recursos.  

7.5. O relatório final e a prestação de contas serão examinados pela Comissão de Seleção 
e de Avaliação, que elaborará um Relatório de Análise sobre os resultados obtidos pelo 
Projeto, sua impressão sobre atratividade e potencial para prosseguir como eventual 
“Start Up” pronta para levantar recursos no mercado, notadamente sob a forma de 
capital semente, aporte de investidores anjo ou Fundos de Investimento dedicados a 
investimentos em empresas nascentes, como por exemplo, Venture Capital, dentre 
outros.  

7.6. A não entrega do relatório no prazo desse edital ou em outro prazo ajustado com a 
Fundação sujeitará os responsáveis pelo projeto à devolução dos valores financeiros 
recebidos.  

7.7. Os resultados do projeto escolhido serão apresentados pelo seu coordenador 
discente e supervisor à comunidade “Feana” e ao Conselho de Doadores da Fundação 
em evento público de encerramento, organizado pela Fundação e pela FEAUSP. 

7.8. No evento de encerramento, será conferido o prêmio “DESTAQUE FEAUSP DE 
EMPREENDEDORISMO”, consistente em placa de reconhecimento conferida à Unidade 
de origem do projeto, aos discentes participantes e ao supervisor do projeto. 

8. CRONOGRAMA  

Ação  Data  

Publicação do edital  20/10/21 

Período de inscrições  21/10/21 a 10/11/21  

Divulgação do projeto selecionado  Até 30/11/21 

Recursos administrativos  Até 08/12/21 
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Formalização da bolsa-auxílio ao Projeto Vencedor  Até 10/01/22 

Período de execução do projeto  11/01/22 a 31/05/22  

Prazo de entrega do relatório final e da prestação de 
contas  

Até 10/06/22  

Evento de encerramento e divulgação do projeto 
premiado 

A ser definido pela 
Fundação  

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. Os casos omissos, no presente edital, serão resolvidos pela Comissão de Seleção e 
de Avaliação.  

9.2. A contratação da proposta vencedora será feita a exclusivo critério da Fundação, 
que poderá inclusive suspender, alterar ou mesmo cancelar o presente Edital caso no 
seu entender as propostas apresentadas não atendam às expectativas quanto ao 
atingimento dos objetivos do presente Edital. 

9.3. Os participantes interessados assumem todos os custos da elaboração e 
apresentação do projeto, sendo que a Fundação não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado da seleção. 

 

São Paulo, 20 de outubro de 2021 
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INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO E COMPROMISSO PARA 

FUTURA CONVERSÃO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, as Partes a seguir qualificadas como: 

 

FUNDAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 

CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 25.288.448/0001-83, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Maestro Cardim, nº 1170, 11º andar, sala 03, bairro Bela Vista, CEP 

01323-001, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Fundação”); e 

 

[ALUNO], [nacionalidade], [estado civil], [estudante], portador da cédula de identidade RG nº 

[•] e inscrito no CPF/ME sob o nº [•], residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na [rua/avenida/alameda], nº [•], [complemento], [bairro], CEP [•] (“Bolsista”)1.  

 

Cada uma das partes também denominadas individualmente como “Parte” e, coletivamente, 

“Partes”, 

 

Considerando que:  

 

(i) A Fundação tem por objetivo exclusivo o apoio e o desenvolvimento das atividades da 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São 

Paulo (“FEAUSP”) na realização direta, constante e ativa da pesquisa, do ensino, da 

extensão universitária, do desenvolvimento institucional e da prestação de serviços à 

comunidade; 

(ii) O Estatuto da Fundação, prevê como mecanismo de concretização e facilitação dos 

objetos da entidade, o fomento de atividades que contribuam direta ou indiretamente, 

para o alcance desses objetivos sociais; 

(iii) É autorizado à Fundação, em decorrência da disposição prevista no Parágrafo Segundo, 

inciso V, do Artigo 2º do seu Estatuto Social, o incentivo a iniciativas empreendedoras de 

alunos, oferecendo recursos financeiros para apoiar suas ações, podendo participar dos 

                                                             
1 [No caso de mais de um aluno participante, gentileza preencher todos os dados acima elencados 
separadamente. Gentileza apagar a presente nota de rodapé na versão final do documento]. 
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ganhos de iniciativas bem-sucedidas e revertê-los em favor da Fundação e dos seus 

objetivos sociais; 

(iv) É autorizado à Fundação, em decorrência da disposição prevista no Parágrafo Primeiro, 

inciso IV, do Artigo 2º do seu Estatuto Social, colaborar ou participar de programas 

governamentais ou desenvolvidos por entidades privadas ou da sociedade civil que 

afetem ou sejam afins às suas áreas de atuação, podendo, inclusive, participar e/ou 

aceitar assentos em Comitês, Câmaras, Fóruns, Redes e outros, assim como participar de 

outras pessoas jurídicas; 

(v) A Fundação constituiu um Fundo Patrimonial que tem por finalidade promover a 

consecução e a perpetuidade de seu objetivo estatutário, visando o apoio e o 

desenvolvimento das atividades da FEAUSP, bem como a sustentabilidade econômica e 

institucional da Fundação; 

(vi) A Fundação, com base nos seus objetivos sociais, deseja incrementar o seu campo de 

atuação, buscando a sustentabilidade da Fundação mediante a promoção de um ciclo 

virtuoso, a partir da concessão de bolsa auxílio à jovens empreendedores integrantes da 

FEAUSP, estimulando o desenvolvimento pessoal desses alunos, bem como o 

desenvolvimento econômico do país;  

(vii) O programa de concessão de bolsa auxílio para o custeio de projetos empreendedores de 

autoria de estudantes da FEAUSP com a possibilidade de conversão em participação 

societária nos projetos de sucesso, foi devidamente aprovado e autorizado conforme o 

Estatuto Social da Fundação, pelo seu Conselho Curador, nos termos do artigo 17, inciso 

XIII do Estatuto Social da Fundação.  

(viii) O Bolsista está regularmente matriculado no curso de graduação em [•] da FEAUSP, nos 

termos das normas internas da Universidade; 

(ix) O Bolsista é criador de um projeto empreendedor que será posteriormente descrito neste 

Instrumento, tendo sido aprovado para a concessão da bolsa auxílio nos termos do Edital 

de Seleção nº [•] (“Edital de Seleção”);  

(x) As Partes desejam, neste Instrumento, estabelecer as regras para a concessão da bolsa 

auxílio, bem como a possibilidade de conversão do valor da bolsa em participação 

societária, na hipótese do projeto do Bolsista lograr êxito e estruturar-se mediante a 

constituição de uma sociedade empresária; e 

(xi) As Partes possuem o interesse mútuo de cooperação dos seus objetivos, e desejam firmar 

o presente Instrumento para viabilizar o custeio do projeto de autoria do Bolsista. 
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RESOLVEM as Partes, firmar o presente Instrumento Particular para Concessão de Bolsa Auxílio 

e Compromisso para Futura Conversão em Participação Societária (“Contrato”), que se regerá 

mediante as condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a concessão pela Fundação, ao Bolsista, de bolsa-

auxílio, como forma de apoio financeiro destinado ao financiamento do projeto de 

empreendimento de autoria do Bolsista, de acordo com as normas previstas neste 

Contrato e no Edital de Seleção nº [•] (“Projeto”). 

 

1.1.1. O Projeto, a ser financiado pela bolsa-auxílio consiste [breve descrição do projeto], 

o qual está descrito de forma detalhada, contendo informações necessárias para a 

compreensão do negócio, no portifólio apresentado como requisito do Edital de 

Seleção e que está anexado ao presente Contrato (“Anexo I”). 

 

1.2. As Partes estabelecem, desde já, que em caso de sucesso do Projeto e, com a consequente 

constituição ou a utilização de uma sociedade empresária já constituída (“Sociedade”), 

para exploração e desenvolvimento empresarial do referido Projeto, os controladores da 

Sociedade outorgam de forma irrevogável e irretratável à Fundação uma opção para que, 

a seu único e exclusivo critério converta o valor da bolsa auxílio em participação de até 

2% (dois por cento) do capital total da Sociedade. Para tanto, havendo o exercício da 

opção, as partes se comprometem a firmar os “Documentos Definitivos” previstos na 

Cláusula Sétima, e demais instrumentos que assegurem sem custo a não diluição da 

participação da Fundação, bem como os termos da saída do investimento da Fundação 

em caso de abertura do capital da Sociedade ou qualquer outro evento de liquidez 

envolvendo a Sociedade e/ou seus controladores. 

 

 

1.2.1. As Partes definirão, neste Contrato, as premissas iniciais para a conversão do valor 

da bolsa auxílio concedida pela Fundação, em participação societária na sociedade 

empresária constituída pelo Bolsista.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO 
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2.1. A bolsa-auxílio objeto deste Contrato possui, nos termos do Edital de Seleção e de acordo 

com as especificações do Projeto, o valor total de R$ [•] (por extenso) (“Valor da Bolsa”), 

que será entregue ao Bolsista nos termos do plano de investimento do Edital de Seleção 

e sujeito às seguintes disposições: 

 

2.1.1. O Valor da Bolsa será desembolsado em [•] (por extenso) parcelas, nos valores 

fixos, certos e ajustados de R$ [•] (por extenso), conforme o seguinte cronograma 

(“Parcelas”):  

 

Parcelas2 Data de Desembolso 
1ª Parcela [•] 
2ª Parcela [•] 

 

2.1.2. O Valor da Bolsa será transferido para a conta bancária de titularidade do Bolsista 

mediante transferência bancária, em conta corrente do Bolsista mantida no Banco 

[•], agência [•], conta nº [•]. 

 

2.2. O Bolsista se compromete a utilizar o Valor da Bolsa para o custeio de implementação e 

desenvolvimento do Projeto, nos termos do Edital de Seleção e deste Contrato. 

 

2.3. Caso as Parcelas não venham a ser devidamente desembolsadas pela Fundação em favor 

do Bolsista, conforme condições e prazos especificados na Cláusula 2.1.1 acima, as Partes 

estabelecem que a Fundação deverá realizar o referido pagamento com a incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) pro rata die, sobre o valor da Parcela devida. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 

 

3.1. Não obstante outras obrigações previstas neste Contrato, também consiste em 

obrigações do Bolsista, sob pena da incidência das penalidades previstas neste Contrato: 

 

I. cumprir todas as regras previstas no Edital de Seleção e neste Contrato; 

II. enviar à Fundação, independente da sua solicitação, a cada 02 (dois) meses a partir 

da assinatura do presente Contrato, o plano de operações do Projeto, devendo 

                                                             
2 [Inserir o número de parcelas de acordo com o caso concreto]. 
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constar o desenvolvimento e a progressão atualizada do Projeto, apresentando o 

documento todas as informações tanto técnicas quanto financeiras do Projeto; 

III. viabilizar a fiscalização do andamento do Projeto pela Fundação, devendo enviar, 

sempre que solicitado, no prazo de 02 (dois) dias corridos informações e 

explicações, permitindo o livre acesso pela Fundação à documentação do Projeto, 

bem como atendendo prontamente as observações e solicitações apresentadas 

pelos representantes da Fundação; 

IV. exibir e identificar, com evidência, sempre que possível, a marca e o nome da 

Fundação como apoiadora do Projeto, em todos os eventos que participe, seja de 

que natureza for (entrevistas, palestras, shows, etc.), quando a sua participação no 

evento seja relacionada, de qualquer forma, ao Projeto; 

V. mencionar o apoio da Fundação ao Projeto, sempre que possível, em qualquer 

entrevista, reportagens, jornal ou outra mídia em que o Projeto seja veiculado; 

VI. exibir e identificar, com evidência, sempre que possível, a marca e o nome da 

Fundação como apoiadora do Projeto em websites, newsletters, mídias sociais: 

instagram, facebook , ou qualquer outro meio de comunicação utilizado pelo 

Bolsista para promover e divulgar o Projeto;  

VII. não interromper os estudos ou se desligar da Universidade de São Paulo;  

VIII. obedecer às normas de conduta previstas tanto no Edital de Seleção quanto as da 

Universidade de São Paulo; 

IX. não receber qualquer outra bolsa auxílio, nos moldes da bolsa auxílio objeto deste 

Contrato, durante a vigência do presente, salvo se previamente aprovada por 

escrito pela Fundação; 

X. providenciar a assinatura de todos os documentos necessários para a formalização 

da entrada da Fundação no quadro societário da Sociedade de titularidade do 

Bolsista, na hipótese da Fundação optar pela conversão do Valor da Bolsa em 

participação na sociedade empresária constituída; e 

XI. no caso de constituição da Sociedade, aditar o presente Contrato, no prazo de 5 

(cinco) dias após o registro do ato constitutivo da Sociedade na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (“JUCESP”), para fazer constar a Sociedade como interveniente 

anuente deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
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4.1. Não obstante outras obrigações previstas neste Contrato, é obrigação da Fundação o 

pagamento ao Bolsista do Valor da Bolsa, nos termos da Cláusula Segunda do presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – HIPÓTESES E PROCEDIMENTO PARA CONVERSÃO EM PARTICIPAÇÃO 

SOCIETÁRIA 

 

5.1. A Fundação irá fornecer o Valor da Bolsa ao Bolsista, nos termos do Edital de Seleção e do 

Presente Contrato e, com isso, adquirirá o direito de converter o Valor da Bolsa em 

participação societária no caso de sucesso do Projeto e a consequente constituição da 

Sociedade (“Direito de Conversão”). 

 

5.1.1. As Partes acordam que, na ocorrência de quaisquer das hipóteses de conversão 

descritas abaixo, a Fundação terá o direito, mas não a obrigação de a seu único e 

exclusivo critério, converter o Valor da Bolsa em participação societária da 

Sociedade.  

 

5.1.2. São hipóteses não taxativas para o exercício do Direito de Conversão pela 

Fundação: 

 

I. caso o Bolsista decida, a qualquer tempo, constituir uma Sociedade para 

desenvolvimento do Projeto ou, se já existente a Sociedade, decidir realizar 

qualquer operação societária, como por exemplo, mas não se limitando a: 

transformação, fusão, incorporação ou cisão, como forma de viabilizar o 

desenvolvimento do Projeto na Sociedade; 

II. a realização de investimento, por meio de constituição da Sociedade, ou 

aumento de capital de Sociedade já existente ou, ainda, adiantamento para 

futuro aumento de capital, mútuos conversíveis em participação societária, 

opções de compra, aporte especial de investidor-anjo, bônus de subscrição 

ou instrumentos análogos, que resulte ou que possa resultar em 

investimento no capital social do veículo societário eleito pelo Bolsista para 

explorar e desenvolver o Projeto, em uma ou mais transações;  

III. a venda ou alienação, em uma ou em série de operações correlatas, da 

totalidade dos negócios e ativos da Sociedade utilizada com veículo de 

exploração e desenvolvimento do Projeto, ou de quotas ou ações da pessoa 
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jurídica representativas do Controle da Sociedade; para fins desta Cláusula, 

será considerado “Controle” (a) a titularidade, direta ou indireta, de mais de 

50% (cinquenta por cento) das participações societárias com direito a voto e 

o uso efetivo do poder de orientar ou causar a orientação da administração 

ou políticas da Sociedade; ou (b) o poder de nomear a maioria dos 

administradores da Sociedade, seja por meio da participação societária, por 

meio de contrato ou de qualquer outra forma; ou (c) o direito de indicação 

e/ou eleição da maioria dos membros da administração da Sociedade; e 

IV. qualquer ocasião em que a Fundação achar pertinente a execução do seu 

Direito de Conversão, com base nos relatórios e do plano de ação a serem 

produzidos pelo Bolsista nos termos do item “II” da Cláusula 3.1 deste 

Contrato. 

 
5.2. O preço por ação para fins do exercício do Direito de Conversão, em base totalmente 

diluída, será calculado considerando o valor total do Projeto, conforme o portfólio do 

Projeto apresentado pelo Bolsista para cumprimento do Edital de Seleção, sendo, 

portanto, o valor total de [•] (por extenso). A participação da Fundação, como resultado 

da conversão, será de [•]% (por extenso) após a conversão (“Participação da Fundação”). 

 
5.2.1. Para fins da conversão, qualquer pessoa que possua opção ou qualquer outro 

direito de adquirir participação no capital social da Sociedade deverá se obrigar a 

exercer ou renunciar tal direito previamente à conversão. O Bolsista se obriga e 

deverá, neste ato, fazer com que todos os demais sócios e/ou acionistas, conforme 

o caso, da Sociedade, renunciem tal opção ou qualquer outro direito de adquirir 

participação no capital social da Sociedade, inclusive de preferência no aumento de 

capital da Sociedade. 

 

5.3. O exercício do Direito de Conversão se dará mediante envio da notificação de conversão 

(“Notificação de Conversão”) pela Fundação ao Bolsista ou à própria Sociedade, 

manifestando sua intenção de exercer o seu Direito de Conversão. 

 

5.3.1. No prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento do Notificação de Conversão, o 

Bolsista e a Sociedade garantirão que os eventuais sócios (ou acionistas, conforme 

o caso) detentores da totalidade das quotas (ou ações, conforme o caso) de 

emissão da Sociedade deverão reunir-se numa Assembleia Geral ou Reunião de 
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Sócios para aprovar, entre outros assuntos, a conversão do Valor da Bolsa em 

participação societária na Sociedade, por meio de emissão de novas ações, nos 

termos da Cláusula 5.4 abaixo, totalmente subscritas pela Fundação e 

integralizadas com o Valor da Bolsa, com a renúncia expressa do direito de 

preferência de subscrição em um aumento de capital por todos os demais sócios 

(ou acionistas, conforme o caso). A ata da Assembleia Geral ou Reunião de Sócios 

e da correspondente alteração do Estatuto da Companhia (ou documentos 

equivalentes) deverá ser protocolada na JUCESP no prazo de 10 (dez) dias a partir 

da data da conversão. Além disso, o Bolsista e a Sociedade deverão tomar todos os 

procedimentos necessários para a formalização do Direito de Conversão. 

 

5.4. No momento do exercício do Direito de Conversão pela Fundação, o Bolsista e a Sociedade 

estarão obrigados a tomar as medidas necessárias para a transformação da Sociedade em 

sociedade por ações, com a consequente emissão de ações preferenciais Classe A, a 

serem titularizadas pela Fundação, nos termos acordados neste Contrato,  devendo todos 

os documentos pertinentes devidamente assinados, inclusive os Documentos Definitivos 

previstos na Cláusula Sétima baixo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 

recebimento da comunicação, sendo que tal operação será considerada concluída com o 

deferimento do registro do correspondente ato societário pela JUCESP. 

 

5.5. Antes da realização do Direito de Conversão pela Fundação, a entrada de novos 

investidores na Sociedade ou qualquer outro investimento na Sociedade a ser realizado 

pelos próprios sócios, por meio de aumento de capital social da Sociedade e/ou por meio 

de adiantamentos para futuro aumento de capital, mútuos conversíveis em participação 

societária, contratos de participação em investimento-anjo, opções de compra, bônus de 

subscrição ou instrumentos análogos, não deverá, em hipótese alguma, reduzir a 

Participação da Fundação. 

 
5.6. Observado o Direito de Conversão previsto nesta Cláusula, em caso de propostas de novos 

investimentos na Sociedade, seja através da emissão de novas ações ou de quaisquer 

outras formas de capitalização da Sociedade, inclusive por aporte de Terceiros (“Novo 

Investimento”), o Bolsista e a Sociedade se comprometem a notificar a Fundação neste 

sentido no prazo de 1 (um) dia após o recebimento de tal proposta, contendo cópia de 

memorando de entendimentos (vinculativo ou não) com os termos e condições do Novo 

Investimento (“Notificação de Novo Investimento”). A Sociedade terá o direito de 
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preferência para acompanhar o Novo Investimento, sempre com o propósito de manter 

sua participação societária na Sociedade. O Direito de Preferência deverá ser exercido nos 

mesmos termos e condições (incluindo valor de avaliação) do Novo Investimento 

efetuado (“Direito de Preferência”). 

 
5.6.1. Para fins do exercício do Direito de Preferência aqui previsto, a Fundação terá o 

prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento da 

Notificação de Novo Investimento. 

 

5.6.2. Caso a Fundação opte por realizar o Direito de Conversão antes do Novo 

Investimento, a conversão deverá seguir todos os termos e condições previstos 

nesta Cláusula Quinta, para fins de fixação do preço da conversão. 

 

5.6.3. Caso a Fundação opte por não exercer o Direito de Conversão, o Direito de 

Preferência ainda garante à Fundação a opção de, a seu exclusivo critério, (i) 

acompanhar o Novo Investimento, seguindo a mesma forma e termos (incluindo o 

valor de avaliação) do Novo Investimento; ou (ii) requerer que a Sociedade, emita 

(e esta ficará obrigada a emitir) novas debêntures conversíveis em novas ações que 

garantam a participação da Fundação no capital social da Sociedade no mesmo 

percentual que este teriam caso tivesse exercido o Direito de Conversão e 

aumentado o seu capital na Sociedade. 

 
5.7. Ainda, sem prejuízo do disposto nas Cláusulas 5.6 acima, caso seja aprovado um Novo 

Investimento em que a Sociedade seja avaliada por valor superior a R$ [•] (por extenso), 

deverá haver a recomposição da participação da Fundação, de forma a preservar sua 

participação na Sociedade, conforme abaixo: 

 

I. caso a Fundação decida exercer o Direito de Conversão antes do Novo 

Investimento, haverá uma compensação da quantidade de ações da Fundação, 

conforme necessário para que a sua participação na Sociedade seja recomposta, 

sendo que o Bolsista e os eventuais acionistas, proporcionalmente, deverão 

transferir, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do Novo 

Investimento, ações, de forma pro rata, à Fundação, pelo valor total de R$ 1,00 (um 

real), na quantidade total representada pela diferença entre a Nova Quantidade de 

Ações (NQA) e a quantidade de ações previamente detida pela Fundação. Para fins 
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desta Cláusula, a NQA é calculada conforme a seguinte fórmula: 

 

NQA = (Quantidade Total de Ações da Sociedade Após o Novo Investimento) x 

(Participação da Fundação na Sociedade antes do Novo Investimento) 

 

II. caso a Fundação decida não exercer o Direito de Conversão antes do Novo 

Investimento, este Contrato deverá ser aditado de forma que o percentual 

previsto na Cláusula 5.2 acima reflita a nova avaliação da Sociedade no Novo 

Investimento, mediante uma compensação à Fundação da quantidade de ações 

da Sociedade, conforme necessário para que a sua futura participação na 

Sociedade seja recomposta. 

 

5.8. Para fins de clareza, o direito previsto nas Cláusulas 5.6 e 5.7 será aplicável para Novos 

Investimentos ou aumentos de capital na Sociedade, feitos pelos Sócios Fundadores e/ou 

Terceiros, independentemente de serem considerados uma nova rodada de 

investimentos. 

 

5.9. As Partes desde já estabelecem que, diante do exercício do Direito de Conversão e 

consequente aquisição de participação societária no capital social da Sociedade, o 

Bolsista se compromete a indenizar e a reembolsar a Fundação por todos e quaisquer 

danos e perdas em vista da participação societária adquirida nos termos deste Contrato, 

decorrentes de: 

 

I. violação ou inveracidade de declaração ou garantia relativa ao Bolsista, contida 

ou prestada nos termos deste Contrato e/ou do Edital de Seleção; e 

II. qualquer perda e/ou dano causado pelo Bolsista à Fundação por conta do Direito 

de Conversão, desde que o ato, fato, evento e/ou omissão que deu causa a tal 

perda e/ou dano seja anterior à conversão, ainda que se materialize a posteriori. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

6.1. Este Contrato vigorará por prazo indeterminado e poderá ser extinto de acordo com a 

presente Cláusula Sexta. 
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6.2. Este Contrato permanecerá vigente até a materialização de qualquer dos seguintes 

eventos, o que ocorrer primeiro: 

 

I. Hipóteses de conversão ou não do Valor da Bolsa em participação societária, nos 

termos da Cláusula Terceira deste Contrato; 

II. Descumprimento das obrigações pelo Bolsista, sem a resolução do problema em 

até 10 (dez) dias corridos ou no prazo constante da notificação por escrito enviada 

pela Fundação solicitando a regularização das atividades e o efetivo cumprimento 

das obrigações pelo Bolsista (“Notificação de Descumprimento”), resultando na 

resolução do Contrato com a consequente devolução, em até 30 (trinta) dias 

corridos, do Valor da Bolsa recebido pelo Bolsista até o momento da rescisão, 

devidamente corrigido pelo IGP-M/FGV; e 

III. Resilição imotivada e sem quaisquer ônus por parte da Fundação, mediante a 

notificação escrita encaminhada ao Bolsista com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias corridos. 

 

6.3. As Partes concordam que o Bolsista não poderá resilir, em nenhuma hipótese, o presente 

Contrato sem que a Fundação exerça o seu Direito de Conversão. A Fundação terá a opção 

de executar o exercício ou não, não podendo o Bolsista se eximir de cumprir a sua 

obrigação perante a Fundação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOCUMENTOS DEFINITIVOS 

 

7.1. Na hipótese do exercício do Direito de Conversão pela Fundação, as Partes deverão 

celebrar os documentos necessários para formalizar e prever as questões jurídicas da 

relação societária que se instituirá (“Documentos Definitivos”). 

 

7.1.1. Os Documentos Definitivos correspondem a todo e qualquer instrumento 

necessário para regular a relação societária definitiva das Partes no âmbito do 

Projeto, incluindo, portanto, aqueles necessários para viabilizar o ingresso da 

Fundação na Sociedade constituída pelo Bolsista, bem como a própria dinâmica da 

respectiva companhia, sendo tais documentos o (i) acordo de acionistas e (ii) o ato 

de transformação/constituição da Sociedade em sociedade por ações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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8.1. Este Contrato, junto com o Edital de Seleção, constituem acordo integral entre as Partes, 

substituindo quaisquer outros acordos, firmados oralmente e/ou por escrito, não 

podendo ser alterado e/ou rescindido, a menos que mediante documento escrito e 

assinado pelas Partes. 

 

8.2. Todas as comunicações relacionadas ao presente Contrato deverão ser 

obrigatoriamente encaminhadas aos endereços ou e-mails especificados abaixo e 

endereçadas às seguintes pessoas: 

 

(i) Para Fundação, ao(à) Sr(a). Nome Completo; 
e-mail: Completar; 

Endereço: Rua Maestro Cardim, nº 1170, 11º andar, sala 03, bairro Bela Vista, CEP 
01323-001, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

(ii) Para o Bolsista, ao(à) Sr(a). Nome Completo; 
e-mail: Completar; 

Endereço: Completar. 

. 

 

8.2.1. As comunicações que tenham por objeto informar o descumprimento de quaisquer 

cláusulas ou disposições deste Contrato e/ou que reportem a intenção de rescindi-

lo deverão ser assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) da Parte signatária e 

postadas por meio hábil para a comprovação de seu recebimento. 

 

8.2.2. As Partes concordam que o correio eletrônico constitui meio hábil e será utilizado 

no processo de comunicação deste Contrato, sendo que o envio de e-mail de uma 

Parte à outra será válido para a formalização de posições, solicitação de 

informações, dentre outras comunicações. 

 
8.2.3. As Partes comprometem-se a comunicar, imediatamente, qualquer alteração nos 

dados constantes deste Contrato, sob pena de serem consideradas válidas e 

eficazes quaisquer notificações/comunicações que sejam feitas aos endereços não 

atualizados. 
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8.3. Cada uma das Partes reconhece e concorda que não deverá divulgar qualquer Informação 

Confidencial, conforme definido abaixo, a qualquer Pessoa, exceto quando tal Informação 

Confidencial puder ser divulgada: (i) aos Representantes, conforme definido abaixo, de 

tal Parte, no curso normal da execução de suas tarefas; (ii) conforme exigido pela 

legislação aplicável, incluindo o cumprimento de quaisquer questionamentos orais ou 

escritos, interrogatórios, solicitações de informação ou documentos, intimações, 

inquéritos civis ou procedimentos semelhantes aos quais uma Parte seja sujeita, 

considerando que, na medida do possível, tal Parte notifique prontamente a Sociedade 

sobre tal(is) pedido(s) (que não os pedidos de Autoridades), de forma a permitir que a 

Sociedade busque uma medida protetiva ou recurso semelhante; ou (iii) caso o 

consentimento prévio das demais Partes tenha sido obtido. Nada contido neste Contrato 

deverá impedir o uso (sujeito, na medida do possível, a medidas protetivas) das 

Informações Confidenciais com relação à defesa de qualquer demanda por ou contra a 

Sociedade ou qualquer Parte. 

 

8.3.1. Para fins de interpretação da Cláusula 8.3 acima, “Informação Confidencial” 

significa qualquer informação sobre a Fundação ou as condições financeiras, 

negócios, operações, ou clientes do Bolsista e/ou da Sociedade, que estejam na 

posse de qualquer Pessoa, ou sejam fornecidas a qualquer Parte, desde que o 

termo “Informação Confidencial” não inclua informação que (i) seja ou venha a ser 

disponibilizada para o público como o resultado da divulgação dessa informação 

por uma Parte ou seus, diretores, administradores, executivos, empregados, 

agentes, consultores financeiros ou representantes (todas essas pessoas sendo 

referidas coletivamente como “Representantes”) em conformidade com o disposto 

neste Contrato ou em qualquer instrumento firmado com o Bolsista; (ii) seja ou 

tenha estado disponível à Parte em caráter não confidencial, antes de sua 

divulgação à Parte; ou (iii) tenha estado ou seja disponibilizada às Partes em caráter 

não confidencial, oriunda de uma fonte que não o Bolsista ou a Fundação, tendo 

sido, ou não (no momento do recebimento das informações pertinentes), no 

conhecimento da Parte. 

 

8.3.2. O descumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida nesta Cláusula 

por qualquer uma das Partes, por ato próprio ou de qualquer um de seus 

Representantes, implicará na imediata obrigação de indenizar todas as perdas e 

danos, materiais e/ou morais, porventura decorrentes. 
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8.4. Nenhuma Parte poderá ceder os seus direitos nem delegar qualquer uma de suas 

obrigações constantes deste Contrato sem o consentimento prévio por escrito da outra 

Parte. 

 

8.5. As Partes garantem que todos os dados pessoais obtidos em suas atividades, inclusive 

aquelas relacionadas ao presente Contrato, são obtidos e tratados mediante estrita 

observância à Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n.º 13.709/2018, responsabilizando-se 

perante quaisquer autoridades, individualmente, pelo aqui declarado. 

 

8.6. As Partes declaram, por si e seus sócios ou acionistas, administradores, empregados, 

agentes, representantes, ou quaisquer outras pessoas agindo em seu nome ou interesse, 

que jamais praticaram e se obrigam, durante a vigência deste Contrato, a não praticar 

quaisquer atos que violem as leis anticorrupção aplicáveis às suas atividades ou à outra 

Parte, especialmente a Lei nº 12.846/2013, incluindo, sem limitações, qualquer ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, ou contrário aos compromissos 

internacionais adotados pelo Brasil que tratem de tal matéria e às leis e regulamentações 

correlatas. 

 

8.7. Este Contrato não tem a intenção de constituir e não constituirá qualquer agência ou 

vínculo trabalhista entre as Partes. 

 

8.8. Nenhuma tolerância, liberalidade ou inércia de qualquer das Partes, a qualquer tempo, 

no cumprimento de qualquer dispositivo deste Contrato, de forma alguma afetará, 

diminuirá ou prejudicará o direito de qualquer das Partes no cumprimento das 

disposições nele previstas, e qualquer tolerância ou anuência de qualquer das Partes a 

qualquer inadimplemento de qualquer dispositivo deste Contrato não será interpretada 

como uma renúncia ou anuência a qualquer inadimplemento, uma tolerância ou uma 

alteração de qualquer de seus dispositivos, ou uma renúncia de qualquer direito de ou 

decorrente deste Contrato. 

 

8.9. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as Leis da República 

Federativa do Brasil. 
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8.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, as partes 

elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam este Contrato em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para um só efeito de direito. 

 

São Paulo, [dia] de [mês] de [ano]. 

 

[página em branco de forma proposital] 
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[Página de Assinaturas do Instrumento Particular para Concessão de Bolsa Auxílio e 

Compromisso para Futura Conversão em Participação Societária, celebrado entre a Fundação 

Fundo Patrimonial Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 

São Paulo e o [Bolsista], em [dia] de [mês] de [ano]]. 

 

 

________________________________________________ 

FUNDAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 

CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

________________________________________________ 

[BOLSISTA] 

 

 

 
Testemunhas: 
 
 
1. ______________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF/ME: 

 
2. ______________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF/ME: 

 


