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Mensagem do Presidente
Antes de tudo, gostaria de explicitar o quão grande é minha
felicidade e responsabilidade por ter sido escolhido entre os
associados do Gauss para ser o primeiro presidente da associação.
Gostaria de agradecer a confiança e ajuda de todos! Além da nova
experiência, foi um ano de alegria, esforço e, sobretudo, muito
aprendizado.
Foi o ano para cristalizarmos nossos conceitos! Sem demérito
algum, como todo projeto incipiente, aprendemos bastante com nossos
próprios erros e julgamos que hoje temos muito mais claro tudo aquilo
que queremos oferecer à sociedade e qual é a contribuição que cada
associado para com o Projeto. O melhor de tudo é que este processo é
contínuo e estamos sempre abertos a novas ideias. A simbiose que as
diferentes opiniões nos proporcionam é um ativo muito valorizado
pelo Gauss.
Apesar da satisfação de todos em fazer parte deste Projeto, é
inegável também que nosso objetivo, apesar de construirmos uma
iniciativa feita por pessoas, é sermos impessoais. Não buscamos
perpetuar este ou aquele personagem. Pelo contrário, nosso objetivo é
perpetuar o ideal Gauss e, independentemente de quem esteja à frente
do Projeto, que nossas ideias e valores permaneçam e possam cada vez
mais estar presentes na sociedade.
Desejamos ser o efeito multiplicador na vida de cada bolsista.
Que ele possa no presente melhorar sua perspectiva e de sua família,
para que, no futuro, seja exemplo para quem o cerca. Mais ainda,
esperamos que um dia ele possa estar deste lado do Gauss, como
associado.
Sonhamos ser uma rede que liga todos que se identificam com
nossos valores com aqueles que podem ser ajudados. Não estamos
interessados em formar o novo CEO de uma grande empresa. Estamos
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interessados em formar um grande cidadão, que teve a chance e
conseguiu mudar sua vida.
A ajuda financeira, por si só, não satisfaz quem trabalha no
Gauss. Até porque, se satisfizesse, não faria sentido algum mobilizar
todos esses recursos humanos e elaborar nosso escopo teórico.
Gostamos de gente! Gostamos de contato e queremos fazer parte da
vida do bolsista por meio do nosso grande investimento: nosso
programa de tutoria.
Aqui não se gasta dinheiro, tampouco perdemos tempo.
Trocamos experiências, investimos, aprendemos com o bolsista uma
nova realidade e podemos auxiliar em qualquer contratempo que o
bolsista Gauss terá e, com certeza, terá muitas ao longo de nossa
jornada.
Por fim, gostaria de dizer que o ano de 2015 foi repleto de
conquistas para a família Gauss. Como será visto mais adiante,
alcançamos inúmeras realizações: formalização do Projeto, obtenção
do título de OSCIP, abertura de conta bancária, criação do correio
eletrônico "@projetogauss.org", contratação do serviço contábil,
expansão do número de bolsistas, expansão geográfica, aumento do
número de colaboradores, etc.
Para o ano de 2016, gostaria de deixar claro que estou ainda
mais empolgado. Atualmente, contamos com nove bolsistas. Dobrar,
triplicar ou chegar ao número de 50 bolsistas não é um objetivo em si.
Nosso objetivo é ser o melhor Projeto de nove alunos que poderíamos
ser com nossos atuais recursos. Crescimento, apesar de desejado, não é
fim, é consequência de todo nosso trabalho. Estamos apenas no
começo!

Samuel Guimarães Filho
Diretor Presidente
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A Origem: Futuro Politécnico
Era o desejo de quatro amigos formados na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP) conseguir ajudar alguém com
bastante potencial, porém sem oportunidades, a ingressar na “Poli”.
Informalmente, chamávamos essa semente de iniciativa de “Futuro
Politécnico”.
No entanto, esbarrávamos em um limitante: encontrar esta
pessoa. Porque não bastava que o potencial candidato possuísse as
características acima descritas, era preciso ter um apoio familiar e um
patamar mínimo de formação para que nossa ideia fosse colocada em
prática.
No ano de 2014, após quase um ano procurando sem sucesso,
encontramos dois irmãos. Arthur, então com 14 anos, e Matheus, com
12, apesar de estarem em uma idade inferior à pretensão inicial, se
encaixavam em todas as outras características buscadas.
Possibilitamos que ambos pudessem estudar em uma escola
particular no Ensino Fundamental, buscando um salto de qualidade em
sua formação educacional. Mês a mês, nos alternávamos no pagamento
das mensalidades escolares. E foi assim que, precariamente, demos
nossos primeiros passos.

Criação da estrutura operacional
Transformando o Projeto Gauss em uma associação
Com o passar do tempo, após contar a história do Arthur e do
Matheus para nossos amigos, alguns destes gostaram de idéia e se
juntaram ao grupo. Neste momento, éramos dez amigos com um
mesmo objetivo.
A partir do engajamento de todos na consolidação dessa
iniciativa, resolvemos dar um passo adiante: a formalização do Projeto.
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Primeiramente, foi necessário escolher um nome. Decidimos
homenagear o matemático Johann Carl Friederich Gauss, considerando
sua história pessoal e suas conquistas acadêmicas. A história de Gauss
resumia tudo aquilo em que acreditávamos.
O segundo passo foi buscar nossa constituição legal enquanto
pessoa jurídica. A partir de boas referências no mercado, contratamos
os serviços jurídicos do escritório Barbosa & Spalding Advogados
(BSA), situado em São Paulo/SP. Nas tratativas, optamos por nos
constituir sob a forma de associação, em razão da operabilidade dessa
forma associativa. Com o auxílio dos advogados do BSA, elaboramos
nosso estatuto e obtivemos, em 18 de julho de 2015, nosso registro no
1º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital, sob nº
421927.

Criação do correio eletrônico institucional
Precisávamos também, comunicarmo-nos de forma que nossa
identidade fosse reconhecida. Assim, em julho, contratamos o serviço
de hospedagem da Kinghost e todos os associados passaram a ter um
email @projetogauss.org. Além disso, instituímos nossa caixa de e-mail
genérica projetogauss@projetogauss.org, para que pudéssemos
receber sugestões e críticas, bem como para prestar informações aos
interessados.

Obtenção do título de Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP)
Outro etapa importante, realizada em parceria com os advogados
do BSA, foi pleitear junto ao Ministério da Justiça o título de OSCIP.
Após submissão do pedido, instruído com toda a documentação
necessária, o título nos foi concedido no Processo MJ nº
08000.024769/2015-10, por despacho em de 04 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial da União de 11 de setembro de 2015.
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Entre outras vantagens, este título nos permite celebrar termos
de parceria com entes públicos, bem como confere às pessoas jurídicas
submetidas a regime de tributação por lucro real a possibilidade de
deduzir parcela da quantia doada no recolhimento do IRPJ e da CSLL.

Abertura de contas bancárias
Com intuito de conferir maior institucionalidade às transações
financeiras do Projeto e para que pudéssemos receber doações de
forma mais impessoal, em novembro, celebramos contrato de abertura
de conta corrente com duas instituições financeiras: Banco do Brasil
(Agência 3.569-6, Conta 19.562-6) e Bradesco (Agência 0.614-9, Conta
2.894-0).

Designação de grupos de trabalho
Para melhor organizar nossas atividades, decidimos dividir
tarefas entre os associados e colaboradores, designando
responsabilidades para tarefas de necessidade imediata. Em agosto,
definimos três áreas prioritárias, com a criação dos seguintes grupos
de trabalho:
(a) GT Relações Públicas, com a função de acompanhar a criação
de mecanismos de comunicação social (site, Facebook) e relação com
outras entidades, sob responsabilidade de Renato Franco e Paulo
Funari;
(b) GT Tutores e Voluntários, com a função de coordenar as
reuniões de tutores e tutorados e prospectar colaboradores tutores e
para composição das equipes multidisciplinares, sob responsabilidade
de André Freire e Lucas Funari;
(c) GT Funding and Investment, com a função de captar
doadores, sob responsabilidade de Samuel Guimarães.
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Contratação de serviços contábeis
Neste ponto, com o crescimento do Projeto e, consequentemente,
do volume de recursos recebidos e de pagamentos realizados,
contratamos a empresa Ótimus Assessoria Contábil e Fiscal S/S Ltda.,
que nos auxilia a fechar o balanço mensal da Associação. Ter as contas
em dia e organizadas é uma das prioridades do Gauss.

Comunicação social
Disponibilização de número de Whatsapp
Achamos importante ter um canal de comunicação rápido e
acessível a todos que querem se comunicar com o Gauss. Para tanto,
em agosto, disponibilizamos um número de Whatsapp (11 972139635), o que nos permite participar de qualquer grupo de conversas
nesse meio de comunicação.

Newsletter mensal
Com o objetivo de manter informados todos os colaboradores e
interessados nas atividades do Gauss, a partir de novembro, passamos
a enviar mensalmente um resumo dos fatos relevantes ocorridos no
mês corrente e o que está por acontecer no mês subsequente. Nesse
contexto,
criamos
um
novo
endereço
de
email,
acontece@projetogauss.org, para operacionalizar essa divulgação.
Qualquer interessado pode solicitar inscrição na newsletter
enviando uma mensagem para este endereço. Além disso, no website,
haverá um espaço para inscrição automática em nossa newsletter.

Criação de website
Para nós, não fazia sentido ter todas estas formas de
comunicação citadas anteriormente, se não houvesse um site do Gauss.
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Até porque, quando falamos do Projeto, a primeira pergunta que nos
fazem diz respeito ao nosso site.
Ao final de 2015, fizemos uma pareceria com a TEx Tecnologia, e
sua equipe de desenvolvedores criou um piloto do nosso website, que
está no ar desde janeiro de 2016 sob domínio http://projetogauss.org.
Ainda serão feitos ajustes e acréscimos ao longo do primeiro
semestre de 2016, mas este já é um grande passo à ampliação do
alcance da comunicação social e, consequentemente, das atividades do
Gauss.

Bolsistas, colaboradores e programa
de tutoria
Seleção de bolsistas
Todos os quatro bolsistas selecionados pelo Gauss em 2014 e
2015 foram frutos de indicações. Ao conhecê-los em entrevista prévia,
identificamos imediatamente o grande potencial dos candidatos, que
logo foram integrados ao Projeto, cada um de acordo com seus sonhos
e necessidades.

Os quatro primeiros bolsistas em São Paulo
Como descrito no início deste relatório, o Gauss iniciou seus
trabalhos em 2014 a partir dos sonhos do Matheus e do Arthur. O
primeiro estava então com 12 anos e sonhava ingressar na ETEC. Para
viabilizar esse sonho, investimos nossos recursos custeando a
mensalidade do Colégio Inovação, uma escola particular de boa
qualidade próxima à residência dos meninos, e o transporte que o
Matheus utilizava todos os dias.
Já o Arthur, com 14 anos, também sonhava ingressar na ETEC, no
curso de mecatrônica, e estava prestes a realizar o exame de admissão.
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Com o apoio do Gauss, o Arthur foi aprovado e ingressou na ETEC em
2015, no primeiro ano do Ensino Médio cumulado com Técnico em
Mecatrônica.
No final de 2014, decidimos agregar ao Projeto o bolsista
Eduardo. Já com 20 anos, formado na Faculdade de Tecnologia de São
Paulo (FATEC) e já trabalhando, tinha o sonho do tamanho do mundo,
porém sabia que para alcançá-lo precisaria estudar em uma
universidade de ponta. Disposto a largar o emprego e se dedicar
integralmente aos estudos, iniciou 2015 ao lado do Gauss, estudando
no cursinho preparatório Etapa Vestibulares, objetivando ingressar no
curso de Economia na Universidade de São Paulo (USP).
Já em meados de 2015, conhecemos o Luiz Gustavo. Garoto de
raciocínio rápido, com 13 anos, também buscava uma formação escolar
de qualidade para ingressar na ETEC ou em outra escola particular
com bolsa de estudos. O Gauss investiu em sua preparação financiando
um cursinho semestral específico para a prova de admissão da ETEC.

Novos bolsistas e expansão para Sergipe
Nas reuniões do Gauss, foi unânime a vontade de expandir as
atividades do Projeto para outros Estados, além de São Paulo. O escopo
teórico por trás desse anseio está, além da redução da desigualdade
social inerente ao objeto do Gauss, no combate à desigualdade regional
que caracteriza o país.
Dois dos associados do Gauss são nascidos em Sergipe. Então,
entendemos ser natural começarmos a expansão do Projeto por lá.
Identificamos na cidade sergipana de Muribeca uma turma
formada por um professor, focada na preparação para a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Na turma, seis
alunos estavam na idade de prestar vestibular e apresentavam um
potencial enorme de sucesso.
Selecionamos três alunos, Yuri, Gabriel e Ítalo, que inicialmente
sonhavam cursar Matemática na Universidade Federal de Sergipe
(UFS). Após conversarem com suas famílias, aceitaram nossa proposta:
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mudar-se para Aracaju, onde o Gauss lhes custearia moradia,
transporte e a mensalidade do Curso Oficina, cursinho preparatório
para vestibular. Ao entrarem nessa nova realidade, em janeiro de 2016,
os bolsistas em Aracaju já haviam mudado de sonho: cursar
Engenharia, Direito ou Medicina.
Em São Paulo, também selecionamos dois novos bolsistas.
Willians, de 18 anos, cursou Etapa junto com nosso bolsista Eduardo
em 2015 e nos conquistou com sua dedicação e eloquência. Sonha
cursar Direito e, em 2016, o Gauss investirá em sua preparação
custeando o Curso Poliedro.
Já o Henrique é primo do Arthur e do Matheus e chamou a
atenção do Gauss pela sua inteligência e habilidade na área de
tecnologia. Com 17 anos, já havia desenvolvido sites e programas
sozinho. Em 2016 cursará o 3º ano do Ensino Médio e o curso
preparatório Anglo Vestibulares, buscando ingressar na USP, em
Ciência da Computação.

O programa de tutoria
Para o Gauss, o grande diferencial do Projeto é nosso programa
de tutoria. Entendemos que mais importante que a ajuda financeira é o
acompanhamento próximo ao aluno e à sua família.
Assim, designamos dois tutores para cada bolsista. Os tutores
são, em regra, pessoas que já concluíram a formação universitária e
estão em ascensão profissional. Esses colaboradores do Gauss prestam
aconselhamento e orientação aos nossos bolsistas.
A cada 45 dias há um encontro do bolsista com seus tutores, no
qual é discutido o que aconteceu de mais importante na vida escolar e
pessoal do bolsista neste período.
Estamos interessados em seu desenvolvimento acadêmico, mas
também prontos a ajudá-los a solucionar todos os problemas, conflitos
e dúvidas que certamente aparecerão, principalmente em razão da
grande mudança que o Gauss busca realizar na vida de nossos
bolsistas.
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Acompanhamento multidisciplinar
Além do acompanhamento acadêmico realizado pela tutoria, o
Gauss procura a integração familiar ao Projeto. Entendemos que o
sucesso do bolsista depende, em certa medida, do apoio de sua família
nessa trajetória.
Desde o início, pretendemos instituir um acompanhamento
multidisciplinar, feito por equipes compostas por pedagogos e
psicólogos.
Ao longo de 2015, não logramos implementar essa meta de
forma integral. Como embrião dessa vertente do Projeto, conseguimos
oferecer um tratamento diferenciado à irmã do nosso bolsista Luiz
Gustavo, Isadora, de 3 anos, que foi diagnosticada com autismo em
grau leve. Com a colaboração do psiquiatra Dr. André Leiva, da equipe
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e da psicóloga Dra. Ticiana
Salomão, a Isadora conseguiu a atenção médica necessária para seu
desenvolvimento, em conjunto com a família do bolsista Luiz Gustavo.
Para 2016, planejamos ampliar esse acompanhamento
especializado, porém de forma mais estruturada, para todos os
bolsistas.

Recrutamento de novos colaboradores
O Gauss está de portas abertas para novos colaboradores. Para
nós, é um grande prazer ter visões diferentes sobre o Projeto e
acreditamos que é essa pluralidade de visões que engrandece nossa
atuação e nossas relações pessoais.
Desde nossa fundação, tivemos importantes colaboradores ao
nosso lado, como Lucas e Francisco Funari. Além deles, Amanda
Tavares nos ofereceu seus serviços de fotografia; André Leiva e Ticiana
Salomão nos auxiliaram no atendimento da Isadora; a equipe da TEx
Tecnologia nos propiciou a criação de um site.
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Ao final de 2015, iniciamos um processo de recrutamento de
novos colaboradores interessados em integrar o Projeto. Em
dezembro, recebemos cinco novos colaboradores, Ana Carol, Amanda,
Caio, Pedro e Ricardo, que passaram a ser tutores dos novos bolsistas
selecionados em São Paulo e em Sergipe, em parceria com os
associados que já exerciam essa função.
Desde já, o Projeto Gauss agradece a atuação desses
colaboradores, essenciais na realização dos nossos objetivos.

Sustentação financeira
Contribuições sociais dos associados
As atividades do Gauss de 2015 foram basicamente custeadas
pelas contribuições sociais e complementações pagas por seus
associados. Essa sustentação financeira só foi possível por força da
estrutura ainda enxuta, em formação.
Desde o início, tínhamos claro que precisaríamos maximizar
nossos escassos recursos, destinando-os na maior medida possível à
concessão de bolsas de estudo. Por isso, despendemos pouco em gastos
operacionais e jamais remuneramos qualquer diretor, conselheiro ou
associado.

Captação de doações externas: pessoas físicas
Ao final de 2015, depois de colher frutos juntamente com nossos
alunos, mostramos nossas conquistas à sociedade, e com elas vieram
doadores interessados em fazer parte deste Projeto.
Nessa fase inicial, contribuíram amigos ou conhecidos dos
associados, principalmente. Concebemos diversas modalidades de
colaboração financeira: doações pontuais, doações mensais, doações
para um propósito específico (ex. inglês de um dos alunos).
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Felizmente, hoje o Gauss já possui uma rede de doadores,
pessoas físicas que nos ajudam financeiramente.

Captação de doações externas: pessoas jurídicas
O Gauss também busca receber doações de pessoas jurídicas.
Como dito anteriormente, o título de OSCIP permite que empresas
tributadas sob o regime de lucro real deduzam de parte do valor doado
no IRPJ e na CSLL. Em 2015, não alcançamos nenhum doador pessoa
jurídica, sendo esta uma meta para 2016.
Para mais informações, recomendamos aos interessados
consultarem nosso site http://projetogauss.org

Próximos passos: prioridades de 2016
Novas mídias sociais
Identificamos que, para o Gauss expandir seu alcance,
precisamos estar presente também nas mídias sociais. Tão relevante
quanto ter um site, hoje, as instituições precisam se comunicar com seu
público de modo mais ativo.
Uma das ferramentas mais utilizadas e mais eficazes para tanto é
o Facebook. Decididamente, precisávamos nos lançar nessa rede social
para aperfeiçoar nossa comunicação. No final de 2015, iniciamos as
tratativas com a “community manager” Marcela Busch, para que
desenvolvesse e alimentasse nossa página. Além disso, agendamos
uma reunião com a equipe do Facebook, para que nos aconselhassem
quanto ao melhor caminho a ser trilhado.
Além dessa expansão para o Facebook, tida como prioritária,
futuramente cogitamos trabalhar também com outras mídias, a
exemplo do Twitter e Instagram.
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Financiamento por pessoas jurídicas
Para o ano que segue, traçamos um plano de captação de
doadores pessoas jurídicas, em especial aquelas tributadas sob regime
de lucro real, para que possam usufruir do incentivo fiscal assegurado
pelo título de OSCIP.

Processo seletivo formal de bolsistas mulheres
Superada essa fase inicial de estruturação do Projeto, a partir de
2016, planejamos ter um processo seletivo formal e multifásico, que
deve ser composto por três etapas: (i) prova de raciocínio lógico e
português; (ii) entrevistas individuais; (iii) entrevistas com as famílias.
Nesse contexto, nos é muito cara também a seleção de bolsistas
do sexo feminino, dado que até o momento, por acaso, apenas
selecionamos bolsistas homens. Compreendemos que o Projeto Gauss
tem o potencial de fazer face também à desigualdade de gênero,
empoderando garotas de grande potencial, mas de poucas
oportunidades, por meio da educação de qualidade. Por isso, daremos
preferência à escolha de meninas no processo seletivo de 2017.

Equipes multidisciplinares de acompanhamento
Selecionaremos profissionais das áreas de psicologia e pedagogia
para construir, junto com o Gauss, os bolsistas e as suas famílias, o
melhor modelo de atendimento multidisciplinar. É possível que
façamos um “piloto” com algum dos alunos, para depois ampliar a
aplicação do modelo testado.
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