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Palavra do

Presidente
E cá estamos nós novamente!
Fazer o exercício de olhar para trás e perceber o quão evolúimos desde 2014,
seja no número de gaussianos atendidos, seja em nossos conceitos, nas
pessoas envolvidas, é um indicativo que estamos no caminho correto.
Se em 2014 éramos apenas 4 colaboradores e dois jovens assistidos na
cidade de São Paulo, em 2018 contávamos com mais de 50 colaboradores, 33
bolsistas ativos, 11 ex-bolsistas nas cidades de Aracaju-SE, Brasília-DF e São
Paulo-SP.
Ainda em 2018, demos mais um passo para consolidar nosso processo
seletivo: adicão de mais uma fase, desta vez on-line com o intuito de engajar
ainda mais nosso candidato e diminuir a abstenção na fase presencial.
Além disto, realizamos na cidade de São Paulo nosso primeiro processo
seletivo para alunos do primeiro perfil, com foco no oitavo e nono ano. Ao
focar também neste perfil, acreditamos que o impacto do Gauss no
individuo e sua família consegue ser potencializado.
Outro passo muito importante foi elaboração do nosso código de conduta e
a criação da Ouvidoria do Gauss. Damos muito valor a nossa cultura e
prezamos que todos os colaboradores estejam na mesma página e, mais
importante, que haja um canal onde todos os nossos bolsistas se sintam a
vontade para fazer, de forma anonima, qualquer reclamação.
No entanto, desafios não param. Com o objetivo de sedimentar e, mais do
que nunca, perpertuar o projeto na sociedade, vamos lançar nosso fundo
patrimonial. Além de conseguir dar uma previsibilidade financeira ao
projeto, ter este fundo coloca o Gauss no mais alto nível de governança e
práticas que existem no mundo do terceiro setor.
Para 2019, teremos 45 Gaussianos: 5 no DF, 15 em SE e 25 em SP. Além disto,
ampliamos nosso número de ex-bolsistas aprovados de 11 para 30. Para
finalizar, como de costume, estamos apenas no começo!

O PROJETO GAUSS
O Projeto Gauss é uma associação privada sem fins lucrativos que concede
bolsas de estudo em cursos preparatórios para o Vestibular e o Ensino
Médio, além de oferecer mentoria e apoio multidisciplinar a jovens de
grande potencial e com poucas oportunidades, com o objetivo de
projetá-los à universidades de excelência

COMO TUDO COMEÇOU...
• Quatro amigos, estudantes da Escola

2014

Politécnica da USP, se reunem e
começam a financiar os estudos de
dois irmão que sonhavam em cursar
engenharia
• Nasce o Futuro Politécnico
• 2 Bolsistas

• Expansão do grupo apra 10 pessoas,

2015

egressos ou estudantes da USP
• Criação e Formalização do Gauss
enquanto Associação
• Obtenção do título de OSCIP perante
o Ministério da Justiça
• 4 bolsistas

• Lançamento do Site, página do

2016

Facebook
• Expansão da rede de Colaboradores
• Expansão para Sergipe
• Primeiro processo seletivo para
mentores e bolsistas
• 9 bolsistas

• Primeiros ex-bolsistas

2017

• 14 Bolsistas
• 4 Ex-Bolsistas

• Expansão para o DF

2018

• Nova Marca do Gauss
• 33 Bolsistas
• 11 Ex-bolsistas

• Lançamento do Fundo Patrimonial

2019

• 44 Bolsistas
• 33 Ex-Bolsistas

Confira mais em projetogauss.org/historia-2

O PROJETO GAUSS
EM 2018
33
alunos

19
aprovações

Prêmio Funcionário
apresenta do Instituto
Credit Suisse Hedging-Griffo

Ganhamos
15 mil reais.

+50
colaboradores

Processo Seletivo

Mais de 1000

estudantes inscritos
na primeira fase.

+R$ 200 mil
investidos
em educação
28 novos bolsistas
selecionados para 2019

16 • São Paulo
9 • Aracaju
3 • Brasília

missão;
visão;
valores.
missão
Oferecer educação de qualidade a jovens de baixa renda e otimizar potencialidades
individuais, no curto prazo. Melhorar a qualidade de vida de pessoas, a partir do efeito
multiplicador do fator educação, no longo prazo

visão
Ser referência para jovens de baixa renda e colaboradores como a alavanca mais
eficiente de acesso ao ensino superior de qualidade. Atingir o número de ao menos 100
bolsistas ativos em 2023.

valores
Confiança, Comprometimento, Eficiência e Acolhimento.

quem
somos?

inspiram
histórias que

nossos gaussianos

nicole

Aprovada em Medicina com bolsa Integral na Faculdade Santa Marcelina-SP

“O Gauss mudou minha vida porque
proporcionou a realização de sonhos
que vinham há gerações. Consegui a
aprovação em medicina e fui a primeira
filha a entrar em uma conceituada
graduação. O Gauss me deu todo o tipo
de apoio! Seja psicológico, pedagógico e
financeiro. Por meio dele conheci
pessoas maravilhosas, seja os amigos
que conquistei, os coordenadores e
professores que ajudaram muito no meu
conhecimento e os mentores que me
apoiaram muito. E isso tudo foi
primordial para o sucesso dessa
caminhada vestibulanda!”
Nicole (direita) com Gabriel (coordenador de mentores em SE) e Isla (ex-bolsista)

rubens

Aprovado em Arquitetura com bolsa integral no Mackenzie-SP

“Conheci o Projeto Gauss através de um
amigo muito próximo. Mesmo estando
sem estudar há anos e já trabalhando
com obras, ele me inscreveu no processo
seletivo. Felizmente, consegui passar e o
Gauss passou a acreditar em mim
também. A partir destes apoios consegui
passar com bolsa integral no curso de
Arquitetura no Mackenzie-SP, que era
um grande sonho que eu tinha e foi
alimentado durante os anos em que
trabalhei com construção. Hoje, minha
perspectiva de vida mudou, realizei um
sonho mas agora tenho muitos outros e
isso porque acreditaram no meu
Bolsista Rubens em sua festa de aprovação

potencial.”

inspiram
histórias que

nossos mentores

Cada Gaussiano possui dois mentores. Estes são, em regra, pessoas que já concluíram a formação
universitária e estão em ascensão profissional. É proposto para que ocorra ao longo do ano pelo menos 6
encontros presenciais, ocasião em que prestam aconselhamento e orientação em relação à vida escolar,
aos vestibulares e ao futuro profissional do aluno mentorado. Todos os mentores do Gauss são voluntários.

Vinicius,
mentor em
Sergipe

Vinicius (direita) comemorando com Ronaldo a sua aprovação em Medicina

“A experiencia de ser mentor do Gauss tem sido, para mim, extremamente gratificante! Inicialmente, voce imagina apenas
que terá a oportunidade de conviver e testemunhar histórias incríveis de superação, como a do Ronaldo, o Gaussiano que
acompanhei em 2018 enquanto se preparava para o vestibular de Medicina na UFS, onde obteve aprovação. Mas vai muito
além! Isso porque, a cada contato com o seu bolsista, enquanto você transmite aquela “voz da experiência”, seja no
propósito de acalmar aquelas mais diversas situações angustiantes que ele vai vivenciar, seja visando transmitir a
indispensável injeção de positividade, você também vai perceber que, de uma forma muito sutil, vai sendo
contagiado por aquela energia, tornando-se blindado de sentimentos ruins e se sentindo mais forte e resistente
para os problemas da vida. É a lei do retorno! Isso é o que o Gauss: um projeto inspirador, que segue transformando
vidas como a do Ronaldo e a minha”

Orlando,
mentor no
Distrito Federal.

Orlando em uma das mentorias com Maria Clara (terceira da esquerda para direita),
juntamente com as outras duas mentoras: Paula e Júlia

Aqui no DF tinhamos a certeza de que, na vida, não há nada mais transformador do que o processo educacional. Conhecer
de perto os bolsistas e suas famílias, porém, teve o condão imediato de reafirmar esse valor, concretizar essa ideia coletiva
e nos dar a mais vívida determinação para seguir adiante.
Tornei-me um mentor. E a beleza do Projeto do Gauss aflorou ainda mais. Dia após dia, reunião atrás de reunião,
encontros de mentoria seguidos de outros.
Ao longo dessa trajetória, posso dizer que o que mais me fascina no Projeto Gauss é a vocação que a iniciativa tem para
transitar do território livre dos sonhos para os caminhos tortuosos da realização. Tudo, no Gauss, é feito à base do
compartilhar, do vislumbrar, do planejar, do concretizar. Mas compartilhar, vislumbrar, planejar e concretizar sonhos
pessoais, planos familiares, desafios de uma vida. De várias vidas.
O Gauss é, mesmo, um ideal, porém permeado de ideias e movido por ações. Ações, ações e mais ações ainda. E, se todas
são grandiosas, duvido que alguma seja mais gratificante do que a mentoria. A empatia necessária, a construção coletiva,
a proximidade com os desafios e os resultados, tudo isso faz da mentoria uma viagem de alma. Um viver compartilhado
em face de uma vida com suas próprias rotinas e atribulações. E assim, no último ano e meio, eu tenho aprendido mais
do que ensinado, ganhado mais do que doado. Mas sigo sempre animado para virar essa conta. Essa é a beleza da
coisa. Esse é o Projeto Gauss.

como
fazemos?

FAMÍLIA

GAUSS
evento de boas vindas

Como já virou tradição, anualmente, em cada estado que o Gauss atua, reunimos todos
aqueles que fazem o Gauss. Nele, estão presentes todos os colaboradores, doadores e
bolsistas com seus familiares. Como sempre enfatizamos, a participação da família é
fundamental. Não seríamos capazes de fazer nada sem a ajuda do núcleo familiar.

Sempre com muita alegria e lágrimas no rosto, celebramos junto com todos os familiares
os resultados do ano anterior e apresentamos nossos novos gaussianos.

família gauss sp

Encontro Semestral
com Mentores e Bolsistas
Nas férias do meio do ano é hora de pararmos e ajustar os ponteiros para a reta final do ano. Por
isto, fazemos dois encontros: um apenas com os bolsistas e outro apenas com os mentores.
É a hora da troca de experiências, ver o que está dando certo certo e, mais importante, o que não
está dando certo.

Reunião semestral com
bolsistas em SP

Processo Seletivo
de novos bolsistas
Em 2018, o processo seletivo do Gauss para alunos que já concluiram o ensino médio foi composto
por três fases: fase online, presencial e entrevistas. Ao final do processo, selecionamos 28 novos
bolsistas.

1 FASE

2 FASE

3 FASE

1226
inscritos

747 convocados
para a fase
presencial

76 convocados
para as entrevistas

28 alunos
selecionados

Processo Seletivo em SP

Entrevistas em SE. Daniel e sua mãe

Além disto, conseguimos colocar em prática uma das metas para o
ano: nosso primeiro processo seletivo para alunos menores.
O foco aqui foram alunos em que 2018 estava cursando o oitavo e
nono ano do Ensino fundamental. Ao selecionar um aluno mais
jovem, acreditamos que o impacto que o Gauss consegue causar
na vida do bolsista e sua família são ampliados. Por isto, é nosso
o b j e t i v o c r e s c e r a p r o p o r ç ã o d e s t e p e r fi l d e a l u n o n o G a u s s .

Candidatos realizando a prova na cidade de São Paulo

Processo Seletivo
de novos mentores
Como acreditamos que a mentoria seja um dos diferenciais do projeto, é sempre um foco selecionar novos
mentores alinhados com nossos valores e que, sobretudo, estejam dispostos a doar um pouco do seu tempo e a
exercitar com nossos gaussianos um pouco de empatia.
Assim como no ano anterior, fizemos a divulgação de nosso processo nas redes sociais. Após recebimento de
mais de 100 currículos espalhados pelas cidades em que estamos presentes, conseguimos reunir todos os
interessados para que pudéssemos explicar como funciona a mentoria, assim como, todos os direito e deveres
dos mentores. Ao final do processo, selecionamos mais de 40 novos mentores para 2019.

Apresentação do programa de
mentoria ao novos mentores

Gauss
no DF

Depois de realizarmos o primeiro processo seletivo na capital federal
ainda em 2017, passamos a acompanhar nossas duas primeiras
bolsistas em Brasília: Maria Clara e Milena.

Bolsistas do DF: Milena e Maria Clara

Maria Clara mora com os pais e os irmãos no distrito de Paranoá e estava há dois anos estudando para o vestibular
por conta própria após ter concluído o ensino médio, sonhando com a buscada vaga no curso de medicina. Ao longo
do ano, foi acompanhada pelos seus mentores Júlia, Orlando e Paula, com quem fez reuniões periódicas de
mentoria.
Milena morava com sua mãe, padrasto e seis irmãos em Valparaído de Goiás. Para facilitar na sua rotina de estudos
de preparação para o vestibular em medicina, o Gauss trouxe-a para morar em um pensionato ao lado do nosso
cursinho parceiro Colégio Pódion. Acompanhada pelos seus mentores Boni, Mateus e Tiago em encontros
constantes, nossa bolsista Milena teve um grande crescimento ao longo do ano e serviu de exemplo em casa: sua
mãe concluiu seus estudos no ensino supletivo, sua irmã mais velha voltou a estudar e foi aprovada no concurso para
professora municipal e seu irmão tomou a iniciativa de estudar para o vestibular de medicina.
Ambas foram acompanhadas pela colaboradora psicóloga Isabela, que fez atendimentos individuais com as
bolsistas a partir do segundo semestre.
Embora nenhuma das bolsistas tenha obtido aprovação no curso desejado, alcançaram um grande progresso de
técnica de estudos e de resultado no Enem. A Milena inclusive foi aprovada no curso de Enfermagem na USP, mas
decidiu continuar sendo nossa bolsista em 2019, assim como a Maria Clara.

FAMÍLIA

GAUSS

DF

O início das atividades do Gauss no Distrito Federal pode ser simbolizado com a realização do
evento Família Gauss em 30 de janeiro de 2018. Na ocasião, demos as boas-vindas às duas
novas bolsistas selecionadas no processo seletivo realizado ao final de 2017, Maria Clara e
Milena. Também tivemos a oportunidade de conhecer suas famílias e reunir colaboradores e
simpatizantes da nossa entidade. O evento contou com a participação de cerca de 40
pessoas.

Família Gauss DF

Evento com a
comunidade jurídica
Em 23 de fevereiro, o Gauss reuniu simpatizantes e doadores da comunidade jurídica de
Brasília, no escritório do Carlos Ayres Britto, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Fizemos
uma apresentação sobre nossa entidade e tivemos a participação do ex-bolsista Willians
Cardoso, hoje cursando o terceiro ano do curso de Direito da USP. O Gaussiano descreveu
como foi sua trajetória de estudos com apoio do Gauss e como tem sido sua experiência na
universidade. Ao final, houve um debate sobre a importância e os mecanismos de
participação da sociedade civil em iniciativas de fomento à educação

Encontro em Brasília com a comunidade jurídica.

nossos
resultados

Após um ano de muito esforço, hora de
colher os frutos.
Com o crescimento do projeto, tivemos em 2018 nosso
maior desemprenho em número de aprovações. No
total, tivemos 19 aprovações.

1 9 ap rova çõ e s , sen d o d est as:

9 aprovações
em medicina

3 aprovações
na USP

5 aprovações em
faculdades particulares
com bolsa integral

com e m o ra çõ es
B olsist a An a B ea t ri z
com em ora n do su a
a prova ç ã o em RI na
UNE SP-SP e direito
com bolsa in te g ra l n a
PUC-SP

Bols is tas Wal l a ce,
Dan iel e I s aa c
com em oran do
a p rova çã o n o curso
de M ed icina

Bolsist a s com e m ora n do a prova ç ã o
na cida de de Ara c a ju -SE

Bo l si sta Paul o
com em o ran do su a
aprova çã o em
m edi ci na junto
com seus m entore s
Ana Caro l e Luc a s

B olsist a Ar t h u r com em ora n d o s u a
a prova çã o e m Adimin ist ra ç ã o n a
USP com seu m e n tor R e n a to

nossas
conquistas

Código de Conduta
A elaboração e colocação em prática de um código de conduta serviu para demonstrar o nível de
maturidade do Projeto Gauss enquanto instituição, isso pois clarifica as condutas éticas esperadas
(e fomentadas) por seus associados, ao mesmo tempo em que serve como guia para os
bolsistas/colaboradores no enfrentamento de situações cotidianas relacionadas às atividades da
Instituição.
Ademais, destacamos que, além da preocupação com o estabelecimento de padrões éticos elevados de
seus membros, a direção do Projeto Gauss foi feliz em criar um canal de denúncias e a ouvidoria externa,
garantindo a possibilidade de que atos considerados irregulares, ou que divergem de seu objeto social,
sejam reportados e debatidos por seus membros.

Prêmio Funcionário apresenta do Instituto
Credit-Suisse Hedging-Griffo.
Mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, ganhamos o Prêmio
Funcionário Apresenta do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo.
A iniciativa ocorre uma vez por ano e premia as entidades do
terceiro setor mais bem votadas entre os funcionários do Credit
Suisse, da Verde Asset Management e da Canvas Capital.
O valor agraciado pelo projeto foi de R$ 15000,00. Investimos este
dinheiro para a realização da auditoria independente e o restante,
direcionado a outros projetos, como a realização do
processo seletivo e demais custos operacionais

parceiros

O Gauss dá muito valor a aqueles que nos acompanham ao
longo de nossa trajetória. Por isto, é muito importante construir
parcerias de longo prazo e que alavanquem todos nosso
potencial!

