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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
“Repetir este exercício anualmente é sempre uma oportunidade de olharmos para
trás e vermos, em perspectiva, tudo o que fizemos de certo e, sobretudo, o que dá
para ser feito de uma forma diferente. Erros e acertos certamente acontecerão,
mas muita transpiração e amor serão sempre nosso norte.
2019 foi, mais uma vez, um ano repleto de novas conquistas e, principalmente,
consolidação de tudo que estamos fazendo desde 2014. Após cinco anos, o Gauss
conseguiu impactar a vida de 88 jovens nos três estados que atuamos. Destes,
54 estão, neste momento, cursando a faculdade e 27 seguem conosco em busca
dos seus sonhos.
Das aprovações, vale destacar: (i) 40 aprovações em faculdades públicas e 14
aprovações em faculdades com bolsa integral; (ii) 15 aprovações na USP; (iii) 26
aprovações em cursos de medicina.
O Gauss sabe que, em muitos casos, os problemas enfrentados pelos gaussianos
não terminam uma vez que eles conseguem a tão sonhada aprovação na
faculdade. Portanto, oferecer algum tipo de suporte se faz necessário. Pensando
nisso, demos nosso primeiro passo nesta direção: criamos o prêmio de excelência
André Longo Milanese. Dois dos nossos gaussianos foram os primeiros agraciados
e ganharam auxílio permanência por 24 meses. Parabéns Rubens e Nicole!

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Outra conquista importante foi que, em parceria com Machado Meyer, pensando
no que há de mais moderno na legislação, fizemos as seguintes alterações em
nosso estatuto social: (i) pensando no futuro da associação e na perpetuação
de nossos valores, instituímos nosso conselho deliberativo; (ii) houve adesão de
novos associados; (iii) como previsto, demos início ao nosso fundo patrimonial;
e (iv) com atuação independente do conselho deliberativo, instituímos também
nosso comitê de investimento para fazer a gestão do fundo patrimonial, sempre
de acordo com a política de investimentos.
Por fim, importante citar a nossa primeira aprovação no DF. Nosso gaussiano
Gabriel conseguiu a tão sonhada aprovação no curso de Medicina da Universidade
de Brasília (UnB).
Para 2020, já começaremos com duas novidades: contratamos o serviço de uma
consultora para pensar todo nosso processo operacional e lançaremos nossa
nova marca. Ainda, teremos 56 bolsistas ativos, sendo 11 do primeiro perfil e 45 do
segundo perfil. Para fechar, como de costume: estamos apenas no começo!
Investimos em vidas, transformamos pessoas.

SAMUEL GUIMARÃES FILHO

CENÁRIO
BRASILEIRO
A alta concentração de renda e a baixa qualidade do ensino público brasileiro
são fortes barreiras à transformação social.
A condição em que uma pessoa nasce pode determinar a sua trajetória futura. Em
um país como o Brasil, que está entre os oito países com maior concentração de
renda e desigualdade social, os esforços individuais nem sempre são suficientes
para alcançar sonhos e objetivos. Enquanto o 1% da população mais rica do país
recebe 34 vezes mais do que a parcela com menor renda, a educação pública
está estagnada abaixo dos padrões do MEC há pelo menos uma década. Assim,
o acesso à educação de qualidade torna-se um privilégio de poucos, evidenciado
pelo dado que apenas 16,5% da população acima de 25 anos conclui o ensino
superior.
Motivados em fazer a diferença, o Projeto Gauss surgiu para oferecer condições
mais equitativas para jovens com grande potencial e poucas oportunidades
acessarem instituições de ensino de excelência, com o apoio de bolsas de
estudo em cursos preparatórios para o Vestibular e o Ensino Médio, além de
mentoria e apoio multidisciplinar. Com o apoio conjunto de suas famílias e do
Gauss, os jovens podem se dedicar integralmente na busca de seus sonhos e
de um Brasil melhor.
Fontes: Banco Mundial 2016, PNAD Contínua do IBGE 2012 a 2018, IDEB 2018.

PROVA
PRESENCIAL
DO PROCESSO
SELETIVO PARA
BOLSISTAS GAUSS
EM 2019.

missão

Oferecer, para jovens em situação de
vulnerabilidade social e grande potencial,
oportunidades de acesso à educação de
qualidade por meio da concessão de
bolsas de estudo, mentoria e apoio
multidisciplinar.

visão
Ser a referência, tanto para jovens em
situação de vulnerabilidade social quanto
para colaboradores, como a alavanca mais
eficiente no acesso ao ensino superior de
qualidade no Brasil.

valores
Confiança, Comprometimento, Eficiência
e Acolhimento.

GABRIEL COMEMORA SUA APROVAÇÃO EM MEDICINA NA UNB
COM SEUS MENTORES GABRIELA E VITOR.

nossos
pilares

Para apoiar o desenvolvimento
dos jovens de forma integral,
o modelo de atuação se baseia
em três pilares:

O aluno recebe uma formação não só educacional, como
também pessoal, para ser o agente de mudança da sua própria
vida. São dois perfis de jovens atendidos:
a. De 12 a 15 anos, estudantes do 8°
ou 9° ano do Ensino Fundamental.
b. De 17 a 25 anos, estudantes ou
concluintes do 3° ano do Ensino
Médio.
APENAS 10% DOS PAIS DOS
NOSSOS ALUNOS POSSUEM
FORMAÇÃO SUPERIOR.

O colaborador, que se realiza ao

O mentor, voluntário experiente

compartilhar recursos que viabilizam

que se envolve e se dedica à

a transformação da vida das pessoas,

mentoria de um aluno, mantendo

acompanhando tudo de perto.

uma proximidade durante todo o
processo.

história
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• Formalização como
Associação e OSCIP.
4 bolsistas
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2017
• Primeiras
bolsistas do sexo
feminino
• Divulgação em
grande mídia
• 15 bolsistas

2019
• Constituição de Fundo
Patrimonial
• Prêmio André Longo Milanese
• Encontros Bate-Papo
Educação
• 54 bolsistas

20
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20
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20
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2014
• Quatro colegas da
POLI USP, em São
Paulo, financiam
os estudos de dois
irmãos que sonhavam
cursar engenharia

2016
• Expansão para Sergipe.
• Recebimento do Prêmio
Funcionário Apresenta,
do Instituto Credit Suisse
Hedging-Griffo
• Constituição de processos
seletivos para bolsistas e
mentores voluntários
9 bolsistas

2018
• Expansão para o
Distrito Federal
• Desenvolvimento da
marca Projeto Gauss
• 37 bolsistas

modelo
de atuação

O Projeto Gauss atua
com o apoio integral ao
desenvolvimento
dos jovens, oferecendo:

Bolsa de estudos

Mentoria

com pelo menos dois

em cursos preparatórios para
acessar Ensino Médio ou
Superior de qualidade

voluntários experientes
Cursos complementares

como redações para
vestibulares, reforço de
matemática, inglês, Kumon,

Auxílio alimentação

entre outros
Auxílio transporte ou moradia

Apoio psicológico profissional

Tudo isso para que o aluno não precise trabalhar e possa
se dedicar totalmente aos estudos ao longo de um ano
inteiro. Para os jovens do Ensino Fundamental, o apoio
pode continuar até a entrada na faculdade.

PAULO FOI APROVADO EM MEDICINA NA
UNIVERSIDADE DO ABC.

balanço
social

evolução

O Projeto Gauss vem crescendo ao
longo dos anos, tanto em receita
quanto em quantidade de jovens
atendidos.

54

Apenas em 2019, foram 37 em São
Paulo, 12 em Sergipe e 5 no Distrito

35

Federal, um total de 54 vidas
impactadas, 46% a mais com
relação a 2018.
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GAUSSIANOS
COMEMORAM
APROVAÇÕES
EM SÃO PAULO
JUNTO AOS
MENTORES E
DIRETORIA GAUSS.

eficiência
operacional
As receitas operacionais foram
de R$ 3,4 milhões, grande parte
devido ao aporte que constituiu
o Fundo Patrimonial. O custo
por aluno ficou inferior a R$500
por mês, já que as despesas
com os 54 atendidos foram de
R$ 274 mil no ano.

O ano terminou com um superávit
de R$ 2,8 milhões, garantindo uma
eficiência operacional com alta
qualidade nos resultados.

* As Demonstrações Financeiras Auditadas estão disponíveis
no nosso site - clique e acesse ao site.

as
gratuidades

As parcerias firmadas com
os cursinhos Anglo, CPV e
Intergraus em São Paulo,

Todas as atividades foram

Pódion em Brasília e Master em

viabilizadas devido à

Aracaju, além de dezenas de

mobilização de mais de

outros bens e serviços essenciais

130 voluntários, que

ao desenvolvimento dos

trabalharam o equivalente

gaussianos, como por exemplo

a R$1,04 milhão* em horas

o curso de inglês no Cellep (SP),

de voluntariado ao longo

representaram cerca de R$ 600

do ano.

mil em gratuidades em 2019.

600 mil

1,04 milhão

R$

R$

EM GRATUIDADES

EM HORAS DE VOLUNTARIADO

*Calculado com base nas horas trabalhadas pelos 11 membros da Diretoria e Conselhos Fiscal e de
Administração ao longo do ano, valoradas de acordo com o cargo em organizações de pequeno porte.

histórias que
inspiram

“Tive uma oportunidade única que é o apoio integral
do Projeto Gauss. Apoio este não apenas financeiro,
mas também motivacional. Saber que a família Gauss
torcia pela minha aprovação me estimulou a acordar
às 5h da manhã e ir dormir às 23h com um único
objetivo: estudar.
Este ano realizei meu sonho, que é o de estudar
Medicina em uma universidade pública!
Vejo na medicina uma forma de unir meu amor por
conhecimentos biológicos, para impactar, de forma
positiva, a vida de meus pacientes. (...)
Outro sonho é ingressar em projetos como Médicos
Sem Fronteiras, em especial na África, visitando
povoados remotos, ensinando-os e auxiliando-os
com meus conhecimentos e, consequentemente,
aprendendo tanto com quem pouco possui.
(...) Agradeço, de alma, sua contribuição.”
WALLACE, EX-BOLSISTA GAUSS E ATUAL ESTUDANTE DE MEDICINA
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ).

“Eu era um louco do interior de Sergipe, Itaporanga
D’Ajuda. Sonhava em ser médico. Precisava estudar
para alcançar, porém existiam enormes barreiras a
serem transpostas.
Meus pais, ambos feirantes, me davam todo o apoio
para estudar, mas só tínhamos o que comer. No
entanto, em 2018, fui aceito no Projeto Gauss e nesse
momento me foram dadas todas as ferramentas que
eu nunca tive para trilhar meu sonho.
Não vou mentir: foi um ano duro. Muitas pessoas não
acharam que eu fosse longe, mas meu pais, mentores
e amigos que fiz no Gauss acreditaram até o fim e,
dessa forma, aquelas barreiras foram transpostas.
Hoje, sou acadêmico de medicina na Faculdade
Santa Marcelina em São Paulo e tudo isso foi
conquistado com a ajuda do Gauss. O Projeto Gauss
me proporcionou oportunidades incríveis, mentores
que se transformaram em irmãos, amigos para o resto
da vida. Basicamente, o Gauss mudou minha vida e da
minha família.”
ANTONIO, EX-BOLSISTA GAUSS E ATUAL ESTUDANTE DE MEDICINA
NA FACULDADE SANTA MARCELINA EM SÃO PAULO.

aprovações
O ano foi de muitas conquistas, com
o maior número de aprovações de
bolsistas Gauss em universidades
de excelência!

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(USP)
• Guilherme Gouveia (Arquitetura)
• João Victor (Design)
• Bianca Freitas (Enfermagem)
• Sabrina Reis (Odontologia)
• Priscilla (Psicologia)
• Matheus Almeida (Medicina Pinheiros)

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
(UNINOVE)

• Letícia Pinheiro (Editoração)

• Tainara Martins (Medicina) – bolsa integral

• Ana Carolina Marinho (Farmácia)

• César Henrique (Direito/Ribeirão Preto)

• Taynah Alves (Medicina) – bolsa integral

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ (UFPR)
• Gabriela (arquitetura)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS (UFAL)
• José Vitor (Direito)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO
PAULO (UNESP)
• Ana Carolina Marinho (Farmácia)
• Cesar Henrique (Direito)

FACULDADE SANTA MARCELINA
(FASM)
• Bianca Freitas (Medicina) – bolsa integral
• Lívia Santos (Medicina) – bolsa integral
• Antônio (Medicina) – bolsa integral

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE (UFS)
• Ckellayne (Medicina)
• Ingrid Oliveira (Odontologia)
• Maria Daniella (Medicina – Campus Lagarto)
• Daniel (Medicina – Campus Lagarto)

FACULDADE DE MEDICINA DE
RIBEIRÃO PRETO – FAMERP
• Matheus Almeida (Medicina)

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
• Gabriel (Medicina)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO – UNIFESP
• Matheus Almeida (Medicina)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA – PUC
• Karina Vidal (Direito) - bolsa integral
• Guilherme Barros dos Santos (Direito) - bolsa
integral

processo
seletivo

como
funciona

Para ser um candidato elegível a fazer
parte do Projeto Gauss, em qualquer
um dos perfis atendidos, é preciso:
1. ser estudante da rede pública ou
bolsista integral em escola particular.
2. ter renda média familiar mensal de
até 1,5 salário mínimo por pessoa.

PROVA
PRESENCIAL
Os candidatos que
obtiveram mais que cinco
acertos na prova online
são convocados para
uma prova objetiva de
múltipla escolha com 45
questões de linguagens

2

prova de redação, a serem
realizadas em um local na
cidade de seleção.
SÃO SELECIONADOS
GAUSSIANOS COM:

• a maior pontuação geral
• alinhamento aos valores
do Gauss

• bom desempenho escolar
• interesse na educação
• sonho em cursar uma
universidade de excelência

!

Após a inscrição
gratuita pelo site,
todos os candidatos
são convidados a
realizarem uma prova
online de 15 questões.

ENTREVISTAS

3

e matemática, e uma

OS NOVOS

1

PROVA ONLINE

PESSOAL E
FAMILIAR
Os melhores candidatos
que tiverem obtido nota
média maior que 50%
e que responderam
ao questionário
socioeconômico serão
chamados para uma
entrevista individual
presencial, seguida de
uma entrevista com seus
responsáveis.

os números
Em 2019, o processo seletivo para

Eles se juntaram ao grupo de outros

estudantes do Perfil 1 atraiu 120

cinco jovens que foram selecionados

candidatos, dos quais 28 passaram

em 2018 e estavam sendo atendidos

para a fase de entrevistas e oito jovens

pelo Projeto com cursos de Kumon,

do 8° ano do Ensino Fundamental

inglês e cursinho pré-vestibulinho,

foram selecionados.

além da mentoria voluntária e dos
auxílios complementares.

APRESENTAÇÃO
DE ALUNOS
E MENTORES
PERFIL 1,
SETEMBRO
2019.

ETAPA PRESENCIAL
DO PROCESSO
SELETIVO EM
BRASÍLIA.

Para o Perfil 2, de estudantes
buscando ingressar em universidades

Em Sergipe, foram 381 inscritos, 128

de excelência, o processo seletivo

que realizaram a prova presencial e

de Brasília recebeu 131 inscritos, em

30 passaram pela fase de entrevistas.

que 15 passaram para a última fase

Ao final, 12 jovens foram selecionados

e apenas três foram os beneficiados,

para fazer parte do projeto.

juntando-se aos quatro bolsistas que
continuaram no Projeto Gauss em

Já em São Paulo, a disputa para se

2018.

tornar um gaussiano é maior. Dos
1.124 candidatos que tiveram acesso às
provas online na primeira fase, apenas
os 54 com maior adequação ao perfil
do Gauss entraram para o projeto.

iniciativas

fundo
patrimonial

O ano de 2019 representou
um marco na história da
associação.

A captação de um grande volume

auditado anualmente pela BDO

de doações, dentre elas a importante

Brazil e recebe assessoria jurídica de

doação de André Milanese, permitiu

Machado Meyer Advogados.

a constituição de um Fundo
Patrimonial próprio, que eleva a

A atual política de investimento é a

organização para um novo patamar.

aplicação em instrumentos financeiros
tradicionais, listados, com liquidez e

O objetivo é garantir a perpetuidade

sem alavancagem, com retorno alvo

dos projetos, utilizando apenas os

de 5% + inflação.

rendimentos do montante investido.
Ela é definida pelo Comitê de
Ainda não foi necessário utilizar estes

Investimento, órgão independente

rendimentos para financiar o projeto

da gestão executiva da Associação,

no ano de 2020.

composto por membros experientes
no tema.

Ao final de 2019, o fundo possuía R$
2,9 milhões investidos com o gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo, é

COLABORADORES

fundo
patrimonial
Fluxo de recursos
Fluxo de prestação
de contas

COMITÊ DE
INVESTIMENTO

PRINCIPAL

Spending Rate:
Limitado a 5% do
patrimônio líquido
apurado ao final do
ATIVIDADES
DO PROJETO

último exercício.

RENDIMENTOS

prêmio
andré longo
milanese
Para honrar a memória de André
Longo Milanese, que fez uma grande
contribuição para o Projeto Gauss
continuar a mudar as vidas de muitos
jovens, foi criado este Prêmio para
os ex-gaussianos, que estão na
faculdade e que se destacaram com
desempenho excelente.
Em 2019, os vencedores Nicole e
Rubens passaram a receber uma
bolsa auxílio durante 24 meses, o que
irá contribuir ainda mais para suas
trajetórias de sucesso ao longo da
universidade.

bate-papo
educação

Uma iniciativa que amadureceu ao
longo de 2019 foi o ciclo de encontros
“Bate-Papo Educação”.

São rodas de conversa com cerca de
20 organizações sociais ligadas à
Educação, com o objetivo de trocar
conhecimentos, experiências e
contatos. Organizado em parceria com
o escritório de advocacia Machado
Meyer, os encontros trimestrais
abordam temas relevantes ao grupo,
podendo contar com a presença de
convidados especiais para agregar
valor ao debate.

23
FEV
CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

27
MAR
13
JUL

FUNDOS
PATRIMONIAIS
ENDOWMENT
Com Thiago Spercel,
sócio do Machado
Meyer

CONSTITUIÇÃO E
GOVERNANÇA

18
OUT

LEIS DE
INCENTIVO E
EDITAIS DE
CAPTAÇÃO
Com Raphael
Meyer, fundador da
Simbiose Social

eventos

evento
família gauss
são paulo

Anualmente, o Gauss realiza um
grande encontro com todos os jovens
atendidos, mentores voluntários,
colaboradores e parceiros.
É um momento emocionante de
reconhecimento das conquistas e
fortalecimento da rede de apoio
Gauss.

evento
família gauss
sergipe

evento
família gauss
distrito federal

encontros

As equipes de gestão realizam a
seleção dos mentores nas três

os
mentores

localidades.

O processo de análise de currículo

Todos os mentores convocados

e dinâmicas de grupo identificam o

passam por um treinamento antes

perfil do voluntário, seu envolvimento

de iniciar o contato direto com os

com a causa e disposição de tempo

beneficiários, e são alocados nas

para a atuação durante o ano.

mentorias por meio de um trabalho
criterioso e personalizado.

as
mentorias
As duplas de mentores realizam

ou cultural.

encontros periódicos com o

Acima, grupo visita o Parque da

jovem e buscam apoiar o seu

Sementeira, em Aracaju, e abaixo,

desenvolvimento em todos os

mentores geram vínculo com o

âmbitos, seja educacional, emocional

gaussiano em uma partida de futebol.

gaussianos

GAUSSIANOS
BRASÍLIA
ANDRÉ VINICIUS ABREU
RIBEIRO

MATEUS AGUIAR MOURA

GABRIEL REBOUÇOS DE
LIMA

MILENA MARTINS NUNES

MARIA CLARA CARDEAL
FERREIRA

GAUSSIANOS
SERGIPE
CKELLAYNE MENEZES
GOIS

JOSE VITOR SANTOS

DANIEL CAMPOS DE JESUS

JULIANA BATISTA DE
JESUS

GABRIELA DE ANDRADE
ALMEIDA

INGRID MARIA OLIVEIRA
DE ALMEIDA

JUSSARA VALENÇA

KATYLLE MACIELMA
SANTOS SOUZA

RAQUEL TELES DOS
SANTOS

LÁZARO SANTOS FARIAS

WELISSON MONTEIRO
SOUZA

MARIA DANIELLA MOURA
DA SILVA

GAUSSIANOS
SÃO PAULO
ANA CAROLINA MARINHO

CARLA DIOVANNA
SPADINE PINHATARO DOS
SANTOS

ANALICE ARAUJO NATO

CÉSAR HENRIQUE
SANTANA DE OLIVEIRA

BEATRIZ DOLORES DE
LIMA FERNANDEZ

DANIEL KESLEY DE
OLIVEIRA

BEATRIZ GONÇALVES DE
SOUZA

FABRICIO SANTOS
PEREIRA

BIANCA FREITAS DOS
SANTOS

GUILHERME BARROS DOS
SANTOS

HENRIQUE COLIN
RAMALHO

LUCIANO VALEZI SOLDI

GUILHERME GOUVEIA DA
SILVA

LUISA DOMINGOS MOL

IRYS NASCIMENTO DE
LIMA

JOÃO VICTOR PEREIRA
MOURA

LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
NASCIMENTO

MATHEUS ARROYO DO
ESPÍRITO SANTO

JOYCE CAMPOS DA
SILVEIRA

MATHEUS HENRIQUE DE
LIMA

JULIA THAMIS KURODA

MATHEUS RODRIGUES
ALMEIDA

KARINA VIDAL ONÓFRIO

MELISSA DE JESUS SILVA
QUEIROZ

LETICIA DA SIVA MOREIRA
DE CARVALHO

PRISCILLA PEREIRA
BIZERRA

LETÍCIA PINHEIRO

QUEZIA FERREIRA COSTA

LIVIA SANTOS SILVA

RICHARD CELESTINO DOS
SANTOS

SABRINA REIS PEREIRA

TAINARA ROBERTA
MARTINS

VITÓRIA ALVES FONSECA

YAN CALDAS DE OLIVEIRA

TAYNAH MARIA DE SOUSA
PINHEIRO

Assista o depoimento da
ex-bolsista do Gauss, Karina
Vidal

QUEM SOMOS
conselho e diretoria
executiva
SAMUEL
GUIMARÃES
DIRETOR PRESIDENTE
E CONSELHEIRO
FX Trader no Itaú BBA

PAULO HIME
FUNARI
DIRETOR FINANCEIRO
E CONSELHEIRO
Advogado na Wald, Antunes,
Vita, Longo e Blattner Advogados

ROBERTO FUNARI
CONSELHEIRO
CEO da Alpargatas

RENATO FRANCO
CONSELHEIRO
Diretor de investimentos
na CVC Capital Partners

SAMI GRYNWALD

ANDRÉ LUÍS FREIRE

DIRETOR ADMINSTRATIVO
Gerente de Novos Negócios na
Thymos Energia

CONSELHEIRO E DIRETOR
REGIONAL DO DF
Advogado da União

QUEM SOMOS
conselho
fiscal
GABRIEL QUEIROZ
CONSELHEIRO PRESIDENTE
Associado Sênior no Mattos Filho

RICARDO SARAIVA
CONSELHEIRO FISCAL
Comprador na St. Marche

PATRÍCIA SANTANA
CONSELHEIRA FISCAL
Analista de Projetos na Fundação Lemann

NOSSA ÂNCORA
ROBERTO FUNARI
CONSELHEIRO
CEO da Alpargatas

“O Gauss serve o propósito de investir em vidas através
do acesso ao ensino superior, acreditando em pessoas.
Ao completar cinco anos, temos muito o que celebrar. Somos uma instituição com
governança sólida, com um fundo patrimonial que nos dá a segurança para ampliar
nosso impacto na sociedade e principalmente uma rede do bem que multiplica o
impacto de tudo o que fazemos. São mais de 130 mentores, 20 parceiros e voluntários que
fazem desta rede do bem um movimento que promove a educação como um agente
transformador da sociedade e da felicidade das pessoas. Nossa maior conquista são as
mais de 87 pessoas que tiveram acesso ao ensino superior de qualidade e, mais do que
isso, com uma formação humana e com métodos que são importantes para a jornada
acadêmica.
Finalmente, gostaria de agradecer a todos que fazem parte desta rede do bem, aos
nossos mentores, parceiros e nossos bolsistas e suas famílias. Nosso propósito é nobre,
acreditamos que o Gauss possui a capacidade de impactar ainda mais vidas. Em 2020,
vamos continuar na busca de mais recursos, na melhoria contínua de nossos processos
e governança.
Convido a todos para conhecer mais do Gauss e divulgar nosso propósito, ampliando
nossa rede do bem.”

PATROCINADORES

PARCEIROS

