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Sumário Mensagem 
do Presidente
O ano de 2020 ficará para história. Enfrentamos uma crise Enfrentamos uma crise 

sanitária e humanitária sem precedentes.sanitária e humanitária sem precedentes. Foi um ano 
que impactou nossas vidas de maneira profunda. Tenho 
muito orgulho de como a rede do bem Gauss se mobilizou 
para superar estes desafios. Tenho uma convicção forte 
que nosso propósito de investir em vidas, acreditamos em 
pessoas foi a força motriz por trás de nossa resiliência. A 
nossa rede do bem foi mais forte do que as dificuldades e 
incertezas. Nossa rede do bem provou que com empatia 
e aprendizado podemos avançar em meio às incertezas. 
Rapidamente, toda nossa rede do bem se mobilizou e nos 
unimos ainda mais. Saímos mais fortes e mais centrados em 
nossa missão de mudar vidas através do acesso à educação 
superior de qualidade. 

Assim que a pandemia chegou ao Brasil, nossa primeira 
preocupação foi com a saúde dos nossos gaussianos 

e seus familiares. Para ajudá-los neste período e pensando 
nas famílias em que, porventura, algum familiar tenha perdido 
o emprego, passamos a oferecer um auxílio financeiro passamos a oferecer um auxílio financeiro 
adicional extra. adicional extra. Com os cursinhos rapidamente se adaptando 
para a nova rotina online, enfrentamos a realidade de 
nossos Gaussianos, como estudar com qualidade sem uma 
internet adequada ou sem um computador? Rapidamente, 
garantimos que todos os gaussianos tivessem a estrutura garantimos que todos os gaussianos tivessem a estrutura 
necessárianecessária para poder acompanhar as aulas e tentar 
minimizar qualquer dano que o ensino à distância possa 
trazer, somado a experiência de precisar estudar em casa, 
muitas vezes, compartilhando afazeres domésticos com 
os estudos. 

Foi fundamental também cuidar da saúde mental dos nossos 
bolsistas. Graças a uma rede de psicólogos voluntários, 
conseguimos ampliar significativamente nosso suporte conseguimos ampliar significativamente nosso suporte 
psicológico.psicológico. Todo Gaussiano que demandou atendimento, 
conseguiu ter esta ajuda essencial. Assim, apesar de todas 
as dificuldades e desafios trazidos pela pandemia, o Gauss 
concentrou recursos e energia nas prioridades essenciais. 
Com a nossa rede hoje temos condições de suprir as 
principais necessidades dos Gaussianos, não só de ordem 
acadêmica, mas, sobretudo, pessoal. 

Tici seja bem-vinda! O ano de 2020 também trouxe um 
avanço importante e passamos a contar com uma profissional passamos a contar com uma profissional 
dedicada integralmente à operação.dedicada integralmente à operação. Temos muito orgulho 

da nossa trajetória e de que o caminho percorrido até 
então ter sido feito majoritariamente por voluntários. Apesar 
da capacidade de engajar pessoas do bem ser o grande 
diferencial do Gauss, achamos que muita transpiração 
apenas não levará o Gauss a cumprir sua missão: “ser a “ser a 
referência, tanto para jovens em situação de vulnerabilidade referência, tanto para jovens em situação de vulnerabilidade 
social quanto para colaboradores, como a alavanca mais social quanto para colaboradores, como a alavanca mais 
efetiva no acesso ao ensino superior de qualidade no efetiva no acesso ao ensino superior de qualidade no 
Brasil”. Brasil”. Contar com profissionais de qualidade integralmente 
dedicados é um passo importante para realizar esta missão 
com excelência. Além disso, o Gauss marcou seus cinco o Gauss marcou seus cinco 
anos de vida com o lançamento de nova identidade visual,anos de vida com o lançamento de nova identidade visual, 
que melhor projeta nossa identidade e propósito. 

O número de bolsistas em 2020 atingiu um novo recorde e O número de bolsistas em 2020 atingiu um novo recorde e 
passou para 64 jovens, passou para 64 jovens, incluindo a expansão da atuação para 
Curitiba-PR. Destes, 26 foram aprovados em universidades 
(20 em universidades públicas e seis em particulares com 
bolsa integral), e todos os oito do ensino fundamental em 
instituições de ensino médio de qualidade. Até agora, já 
são 81 aprovados em universidades, que representa uma  81 aprovados em universidades, que representa uma 
taxa de 84% de sucesso,taxa de 84% de sucesso, em uma média de 1,3 ano de 
apoio. Estes resultados nos dão orgulho e confiança de 
que estamos no rumo certo. 

Ainda vale destacar: (i) a seleção de novos vestibulandos a seleção de novos vestibulandos 
para 2021 ocorreu de forma 100% online e integradapara 2021 ocorreu de forma 100% online e integrada para 
todas as localidades, assim como a seleção de mentores 
voluntários, recebendo mais de 260 inscrições; (ii) Em  Em 
parceria com a BrazilFoundation, lançamos o Fundo Gauss,parceria com a BrazilFoundation, lançamos o Fundo Gauss, 
em que qualquer pessoa ou empresa do exterior podem 
doar para o Gauss e ainda se beneficiar da dedução fiscal; 
(iii) No Brasil, facilitamos as doações recorrentes com o facilitamos as doações recorrentes com o 
aceite de cartões de crédito.aceite de cartões de crédito. 

Por fim, gostaria de agradecer à toda nossa rede do 
bem: Gaussianos, mentores, doadores, colaboradores e 
parceiros. Terminamos o ano convictos de que o fruto de 
nosso trabalho e dedicação tem cada vez mais relevância, 
mudando vidas e gerando impactos positivos. Em 2021, 
contaremos com 78 bolsistas e mais de 180 voluntários. 

Para fechar, como de costume, reafirmo que estamos apenas 
no começo. No Gauss investimos em vidas, acreditamos 
em pessoas! 
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Missão,
visão e
valores

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.

2020 foi o ano dos desafios. A pandemia do COVID-19 tomou conta do  pandemia do COVID-19 tomou conta do 
país país a partir de março, e provocou muitas mudanças na vida de todos. 
Os cursinhos tiveram que se reinventar para atuar sem aulas presenciais. 
As famílias mais vulneráveis viram suas fontes de renda reduzirem pelo 
fechamento do comércio e serviços. O terceiro setor ganhou importância  O terceiro setor ganhou importância 
e conectou pessoas em redes de apoio. O mundo mudou.

Os estudantes no Brasil, especialmente os de escolas públicas e em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, foram uns dos mais 
impactados pela crise. Tiveram que se adaptar a um novo modo de 
aprender, sem o contato próximo dos professores e colegas. Em maio, 
uma pesquisa com os Gaussianos mostrou que 84% deles estavam 84% deles estavam 
com dificuldades de manter seus estudos com dificuldades de manter seus estudos em dia por conta do novo 
cenário, e a renda familiar de 63% deles foi afetada negativamente. renda familiar de 63% deles foi afetada negativamente. Mas 
foi o aumento de 250% na procura pelo serviço de apoio psicológicoaumento de 250% na procura pelo serviço de apoio psicológico do 
Gauss que apontou para o maior desafio a ser enfrentado: a questão 
sócioemocional.

Reafirmado o compromisso do Gauss em apoiar o desenvolvimento 
dos jovens em qualquer cenário, a Associação garantiu que todos os a Associação garantiu que todos os 
bolsistas tivessem acesso a um computador com internet para estudar,bolsistas tivessem acesso a um computador com internet para estudar, 
o que foi possível por meio de parcerias e aluguel de notebooks. Os 
cursos complementares, por sua vez, já eram online, e isso foi uma 
vantagem e apoio importante para que os estudos não parassem, assim 
como as mentorias, que passaram a ser feitas por videoconferência sem 
grandes prejuízos na sua qualidade. O acompanhamento das mudanças 
constantes nos principais vestibulares do país também foi suportado 
pelas coordenações pedagógicas dos cursinhos parceiros do Gauss, que coordenações pedagógicas dos cursinhos parceiros do Gauss, que 
ofereceram todo o suporte necessárioofereceram todo o suporte necessário para os gaussianos seguirem firmes 
rumo aos seus objetivos: conquistar uma vaga na sua universidade dos 
sonhos. Os resultados estão aí para provar que é possível.

O ano de 

2020
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Gaussianos
1

2

3

4

6

5

Cursinho
Bolsa de estudos em cursinho preparatório (para Ensino Médio 
ou Superior)

Mentoria
Mentores voluntários experientes acompanham o desenvolvimento 
integral dos jovens

Bolsa auxílio
Em 2020, a bolsa foi mantida para apoiar as famílias, 
independente de haver despesas com transporte dos estudantes.

Apoio psicológico
Foram 34 jovens atendidos no ano por profissionais qualificados 
que cedem espaços em suas agendas de forma voluntária e 
sem custo para atendimento dos gaussianos, seja de forma 
pontual ou recorrente.

Apoio complementar
Acesso a ferramentas de apoio complementar aos estudos, 
como plataforma de simulados e redação para vestibular

Acesso a 14 professores voluntários de reforço

Infraestrutura para estudo
Computadores e notebooks, doados ou alugados, para estudos 
remotos caso não possua equipamento próprio.

O bolsista Gauss, mais conhecido 
como Gaussiano, recebe, por um ano:
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Oito jovens estudantes de escolas públicas e com renda familiar per 
capita inferior a 1,5 salário mínimo vinham sendo apoiados pelo Gauss 

desde 2019. Pelo lado acadêmico, eles cursaram o 9° ano do Ensino  9° ano do Ensino 
Fundamental em 2020,Fundamental em 2020, fizeram (até março) o curso de KumonKumon oferecido 
pela parceria com o Gauss, e frequentaram o cursinho pré-vestibulinho. 

Dentre as dificuldades que este ano trouxe, houve o trágico fechamento 
do cursinho pré-vestibulinho InterageInterage devido ao falecimento do proprietário 
pela COVID-19. Os gaussianos foram transferidos para o Cursinho Decerto Cursinho Decerto 
e puderam continuar os estudos sem maiores prejuízos.

Também participaram do processo seletivo da Fundação St. Paul’s Fundação St. Paul’s para 
concorrer a uma bolsa de estudos no Ensino médio nesta escola, e 
apesar de três terem sido aprovados para a 2ª fase do processo, não foi 
possível garantir uma vaga na final. Independente disso, todos seguiram 
para excelentes instituições de ensino em 2021, como apresentado 
na seção “Aprovações” deste relatório. Cinco deles continuam sendo 
apoiados pelo Gauss no Ensino Médio, além de outras duas bolsistas 
de turmas passadas, que já consideramos como do Perfil 2.

O processo seletivo para novos gaussianos do perfil 1 foi postergado 
do 1° semestre de 2020 para o início de 2021, quando foi possível 
selecionar nove gaussianos do 8° ano do Ensino Fundamental para serem selecionar nove gaussianos do 8° ano do Ensino Fundamental para serem 
apoiados em 2021.apoiados em 2021. Em mais um ano em que o ensino público enfrenta 
desafios para atuar com qualidade, o Gauss ganha importância no apoio o Gauss ganha importância no apoio 
à Educação destes jovens.à Educação destes jovens. Neste sentido, além do Kumon, foi incluída 
uma leitura de livro não didático a ser acompanhado nas mentorias, e 
oferecido curso de inglês pelo parceiro Cellep para os gaussianos do 
Ensino Médio.

Principal público atendido pelo Gauss, os vestibulandos representam 
87,5% dos gaussianos de 2020, ou seja, 56 estudantes.56 estudantes. O objetivo é 

projetar, para as melhores universidades, jovens potenciais advindos de 
escola pública e com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. 

Em 2020, além da atuação em São Paulo/SP, Aracaju/SE e Brasília/DF, 
expandimos para Curitiba/PR expandimos para Curitiba/PR no 2° semestre, por meio da parceria com 
o curso Anglo, que disponibilizou ao Gauss bolsas de estudo em seu 
1° curso 100% Online, o Semi intensivo de agosto. Foram cinco novos 
gaussianos que tiveram a chance de estudar para o vestibular com um 
cursinho de qualidade e receber todo o apoio do Gauss.

A necessidade de distanciamento social colaborou para a realização 
do processo seletivo para novos gaussianos vestibulandos 2021 de 
forma 100% digital e unificada 100% digital e unificada para todos os estados. Trata-se de um 
novo parâmetro para a seleção que recebeu mais de 800 inscrições 800 inscrições e 
selecionou menos de 35 jovens para receberem o apoio do Gauss em 
2021, realizada por meio da empresa parceira TriEduc TriEduc. Devido à crise, 
ficou evidente o decréscimo no número de jovens que sonham com a 
universidade, fato também percebido em toda a rede escolar. Independente 
disso, ainda são mais pessoas em busca de uma oportunidade do que 
nós conseguimos atender hoje. Aos que conseguimos atender, o Gauss  o Gauss 
continuará oferecendo a melhor preparação para o acesso à universidade continuará oferecendo a melhor preparação para o acesso à universidade 
e impulsionando as famílias pelo efeito multiplicador da educação.

Perfil 1 Perfil 2
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Perfil 2
(dados da turma de 2020)

Escolaridade dos pais
dos Gaussianos

Sexo

Mulheres

Homens

Ensino médio completo

Ensino fundamental Incompleto

Ensino fundamental Completo

Superior completo

66%

34% 36%

36%

16%

12%

Renda familiar per capita média R$551
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Gaussianos 2020

Francine Menezes - 
SE

Elisiany Oliveira - 
SE

Edine Matos - 
SP

Carolina Lima - 
PR

Beatriz de Souza - 
SP

Fernanda Santos - 
SE

Daniel de Oliveira -
SP

Daniel de Jesus - 
SE

Beatriz Fernandez - 
SP

Andre Ribeiro - 
DF

Ellen Santos -
SE

Bruna Yribarren - 
SP.jpg

Analice Nato - 
SP

Fabricio Pereira -
SP

Alice Ferreira - 
SE

Carla dos Santos - 
SP

Bruna Varvello - 
SP.jpg

Juliana Moreira - 
SP

Heylinara Campos -
DF

Ivo dos Santos - 
SE

Jose Maria da Silva 
Filho -

Jonathan Pinheiro - 
SP

Júlia Kuroda - 
SP

Isabelle de Lacerda 
- DF

Juliana de Jesus - 
SE

Lázaro Farias - 
SE

Jessica Rocha - 
SP

Leticia Compoy - 
PR

Isaias Passos - 
SP

Jussara Valença - 
SE

Joyce da Silveira - 
SP

Henrique Ramalho - 
SP

José Jailson 
Rodrigues - SE

Gabriela Kutzlieb -
SP
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Gaussianos 2020

Yan de Oliveira - 
SP

Viviane Quispe - 
SP

Vanessa Campos - 
SP

Samara de Carvalho - 
SE

Raquel da Silva - 
SP

Quezia Ferreira - 
SP

Matheus Santo - 
SP

Letícia de Carvalho - 
SP

Lucas Alves - 
SP

Richard dos Santos - 
SP

Nicole Ramalho - 
SP

Vitoria Fonseca - 
SP

Melissa Queiroz - 
SP

Sthefany Oliveira - 
SP

Paula de Moura - 
SE

Poliana Pazete - 
SP

Welisson Souza - 
SE

Natali da Silva - 
PR

Vanis St Victor - 
PR

Mateus Moura - 
DF

Priscila Lemos - 
DF

Luisa Mol - 
SP

Sthefany Aquino 
da Silva - SP

Luciano Soldi - 
SP

Luana Andrade - 
SP

Rikelvem Ribeiro e 
Silva - SP

Mateus Ferreira - 
SE

Maria Clara Ferreira 
- DF

Luiz Gustavo 
Nascimento - SP

Milena Nunes - 
DF

Stefany Giacomassi - 
PR

Ronilson Santos - 
SE
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O Gauss contou com o apoio de 159 voluntários ao longo do 
ano de 2020, sendo:

 
• 131 mentores
• 14 psicólogos 
• 14 professores de reforço

No início do ano, não sabíamos que as mentorias acabariam ocorrendo 
principalmente de forma remota, e, portanto, os mentores eram residentes 
das mesmas cidades dos gaussianos:
Aracaju – Brasília* – Curitiba - São Paulo

Conforme foram se instalando as determinações de isolamento social 
devido à disseminação do COVID-19, a atuação dos voluntários no Gauss 
foi sendo adaptada. As mentorias passaram a ser virtuais, assim como 
os atendimentos psicológicos e as aulas de reforço. O lado positivo foi 
a possibilidade de ter voluntários que residem em cidades diferentes das 
dos bolsistas, já que não haveria atendimento presencial, conseguindo 
suprir todas as demandas a partir da tecnologia.

A diretoria e voluntários das áreas administrativas do Gauss contribuem 
com a gestão operacional contratada para que todas as atividades do 
Projeto sejam realizadas com muita eficiência e qualidade.

Voluntários

* Apesar da atuação do Gauss ocorrer em 
Brasília, muitos dos beneficiários são de fora 
do Distrito Federal, por isso considera-se o 
estado de Goiás no mapa.
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Os gaussianos tiveram aulas de reforço de Biologia, 
Física, Inglês, Matemática, Português, Química, 
Redação e matérias de Humanas. 

Encontro dos 
professores 
de reforço 
voluntários
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Com tantas mudanças e incertezas ocorrendo no cotidiano das pessoas, 
o Gauss buscou oferecer o maior suporte possível a toda a sua 

rede. Parte vital disso foi a promoção de encontros (a partir de março, 
virtuais) entre voluntários, bolsistas, parceiros, para acolher e fortalecer 
a nossa rede de apoio. 

Para as organizações do Terceiro Setor
Série de encontros “Bate-Papo Educação”, que, desde 2019 em parceria 
com Machado Meyer Advogados, traz temas relevantes aos gestores de 
organizações da sociedade civil voltadas à educação:

• 6º Bate-papo Educação: Fundos Patrimoniais Endowment, com Julius 
Baer Family Office (06/03)

• 7º Bate-papo Educação: Captação de Recursos em tempos de 
pandemia, com Raphael Mayer, co-fundador da Simbiose Social e 
Ricardo Levisky, fundador e presidente da Levisky Legado (14/07)

• 8º Bate-papo Educação: LGPD no Terceiro Setor, com Diego Gualda, 
Sócio do Escritório Machado Meyer Advogados (22/09)

Para a rede Gauss
• Encontro de mentores e gaussianos em São Paulo, em fevereiro 

2020. Encontro de gaussianos em Aracaju, em fevereiro 2020. 
Apresentação do Gauss e das histórias de sucesso.

• Mentorias presenciais ou virtuais em todas as cidades
• Bate-papo com Roberto Funari
• Como ficam os vestibulares na pandemia? com coordenadores de 

cursinhos parceiros Gauss 
• Encerramento turma 2020 

Treinamentos para mentores:
• Como funciona a correção do ENEM? com Gustavo, da S2S Mentorias
• Inspire seu mentorando a agir, com Aline Sorban 
• Como fazer perguntas poderosas? com Aline Sorban 

Para os bolsistas:
• Gaussianos em Medicina nas faculdades particulares, com gaussianos 

universitários 
• Como é estudar fora do Brasil? com Adam e Isadora
• Plano de Estudos com Tatiana Mascarenhas
• Como tirar 1000 na Redação do ENEM, com prof. Márcio André, 

do parceiro Master Aracaju 

Encontros

Encontro de gaussianos em Aracaju em fevereiro 2020.

Comemoração das aprovações dos gaussianos 
em um karaokê em São Paulo 2120

https://youtu.be/A0fhpdZgtHU
https://youtu.be/d0_0NGjhemg 
https://www.instagram.com/p/CMR4MxGFEkd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/K2oGZjtThH8 
https://youtu.be/K2oGZjtThH8 
https://youtu.be/JxK_QkA4u_w
https://youtu.be/haee8W3ndhs
https://youtu.be/mf29DCsox2M 


Encontro de mentores e gaussianos 
em São Paulo, em 15 de fevereiro 2020. 
Ainda era possível aglomerar e 
se conhecer pessoalmente.
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Encontro
mentoria

Samuel (presidente) e Vanis (bolsista) - PRPatrícia (mentora) e Vitória (bolsista) - SP

Maria Clara (bolsista) e Júlia (mentora) - DFGabriela Kutzlieb (bolsista) e 
Camila Bonfietti (mentora) - SP

Aricélia e Katia (mentoras)
com Carolina - PR

Elisiany (bolsista) e Felipe (mentor) - SE

Carolina Mattias (mentora), Ana 
Carolina Magalhães (bolsista) e 
Luciana Minada (mentora) - SP
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Comunicação

Crescimento

Do ponto de vista da comunicação, 2020 trouxe, junto com 
o aniversário de cinco anos da Associação em junho uma 

nova identidade visual. nova identidade visual. Mais moderna e jovem, traz o espírito da 
renovação e preparação para o crescimento da organização.

Com o domínio da marca devidamente registrado, nota-se 
a unidade da comunicação deste projeto tão ambicioso 
e bem estruturado. O site institucional, totalmente O site institucional, totalmente 
reformulado e com versão em inglês,reformulado e com versão em inglês, é a âncora 
para qualquer interessado poder conhecer melhor 
quem somos e o que fazemos. Foi criada uma 
newsletter mensal, que traz as principais novidades 
e mantém atualizadas as mais de 700 pessoas 
interessadas no projeto. A gestão profissional 
dos perfis nas redes sociais, feita em grande 
proximidade com a gestão operacional e um 
time de voluntários do Gauss, apresentou 
um crescimento de 66% no engajamento no crescimento de 66% no engajamento no 
Instagram, de 400% nas visualizações de Instagram, de 400% nas visualizações de 
postagens no Facebook e de 1.384% nas postagens no Facebook e de 1.384% nas 
impressões dos posts no LinkedIn,impressões dos posts no LinkedIn, todos 
na comparação entre dezembro 2020 e 
dezembro 2019.

Quanto à comunicação para captação de 
recursos de pessoas físicas, em abril foi feita a 
campanha “Gaussianos Em Casa”“Gaussianos Em Casa”, para contribuir 
com a nova necessidade de aluguel de notebooks 
aos gaussianos, e em outubro a campanha 
“Vestibular dos Gaussianos”“Vestibular dos Gaussianos”, para mobilizar apoio 
neste momento tão importante deles. Neste ano, 
o Gauss passou a aceitar doações diretas por 
cartão de crédito, débito, boleto e outras formas, por 
meio da página https://projetogauss.org/contribua/ 
integrada com a ferramenta Doação Solutions, uma das 
melhores soluções do mercado. Além da ampla gama de 
meios aceitos, o doador ainda faz a gestão do seu perfil 
diretamente, sem necessitar de nenhum intermédio.
Em termos de visibilidade internacional, o Gauss constituiu o Gauss constituiu 
um fundo designado na BrazilFoundation, passando a receber um fundo designado na BrazilFoundation, passando a receber 
doações de residentes no exterior,doações de residentes no exterior, oferecendo inclusive a 
possibilidade de dedução fiscal. 
Conheça e divulgue: https://www.brazilfoundation.org/gaussfund/ 

O Gauss vem aumentando a quantidade 
de beneficiários a cada ano, fruto de um 

trabalho estruturado e dedicado. Ainda assim, 
conhecemos de perto as histórias de todos os 
gaussianos que estão crescendo conosco. A 
partir de julho, passamos a atender cinco jovens 
de Curitiba, Paraná, que sonham em acessar o 
ensino superior.

Nossa meta é atender 
120 jovens por ano em 2023. 

Chegaremos lá!

Número de novos gaussianos por ano

PARANÁ

5

Expansão Curitiba

124
alunos

2014 201520162017 20182019 2020

3839

30

10
522
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Aprovações
Perfil 01

Perfil 02

84% de
aprovação
histórica dos
Gaussianos
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Histórias 
que inspiram
Meu nome é Daniel Campos, natural de 

Sergipe. Meu sonho era ser médico desde 
que senti uma enorme incapacidade por não 
ter tido como ajudar meu pai quando ele teve 
um AVC seguido de um infarto. A partir daí, eu 
lutei, e o caminho não foi fácil, pois não tive 
nenhum exemplo na família, auxílio ou incentivo 
para traçar esse caminho.

Felizmente, surgiu o Projeto Gauss em minha 
vida, segurando a minha mão e promovendo 
condições para o meu pleno desenvolvimento. 
Além disso, o Gauss me deu um apoio financeiro, 
e com isso, não só eu não precisava fazer 
bico de ajudante de pedreiro para ajudar 
minha família, como também eu tive a 
oportunidade de estudar no melhor 
cursinho da minha região (Master 
Aracaju) e tive dois mentores que 
foram os meus “pais adotivos” nas 
orientações e nas preocupações, 
já que eles se importavam com 
a minha educação e o meu 
desenvolvimento.

Para os futuros gaussianos, 
aproveitem as oportunidades 
ofertadas neste projeto 
maravilhoso, pois elas mudaram 
a minha vida e, com certeza, 
poderão também mudar a 
sua!  Hoje eu posso estudar Hoje eu posso estudar 
Medicina na PUCCAMP!!Medicina na PUCCAMP!!

Eu me chamo Quézia, tenho 20 anos e sou 
da zona norte de São Paulo. Sempre estudei 

em escolas públicas e, apesar de todas as 
dificuldades e da ausência de oportunidades, 
ousei sonhar alto. Ainda muito cedo, decidi que iria 
fazer parte do universo jurídico. Logo, tendo em 
vista meus objetivos profissionais e acadêmicos, 
busquei sair da minha zona de conforto e ir atrás 
de oportunidades que me ajudassem a alcançar 
meus objetivos: ingressei no Instituto PROA. A 
partir dele, tive então a oportunidade de conhecer 
e fazer parte do Gauss. Sem dúvida alguma, foi, 
e é, uma das minhas maiores conquistas!

Sou extremamente grata pela chance de poder 
estudar e ter o apoio de uma rede tão especial 

como é a do Projeto Gauss. Durante minha 
jornada de estudos conheci pessoas e 
histórias incríveis, obtive o carinho e apoio 
das minhas mentoras e da equipe Gauss. 
Todo o suporte que eles me deram 
durante o período de preparação para 
os vestibulares foi determinante para 
a minha aprovação em Direito, na minha aprovação em Direito, na 
faculdade dos meus sonhos (UFMG)!faculdade dos meus sonhos (UFMG)! 
Por isso, toda a minha gratidão! 
Hoje, graças ao Projeto, pude obter 
novas perspectivas para o futuro e 
através dos estudos transformar a 
minha vida e a da minha família. 
A educação é revolucionária e o 
Gauss me mostrou isso da forma 
mais especial possível.
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Metas
2023

Apoiar
120 jovens por ano

Obter +75%
de aprovação

em universidades
de excelência

Ter R$10 milhões
no Fundo Patrimonial, 
garantindo sustentabilidade 
à organização e expandindo 
o Prêmio André Longo 
Milanese

Ter um modelo replicável de
impacto social,

com foco na 
expansão territorial
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As finanças

Gestão
O Gauss constituiu, em 2019, um Fundo 

Patrimonial com R$2,7 milhões,R$2,7 milhões, o que 
permite e incentiva a crescente profissionalização 
da Associação e sua perenidade. Trata-se de 
uma nova frente de geração de renda própria 
que amplia as possibilidades de crescimento 
da ONG. Sua gestão voluntária pelo Comitê 
de Investimentos se mostrou da mais alta 
qualidade, tendo obtido retorno acumulado de 
8,28% no ano8,28% no ano, com detalhamento publicado 
em carta aos investidores, disponível no site.

Aliada a esta nova frente, o Gauss já possui 
uma base sólida de doadores Pessoa Física, 
que representou, em 2020, 76% das receitas 76% das receitas 
totaistotais e ainda é a principal fonte de receitas. 
A doação de Pessoa Jurídica apresentou 
crescimento no 2° semestre de 2020, com 
a chegada dos patrocinadores BomTrato e 
Jardins&Co, que realizam doações mensais 
ao Gauss e contribuem para a sustentabilidade 
das operações. A expectativa é que em 2021 
haja crescimento desta frente, que demonstra 
grande potencial. É a união de agentes que 
buscam agir em prol da Educação no país.

As receitas do Gauss em 2020 foram de R$ 822 R$ 822 
mil,mil, enquanto suas despesas foram de R$617 milR$617 mil. 
Considerado resultado financeiro de R$196 mil,R$196 mil, o 
superávit do exercício foi de R$ 401 mil* R$ 401 mil*.
É importante destacar que o trabalho voluntário 
representou mais de R$1,3 milhãoR$1,3 milhão em gratuidades, 
o que demonstra a importância da atividade não só dos 
mentores, como também dos voluntários de gestão e 
apoios complementares para a realização do projeto.
O custo médio por aluno foi de R$ 417 por mêsO custo médio por aluno foi de R$ 417 por mês, cerca 
de cinco vezes inferior ao custo de uma mensalidade 
em um cursinho pré-vestibular parceiro em São Paulo, 
por exemplo. Isso se deve principalmente às parcerias 
firmadas pelo Gauss e à sua estrutura de gestão, que 
contribuem para o atendimento eficiente de dezenas 
de estudantes que não só têm acesso ao cursinho, 
como também a uma ampla gama de plataformas e 
apoios complementares para o seu desenvolvimento.

* As Demonstrações Financeiras Auditadas completas 
estão disponíveis no nosso siteno nosso site.

Logo no início do ano, foi contratada a primeira profissional com 
dedicação exclusiva e integral ao Gauss, o que representa o rumo à 

profissionalização e construção das bases para o crescimento sustentado 
nos próximos anos.

Para suportar esse plano, o Gauss recebeu de forma pro bono, no 2° 
semestre, o apoio da consultoria Egon Zehnder. O trabalho identificou 
os pontos chave da atuação, coletou benchmarks de instituições 
semelhantes e, a partir das escolhas estratégicas da diretoria Gauss, trouxe 
recomendações para a estrutura organizacional dos próximos três anos.

O Gauss conta também com um coordenador em Aracaju/SE, onde 
está o segundo maior grupo de bolsistas.

Ticiane M. Shiki
Gestora Operacional
Graduada em Economia pela FEA-
USP e pós-graduada em Gestão de 
negócios com ênfase em Marketing 
pela ESPM.

Jhon L. A. Marcelino 
Coordenador regional Sergipe
Graduado em Psicologia pela Pio 
Décimo e MBA em saúde mental 
e atendimento psicossocial na 
Universidade Estácio de Sá.
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Conselho 
e Diretoria 
Executiva

André Luís Freire
Conselheiro e Diretor Regional 
do DF. Superintendente da ANTT. 
Graduado em Direito pela USP e 
graduando em Economia pela UnB 

Daniel Barbosa
Diretor Regional de SE
Diretor Vendas Contorno
Veículos Ltda. Graduado 
em Engenharia pelo Mackenzie

Paulo Funari
Diretor Financeiro e Conselheiro. 
Advogado na Wald Advogados. 
Graduado em Direito pela USP e 
MBA em Finanças pelo Insper

Renato Franco
Conselheiro. 
Diretor de Investimentos na CVC 
Capital Partners. Graduado em 
Engenharia pela USP

Sami Grynwald
Diretor Administrativo. 
Gerente de Desenvolvimento na Casa 
dos Ventos Energias Renováveis. 
Graduado em Administração pelo 
Insper e Mestre pela FEA/USP

Roberto Funari
Conselheiro. 
CEO da Alpargatas. Graduado 
em Administração pela FGV-EASP

Samuel Guimarães 
Diretor Presidente e Conselheiro.
FX Trader no Itaú BBA. Graduado 
em Engenharia pela USP e mestre 
em Economia pela FGV

3736



Conselho
Fiscal

Comitê de 
investimentos

Gabriel Queiroz
Conselheiro Presidente
Associado Sênior no Mattos Filho. 
Graduado e mestrando em Direito 
pela PUC-SP

Ricardo Saraiva
Conselheiro Fiscal
Comercial na Daki. 
Graduado em Direito e 
Administração pela FGV

Patrícia Santana
Conselheira Fiscal
Lideranças de impacto social 
na Fundação Lemann. 
Graduada em Direito pelo 
Mackenzie

Daniel Costa
Membro do Comitê de Investimento
Trader de operações da Tesouraria 
do Itaú BBA..
Graduado em Engenharia de 
Computação pela UNICAMP.

Francisco Funari, CFA
Membro do Comitê de Investimento
Sócio e CIO na Canvas Capital.
Graduado em Admnistração pela 
FEA-USP.

Lucas Lima
Membro do Comitê de Investimento
Investidor na Lupa Capital.
Graduado em Adminstração pela 
FGV-EAESP.
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Patrocinadores 

Parceiros 4140



Investimos em vidas. Acreditamos em pessoas.

www.projetogauss.org


