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Will e Edu, gaussianos

Investimos 
em vidas.

Acreditamos 
em pessoas.
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do Presidente
Se 2020 foi um ano sem precedentes pela crise do 

COVID-19, 2021 continuou apresentando desafios 
a todos os serem humanos, especialmente aos 

brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade 
econômica e social, principal público do Gauss. O nosso 
investimento em vidas ganhou cada vez mais relevância 
nesse contexto, e “acreditar nas pessoas” extrapolou os 
limites do trabalho social que fazemos, e passou a ser uma 
condição da nossa cidadania. O Gauss, que já vinha de 
um modelo mais on-line mesmo antes da pandemia, se 
fortaleceu e conseguiu não só manter o apoio de qualidade 
aos jovens estudantes, como ampliar seu alcance de forma 
remota, contando sempre com parceiros e patrocinadores 
de peso para cumprirmos nossa missão de levar educação 
de qualidade para jovens potenciais.

Definitivamente, com a atuação remota, ampliamos a rede 
de psicólogos e professores de reforço voluntários, que, a 
partir das mais diversas localidades do Brasil, atenderam 
com empenho e compromisso todos os gaussianos que 
precisaram do apoio. Por meio de doações e algumas 
aquisições, viabilizamos o estudo virtual para 100% dos 
bolsistas, com a disponibilização de computadores e 
notebooks. O auxílio financeiro passou a ser variável de 
acordo com o grau de vulnerabilidade de cada família, 
trabalho analítico realizado com o suporte de uma assistente 
social, e trouxe maior eficiência na alocação dos recursos 
para atendimento das necessidades do nosso público.

A equipe ganhou o reforço de uma estagiária, estudante de 
administração pública na FGV com bolsa. A coordenação de 
Sergipe passou a auxiliar a gestão do Distrito Federal, além 
de contarmos com um financeiro para garantir a boa gestão 
nesta frente. Do lado jurídico, a assessoria do escritório Souto 
Correa chega para que o Gauss alcance patamares cada 
vez maiores de profissionalização e eficiência. Começamos a 
trabalhar novas formas de parcerias, com especial destaque 

para a participação do Gauss no grupo empodera, rede 
idealizada pelo instituto Arco. 

O Perfil 1 cresceu com a chegada de nove estudantes do 
8° ano do Fundamental, para os quais o apoio do Gauss 
foi vital para a manutenção do seu aprendizado em um 
ano ainda com dificuldades na rede pública. Da mesma 
forma, o Perfil 2 cresceu para 64 bolsistas, sendo que 
44 ingressaram no ano de 2021. Neste mesmo ano, 31 
Gaussianos  foram aprovados em universidades, dos quais 
26 em universidades públicas e 5 em particulares com 
bolsa integral. 

Ainda em 2021, tivemos o fechamento de mais um 
importante ciclo para o Gauss:  nossos dois primeiros 
Gaussianos terminaram a graduação e, felizmente, já estão 
bem encaminhados no mercado de trabalho. Williams, 
formado em Direito pela USP,  atua no renomado escritório 
de advocacia Pinheiro Neto. Já o Eduardo, graduado em 
Administração, também pela USP,  participa do time  de 
Investment Banking do banco Morgan Stanley. Ambos 
mostram que as mudanças advindas da educação, apesar 
de serem de longo prazo, são irreversíveis, duradouras e 
de grande impacto. Não muda apenas o indivíduo, muda 
toda a família deste.

Em um contexto tão volátil, encerramos o ano no Gauss 
com uma certeza: vamos levar educação de qualidade e 
apoio multidisciplinar para jovens estudantes que sonham 
com um futuro melhor. Nosso processo seletivo de 2022 
recebeu inscrições de todas as regiões do Brasil e pela 
primeira vez  iremos atender novos públicos por meio de 
cursinhos de excelência, 100% on-line oferecido pelos 
nossos parceiros. Combinado com as mentorias e os apoios 
complementares exclusivamente on-line, a preparação 
para o ENEM não tem mais barreiras! Como sempre digo, 
estamos apenas no começo.

Mensagem

 Samuel Guimarães Filho
 co-fundador, presidente e conselheiro Gauss
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Início do apoio a 
jovens vulneráveis 
economicamente

do tempo
Linha

2014

2015

2016

Formalização como 
Associação e OSCIP
Crescimento para10 Associados

Expansão 
para Sergipe
Constituição de processos seletivos 
para bolsistas e mentores voluntários

Gaussianos ativos

2

4

9
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Divulgação em 
grande mídia

Expansão PR
Novas formas de parcerias com 
empresas Rede Empodera (Arco) 

Primeiro processo 
EAD para o perfil 2: 
 
Gauss passa a ter abrangência 
nacional

Expansão para o 
Distrito Federal
Desenvolvimento da marca 
Projeto Gauss

Constituição de 
Fundo Patrimonial
Início do Bate-Papo Educação

Nova identidade 
visual do Gauss
Captação de recursos do exterior

2017

2021

2018

2019

2020

15

37

54

64

68
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2011-2012
Ensino Médio
Escola Estadual Riolando Canno
Fatec zona Sul - Tecnólogo em Logística

2015-2016
Cursinho pré-vestibular
Etapa Noturno
Anglo Diurno

2017-2021
Universidade
Administração - USP
CNAGo - Inglês
Estágios - mercado financeiro

2022
Emprego
Analista em Investment Banking - Morgan Stanley

Muito orgulho dos nossos primeiros nossos primeiros 
GaussianosGaussianos graduados em universidades 
de excelência e bem encaminhados 

profissionalmente. 

De um lado, o sonho e a razão de existir do Gauss sonho e a razão de existir do Gauss 
se concretizandose concretizando.  Do outro, duas histórias que 
se cruzam, percorrem juntos o ciclo Gaussiano 
e hoje olham para traz celebrando juntos cada 
conquista

Eduardo Lima Nascimento nosso 1° bolsista do perfil 2, recebeu, 
além do estudo em cursinhos preparatórios de qualidade, 
mentoria individual, apoio psicológico, auxílio alimentação 
e transporte, cursos complementares de inglês, redação, 
simulados do ENEM, além de acesso a uma poderosa rede 
de contatos. Hoje, formado em administração de empresas, 
já está efetivado em um banco de investimentos renomado, 
onde iniciou a carreira estagiando.

Gaussiano
Ciclo do

Will e Edu
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Meu nome é Eduardo, tenho 27 anos e sou formado em administração pela Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente trabalho como analista financeiro de Investment Banking em 
um banco de investimentos chamado Morgan Stanley. 

Antes de entrar no projeto Gauss, já trabalhava no mercado financeiro e sabia que ali era meu lugar, mas não necessariamente 
na área que atuava. Também foi no mercado financeiro que notei que as pessoas daquele lugar tinham excelentes formações: 
todos graduados na USP, FGV, Insper Harvard, Stanford e todas outras faculdades renomadas mundo a fora, mas ninguém havia 
feito curso de Tecnologia em Logística na Fatec, que era meu caso. Portanto, para conseguir “chegar lá”, necessariamente, 
eu teria que entrar em alguma universidade de elite. 

Estagiei por 2 anos e fui efetivado assim que me formei na Fatec. Foi lá que conheci Francisco Funari, trader da mesa de 
operação que me apresentou 5 pessoas do mercado financeiro que estavam iniciando uma ONG que financiaria estudos 
de pessoas que tinham o sonho de entrar em grandes universidades, mas poucos recursos financeiros. E foi assim, que me 
tornei o primeiro bolsista “na cara do gol” do que seria chamado Projeto Gauss. Minha prova foi convencer o André Funari, 
Arthur Mendez, Renato Franco, Ricardo Saad e Samuel Guimarães de que fazia sentido eu ser financiado. Por algum motivo 
que até hoje não compreendo bem, consegui convencê-los de que eu era a pessoa certa para aquela bolsa (graças a Deus, 
naquela época, não existe vestibular do Gauss, provavelmente eu não teria passado). Pedi demissão do meu emprego em 
2015 e entrei no cursinho no período noturno. 

No início desta nova etapa, passei por alguns momentos muito difíceis. Foi bastante complicado estar no meio de pessoas 
que, a meu ver, eram privilegiadas economicamente, somente pelo fato de estarem ali, e estudarem menos do que deveriam 
(na minha cabeça) e no final do ano, ainda sim, passavam no vestibular... Sentia muita raiva, uma raiva que não me levaria 
a lugar algum. Só me faria perder tempo e energia em algo que eu não poderia mudar. Quando na verdade, eu deveria ser 
grato por ter tido a oportunidade de estar estuando no mesmo lugar que eles. Samuel, meu mentor na época, foi quem me 
ensinou que eu não tinha culpa de ter nascido pobre, muito menos eles tiveram culpa de terem nascido ricos.. E eu deveria 
sempre ter “menos ódio e mais amor no coração”. 

Após um ano de cursinho, entre a dificuldade de assimilar bem os conceitos do ensino médio e minha raiva, consegui 
passar em Administração na Unicamp. Mas e agora? Eu queria mercado financeiro e lá não seria possível trabalhar nesta 
área nos primeiros anos. Ficaria bem longe de tudo e todos. O Gauss me deu mais uma chance, e comecei novamente o 
cursinho mas dessa vez no período diurno. Este ano foi um pouco diferente. Não estava mais aprendendo como no primeiro 
ano. Desta vez eu estava treinando. Felizmente, consegui entrar em todos os vestibulares que prestei: USP, Unicamp, Unifesp 
e Insper. Todos para o curso de Administração. Escolhi a Magnânima FEA USP. E assim que passei, atualizei o currículo 
e comecei a enviar para todos os meus amigos do mercado. Logo no primeiro semestre, comecei a estagiar novamente, 
mas dessa vez, tive um grande choque de realidade. Durante toda a minha vida, eu sempre tive 
que convencer as pessoas de que aquela vaga de emprego era pra mim. Mas dessa vez, os 
recrutadores daquela empresa, se apresentaram de uma maneira diferente, parece que eles 
quem estavam me convencendo à entrar na empresa, e era algo que eu nunca havia 
vivido. Com o passar do tempo, eu entendi o que estava acontecendo: a educação 
de qualidade me deu o poder de escolha. Desta vez, eu poderia “escolher” onde 
trabalhar. Estagiei por quase dois anos nesta empresa e surgiu a oportunidade de 
estagiar em um grande banco de investimentos em uma área muito concorrida e 
interessante. Fui indicado pelo Renato Franco, e consegui entrar. Foram mais dois 
anos de estágio até conseguir a tão sonhada efetivação em um dos maiores 
bancos de investimentos do mundo. 

O Gauss mudou a minha vida em diferentes perspectivas, a educação me deu o 
poder de escolher onde e o que eu gostaria de fazer. O Gauss quebrou um ciclo 
de pobreza estrutural na vida da minha família, que meus filhos e netos não vão 
passar pelas mesmas dificuldades que tive. Hoje quero contribuir para que o Gauss 
cresça e possa contribuir para que cada vez mais pessoas tenham o poder de escolha, 
que somente a educação pode dar. 

Nossos primeiros 
Gaussianos graduados
Edu - Administração USP
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Meu nome é Willians, mas todos me chamam de Will. Sou o primeiro 
da minha família a entrar na universidade e um dos primeiros bolsistas 
do Projeto Gauss. Ingressei no Gauss em 2016 quando o projeto 
ainda estava bem no começo e graças a essa oportunidade pude no 
ano seguinte entrar na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). Na época, eu precisava fazer cursinho para ingressar na 
universidade, pois minha base escolar não tinha sido muito boa, tendo 
em vista que estudei em escolas públicas durante toda minha vida. No 
ano anterior, 2015, eu já tinha feito cursinho preparatório para o vestibular 
em concomitância com o 3º ano do ensino médio, o qual eu custeava 
com todo o dinheiro que o meu pai me dava como pensão alimentícia. 
Nesse sentido, 2015 foi um ano de muito esforço, no qual tive que ir e 
volta da escola andando todos os dias (10 km diários aproximadamente) 
e passar tardes sem comer nada por conta de falta de recursos. Apesar 
de ter conseguido entrar em algumas universidades no final daquele 
ano, não pude realizar o sonho de entrar na USP. Foi aí que eu conheci 
o Gauss e pude em 2016 fazer cursinho sem grandes preocupações 
em termos de recursos financeiros. Fiz o melhor cursinho possível, 
fui acompanhado por excelentes mentores (meus agradecimentos à 
Ana Carol e ao Ricardo Saad) e fiz verdadeiros e incontáveis amigos. 
Com toda essa energia positiva e, mais uma vez, muito estudo 
pude então realizar o meu sonho no final daquele ano. Assim, o 
Gauss abriu portas para mim que eu jamais havia imaginado que 
existiam. Por meio dessa corrente do bem que é o Gauss pude 
ter experiências que transformaram a minha vida. No final do ano 
passado (2021) me formei na USP. Atualmente sou advogado e 
trabalho no escritório Pinheiro Neto Advogados. Espero contribuir 
para o Gauss e estar presente pelo resto da minha vida. É, sem 
dúvida, um grande agente transformador da sociedade. A educação 
salva vidas e muda todo um ciclo de pobreza cíclica no nosso país. 
Nós gaussianos somos a prova viva disso.

Nossos primeiros 
Gaussianos graduados
Will -  Direito USP
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de 2021
Números

Sentimento dos Gaussianos

Apoio Psicológico

Ansioso

Com medo Esperançoso

Motivado
Feliz

Confiante

21% 16% 15% 11% 9% 6%

Apesar das incertezas do momento que o mundo e o Brasil estão 
passando, tivemos um ano de 2021 com muitas atividades, investimentos 
e conquistas. O apoio psicológico, feito por profissionais voluntários 

merece destaque e foi de grande valia para os nossos Gaussianos

• 666 atendimentos psicológicos no ano
• + 130 horas de voluntariado dos psicólogos 

por mês (1.560 horas no ano)

• Foram 49 jovens atendidos pelo Serviço de 
Psicologia Gauss
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• 814 mentorias realizadas no ano
• 1.184 horas de voluntariado cedidas pelos 

mentores por mês (14.208 horas no ano)

• + 70 horas de voluntariado dos professores de 
reforço por mês (840 horas no ano)

• 27 computadores e notebooks entregues aos 
gaussianos de todas as cidades

• 359 redações feitas na plataforma Redação 
Nota1000 durante o ano, com nota média de 
856 pontos nas redações no modelo ENEM.

• 7 simulados de ENEM feitos no TriEduc ao 
longo do ano

• 51 estudantes participaram de aulas de reforço 
de pelo menos uma das matérias: Português, 
Redação, Humanas, Matemática, Física, 
Química, Biologia, Inglês.

• 14 alunos usaram o espaço do parceiro 
WeWork em SP para estudo

• 35 Gaussianos universitários estudam Inglês 
pelo parceiro CNAGo

• R$195.691 distribuídos em forma de auxílio 
financeiro aos gaussianos durante o ano

Fontes: Pesquisa de satisfação com voluntários e bolsistas de 2021, controle administrativo da coordenação Gauss 
e informações obtidas nas plataformas de apoio complementar dos parceiros.

de 2021
Números
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Número de novos gaussianos por ano

• Foram 174 jovens 
atendidos pelo 
Gauss desde a 
fundação, em 2014.

• No total, mais 
de 500 pessoas 
foram impactadas 
indiretamente pelo 
projeto, devido ao 
efeito multiplicador 
da educação.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 2 5
10

30
39 38

48

174
gaussianos
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Perfil

Sexo

Mulheres          Homens 13-14 anos         15-17 anos

18-19 anos          20-21 anos

69%

31%

22-23 anos          24-26 anos

32%

10%

12%5%
12%

29% Faixa Etária

Parda             Branca

Preta              Indígena

Amarela

Raça Escolaridade dos pais
dos Gaussianos

15%

45%

38%

1% 1%

Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Médio completo
Superior completo

14%

29%

42%

15%
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60% Ter uma carreira de sucesso
11%  Estudar
8% Ter uma vida estável e ser feliz
8% Dar estabilidade a toda minha família
8% Ter o meu negócio
5% Deixar minha marca 

Meu maior sonho é...

Ambiente Externo ao Gaussiano

‘’Adorei responder a pesquisa e sei que 
se eu continuar me dedicando e com 

o apoio do Gauss eu vou longe. 
Obg Gauss pelo suporte e atenção.‘’

Mensagem de
um Gaussiano:

dos GaussianosO sonho

Meus responsáveis 
me incentivam a estudar

As pessoas a minha volta 
confiam no meu potencial 

para alcançar meus sonhos

84%
Concordo total
e parcialmente

10%
Concordo total 
e parcialmente

6%
Discordo

84%
Concordo total
e parcialmente

10%
Concordo total 
e parcialmente

6%
Discordo
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Integral dos jovens

Bolsa de estudos em Kumon (Perfil 1) e  
Cursinho preparatório 

Mentoria com dois voluntários experientes  
para cada estudante

Bolsa auxílio financeiro, voltada para apoiar 
as despesas relacionadas ao estudo (internet, 
alimentação, transporte) 

Apoio psicológico com profissionais voluntários 
e atendimento periódico

Apoio complementar e multidisciplinar

Acesso a plataforma de simulado, prática de 
redação para vestibular e a professores de reforço

Avaliação aprendizagens essenciais turma P1  
pela plataforma SAS (Arco Educação) 

Desenvolvimento
Os bolsistas do Gauss sonham em cursar uma faculdade. Para apoiá-los nessa preparação, seja desde o 8° ano do 
Ensino Fundamental (Perfil 1) ou após sua conclusão no Ensino Médio (Perfil 2), o Gauss oferece:
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2021:

• 9 estudantes do 8°ano do Ensino Fundamental

• 5 estudantes do 1° ano do Ensino Médio

O processo seletivo para novos gaussianos do perfil 1 ocorre no início 
de 2022, para selecionar pelo menos 10 novos estudantes do 8° ano do 
Ensino Fundamental para serem apoiados pelo Gauss.

Conheça nossos 
Gaussianos do Perfil1

Fabricio Santos 
Pereira-SP

Taina 
Oliveira-SP

Rafaela 
Santos-SP

Richard Celestino 
dos Santos-SP

Melissa de Jesus 
Silva Queiroz-SP

Henrique Colin 
Ramalho-SP

Pedro Felipe 
Nascimento-SP

Giovanna 
Santos-SP

Analice Araujo 
Nato-SP

Emily de 
Carvalho - SP

Mariana 
Santos-SP

Marcos S
iqueira-SP

Isabella
Santos-SP

Raul 
Campos-SP
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Gaussianos Perfil 2

Os estudantes que finalizaram o Ensino 
Médio em escolas públicas (ou 
particulares com bolsa integral) e sonham 

em uma graduação universitária podem fazer 
parte do Perfil 2 do Gauss.

O ingresso se dá por uma processo seletivo 
realizado on-line em nível nacional no 2° 
semestre do ano, para o ano seguinte. Em 
2021, foram mais de 1.400 estudantes inscritos 
em busca de uma vaga no Gauss.

Após realizarem inscrição, os candidatos passam 
por 3 fases:

1. Provas objetivas de Português e Matemática, 
no modelo ENEM, e questionário de modelo 
mental, que visa identificar o perfil     do 
candidato.

2. Redação no modelo ENEM

3. Entrevista individual e com a família
Vinicius Gonçalves-SP

Davi de Lima-SPBrunaYribarren-SP Desire Yema-SPCleyton Oliveira-SECarla Diovanna 
Santos-SP

Beatriz Gonçalves 
de Souza-SP

Beatriz Dias-SE Bruna Gomes 
Varvello-SP

Beatriz Garcia-SP

Ana Luiza Barreto-SP Barbara Locomo-SEAmanda Mendes-PRAline Figueiredo-SE20211120_171209

Beatriz Fernandez-SP
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Henrique Lima 
de Oliveira -DF

Gabriela Neris-DF Issaias Passos-SPGuilherme Silva-SPGisele Lima-SP

Ronilson

Edine Matos-SP Fernanda Souza 
Santos-SE

Gabriela 
Gonçalves-SP

Tiago Gabriela Kutzlieb-SPFranklin Rodrigues-SP

Paulina

ClaytonBarbara LomancoEmylle Nalanda-SP

PaulaLívia MeloJéssika

Ingrid-SP
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Paulina Melo-SE Ronilson de Menezes 
Santos-SE

Rafaela Gomes 
Mota-SP

Paula Érica Soares de 
Moura-SE

Priscila Lemos-DF

Michel Emerson-SEMatheus Linhares 
Santos-SE

Marcos Henrique 
Almeida Rocha - SP

Larissa de Jesus-SP

Jonathan 
Castilho-SP

Jessica Santana-SP Julia Gomes-SP

Mateus 
Claudino - SP

Luisa Domingos Mol-S

Matheus Santo-SP.pngMarilia Tavares-DF

Luana Andrade-SP

Jéssica Rocha-SP

Larissa 
Nascimento-SP

Júlia Thamis Kuroda-
SP
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Educacionais:
PARCEIROS
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Também utilizamos uma avaliação de índice de 
vulnerabilidade socioeconômica para auxiliar na 
identificação daqueles que mais necessitam do 
nosso apoio no momento, e as possibilidades 
de auxílio que poderemos prover, conseguindo 
uma maior eficiência no uso dos recursos e 
maximizando o número de atendidos.

Para 2022, foram selecionados 52 novos 
vestibulandos que apresentaram alinhamento 
com o perfil do Gaussiano, com famílias que 
apoiam a educação, e que se beneficiarão de 
toda a estrutura que o Gauss provê durante 
um ano.

Como percebemos que o estudo, mentorias 
e apoios complementares funcionaram bem 
na modalidade virtual, sentimos confiança em 
acolher 15 jovens das mais diversas cidades 
do Brasil para estudarem exclusivamente no 
modelo de ensino à distância. Os nossos 
parceiros possuem excelentes cursos EAD, 
criados especialmente para quem estuda de sua 
própria residência, e acreditamos que é uma 
forma de atendermos mais pessoas, mantendo 
a qualidade e proximidade do Gauss.

Nome completo Curso de graduação de interesse 
do jovem

Instituições de ensino superior 
que o jovem pretende ingressar

Gisele Silvestre de Lima Astronomia ou Física Universidade pública, como a USP ou 
Universidade Federal de Sergipe

Marcos Henrique de Almeida Rocha Odontologia UNICAMP

Mateus Leandro Claudino Ciência da Computação ou Direito Universidade Federal de São Paulo / 
FIAP

Parceria PROA:  3 alunos para o perfil 2

Stefany 
Giacomassi-PR

Sarah Andrade-DF Sarah dos Reis-DF

Thiago Queiroz-SEThais Caroline 
Freitas-SP

Sâmara 
Rodrigues-SP
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nas melhores
universidades

Aprovações
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31 Gaussianos
conquistaram o sonho de ingressar 
em uma faculdade de excelência e em 
2022 começam  estudar nas melhores 
Universidades publicas ou com 100% 
de bolsa em faculdades privadas de 
referencia nas suas área.  
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universitáriosPerfil 3 Os aprovados na 
faculdade entram 
em uma nova etapa 
de vida, mas o Gauss 
não deixa de apoiá-los

Uma vez aprovados na faculdade, os gaussianos continuam fazendo parte da rede e tendo 
acesso a oportunidades de estágio, cursos e informações úteis para seu desenvolvimento. 
Pensando no mercado de trabalho e a defasagem de língua estrangeira nas escolas públicas, o Gauss oferece o acesso 

a um curso de inglês de alta qualidade na plataforma do parceiro CNAGo.

• • 49 gaussianos49 gaussianos  universitários já estudaram no CNAGo desde o início da parceria,  
em julho de 2020. 

• • 35 gaussianos35 gaussianos  ativos no curso

• •   aulas semanais complementares de inglês oferecidas por voluntários Gauss.

Outra iniciativa Gauss é o  Prêmio André Longo Milanese, que é concedido a gaussianos universitários que se destacaram 
com desempenho excelente ao longo do ano pré-vestibular e que apresentam alto índice de vulnerabilidade e necessidade 
de apoio nos anos iniciais da faculdade.

Os selecionados recebem do Gauss uma bolsa auxílio adicional por 24 meses, durante sua permanência na universidade, 
para que possam se dedicar de forma adequada aos estudos. No ano de 2021, um Gaussiano de cada cidade foi premiado, 
sendo eles

Maria Clara  
Brasília - DF

Lázaro  
Aracaju - SE

Vanis Saint 
Curitiba - PR

Vanessa Campos  
São Paulo - SP 

Nicole 
São Paulo - SP 24



Expansão
O Gauss vem aumentando a quantidade de 

beneficiários, voluntários e parceiros a 
cada ano, fruto de um trabalho estruturado 

e dedicado.

Uma des principais iniciativas em termos de 
comunicação foi a criação do Blog de Artigos 
no site institucional do Gauss. Com o intuito de 
alcançar cada vez mais estudantes que tem o 
sonho de ingressar no ensino superior, os artigos 
semanais abordam vários assuntos relacionado 
aos estudos, além de principais dúvidas de quem 
pretende ou está prestando vestibular. O blog é 
desenvolvido por meio do nosso parceiro ASM, 
com o apoio de ferramentas do marketing digital, 
como o SEO (search Engine Optimization), que 
visa melhorar o rankeamento do site Gauss nas 
buscas do Google.

Queremos levar o acesso à educação de qualidade 
para todo o Brasil, sem perder a relação próxima 
com as histórias de todos os gaussianos que 
atendemos.

A partir do processo seletivo de 2022, expandimos 
as bolsas de estudos online para todo o Brasil, 
atingindo assim mais jovens que sonham em 
acessar o ensino superior.

Nossa meta é atender 120 jovens por ano 
em 2023. 

Chegaremos lá!
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O Gauss contou com o apoio de 222 voluntários ao longo do ano 
de 2021, sendo:

 
• 148 mentores
• 26 psicólogos
• 35 professores de reforço
• 15 coordenação e gestão

Conforme foram se instalando as determinações de isolamento social 
devido à disseminação do COVID-19, e com isso a manutenção da 
impossibilidade dos encontros presenciais,  a atuação dos voluntários no 
Gauss foi sendo adaptada. As mentorias passaram a ser virtuais, mentores 
e bolsistas puderam lançar mão da tecnologia e fazer disso uma ponte 
que ligasse ambos. Assim também, se deu com os acompanhamentos 
feito no SPG- Serviço de Psicologia Gauss. Profissionais da área, dentre 
psicólogos, psicanalista e terapeutas, se reinventaram e adaptaram seu 
fazer clínico, para atender as necessidade dos tempos atuais. Essa 
estratégia foi a mesma utilizada pelos professores que dão aulas de 
reforço aos bolsistas. E-mails, ligações e videochamadas foram seus 
principais recursos para ministrarem as aulas. Em meio às dificuldades e 
limitações impostas pelo momento pandêmico, uma leitura positiva nos 
é  possível: o Gauss contou com a atuação de vários  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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Realizamos um encontro 
virtual no início do 
ano letivo, entre os 
gaussianos, pais e 
mentores. Infelizmente, 
ao longo do ano de 2021, 
devido à pandemia do 
COVID-19, ainda não foi 
possível fazer encontros 
presenciais, mas fizemos 
os eventos virtuais 
entre todos voluntários 
e bolsistas por meio 
de videoconferências, 
de modo que todos se 
mantiveram conectados 
e engajados no projeto.

Integração mentores

Integração gaussianos Perfil 1 e 2
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Um dos objetivos do Projeto  Gauss é sempre buscar 
oferecer o maior suporte possível a toda a sua 
rede. Pensando nisso, foram realizados diversos 

encontros entre voluntários, bolsistas e parceiros para 
acolher e fortalecer a nossa rede de apoio. A maioria 
dos encontros ocorreu de forma virtual, mas ao final do 
ano já foi possível realizar alguns encontros presenciais.

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:

• 9° ESG e o Terceiro Setor 

• 10° Edição Comemorativa com Tabata Amaral

Para a rede Gauss

• Lives profissões Lives profissões - Maio 2021

• Orientação ProfissionalOrientação Profissional - Luciana Aché - Maio de 
2021

• Orientação Profissional GiselaOrientação Profissional Gisela - Junho 2021

• Como Montar seu LinkedInComo Montar seu LinkedIn - Junho de 2021

• Live LinkedInLive LinkedIn - Roberto Funari e Samuel Guimarães 
- Novembro de 2021 

Encontros

28

https://www.youtube.com/watch?v=IHaDCibwP0A


Treinamento “Como 
montar um planos 

de estudos”.

Workshop 
Comunicação 
não-violenta.

O Gauss acredita no 
desenvolvimento dos 
voluntários e mentores, já 
que isso reflete diretamente 
no desenvolvimento 
dos gaussianos. A cada 
ano incrementamos o 
Programa de Mentoria 
com treinamentos e 
capacitações oferecidas 
por meio de parceiros e 
voluntários com expertise 
em suas áreas de atuação.
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Eventos
Encontro “YoGauss” em Aracaju, São Paulo, 
DF e Online

Às vésperas do ENEM, oferecemos aos 
Gaussianos de todas as cidades uma aula de 
Yoga para ajudar no relaxamento do corpo e 
da mente, desestressar da rotina de estudos 
e se preparar para o vestibular. Aqui, nós nos 
preocupamos tanto com a parte acadêmica 
como a socioemocional dos jovens.

Participação na 1ª turma da Rede Empodera, 
iniciativa do Arco Instituto com o apoio de 
Imaginable Futures e iFood.

• O Gauss faz parte de um seleto grupo 
de organizações sociais que trabalham 
com Educação no Brasil inteiro, que 
trabalham com iniciativas conjuntas, 
trocam conhecimentos e experiências 
e desenvolvem projetos de grande 
impacto social.

• O primeiro ciclo de formação da Rede 
ocorreu no 2° semestre de 2021 
e já trouxe grandes avanços para o 
Gauss, como a implementação de um 
sistema para a avaliação diagnóstica 
do aprendizado dos jovens do 8° ano, 
incrementando o conhecimento objetivo 
da organização e auxiliando os planos 
de apoio oferecidos. A partir de 2022, 
este sistema já fará parte do processo de 
seleção dos novos bolsistas, ampliando 
ainda mais seu alcance.
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Encontro de gaussianos  e mentores Perfil 1  
- Cursinho Decerto 2021 
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Todo ano conhecemos novas histórias inspiradoras de jovens 
e famílias do Brasil inteiro, que lutam por uma vida melhor por 
meio da Educação. 

Em 2021 foi possível gravar um vídeo para contar a história inspiradora 
do eterno Gaussiano Antônio, com direito a visita à sua cidade natal 
em Sergipe e entrevista com seus pais e mentores. Confira tudo no 
Youtube do Gauss, neste link.

A seguir, trazemos dois exemplos, mas se pudéssemos, contaríamos 
todas as dezenas de histórias que permeiam o Gauss. Você também 
pode conferir mais algumas no nosso site.

que inspiramHistórias
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Meu nome é Vanis Saint-Victor, sou Haitiano de 21 AnosVanis Saint-Victor, sou Haitiano de 21 Anos, e sou a primeira pessoa da 
minha família que conseguiu ingressar em uma faculdade.

Creci com meu pai e algumas madrastas, pois quando eu tinha cinco anos minha mãe 
faleceu. Em 2013, meu pai veio para o Brasil para conseguir um emprego e ter como 
pagar minha escola, pois lá no Haiti 80% das escolas e faculdades são privadas, e 
para ingressar uma pública é complicado demais, a pessoa deve ter pelo menos um 
amigo ou família trabalhando dentro da instituição.

Depois que ele viajou, passei um ano sem ir para escola por falta de recursos, mas 
durante esse período não fiquei sem fazer nada - eu procurei livros da oitava série 
para aprender um pouco e corri atrás de pessoas que podiam me ajudar a ingressar 
num liceu. No ano seguinte, encontrei uma pessoa que finalmente conseguiu uma 
vaga e eu pude continuar meus estudos no Liceu Jacques Premier.

No final do ano  de 2018, eu vim para o Brasil para continuar estudando. A renda 
da casa não foi suficiente para pagar as dívidas da minha viagem e sustentar a 
família, por isso comecei a trabalhar de tarde enquanto estudava de manhã, mas 
não consegui fazer isso por muito tempo. A minha adaptação com o estudos não 
foi fácil, pois eu precisava me esforçar mais para entender a língua.

A coisa ficou difícil demais com o coronavírus, mas a família GAUSS me deu a força para 
estudar e seguir em frente, pois a mentoria do Gauss, os cursos, o suporte psicológico etc. são 
incríveis. É a primeira vez da minha vida que encontrei um grupo  de pessoas tão motivadas e 
que acreditam sempre no foco, na melhoria e no sucesso. Para mim, o Gauss não é somente 
uma ONG que ajuda pessoas a realizarem seus sonhos, mas é o caminho certo para o futuro de 
qualquer um.  Quero agradecer especialmente ao Samuel, a Ticiane, a Hanna, meus mentores 
Fernando, Leandro e Aricélia, e as duas professoras do Colégio Paula Gomes, Sirlene e Rosicler, 
que me apresentaram o Projeto GAUSS. O único jeito que posso agradecer a todos que fazem 
parte desse grande projeto é seguir para frente e ter sucesso.

Gauss é o caminho certo para o futuro! Eu sou grato!”

Vanis Saint-Victor hoje é estudante de administração na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), 
e foi o 1° bolsista do Gauss Curitiba, que iniciou suas atividades em agosto de 2020, a ingressar 
na universidade.

Meu nome é Milena, tenho 21 anosMilena, tenho 21 anos e sou natural de Valparaíso de Goiás. Sempre 
morei com minha família, somos 7 irmãos, estudei toda vida em escola pública e as 
dificuldades financeiras sempre estiveram presentes. Mesmo diante das adversidades, 
agarrei todas as oportunidades possíveis. No ensino médio, quase tudo que envolvia 
biologia e exatas me encantava. Comecei a sonhar com a medicina com muita 
paixão, sentia que era a minha missão de vida!

O Projeto Gauss entrou na minha vida para mudá-la. No começo do cursinho 
pré-vestibular, tive um choque de realidade devido às minhas defasagens nos 
estudos. Os meus mentores e psicólogas me apoiaram muito, acreditaram em 
mim mais do que eu mesma, e isso foi essencial. Percebi que estava no caminho 
certo, com minha aprovação em enfermagem na USP e depois psicologia 
na UNB. Quando eu menos esperava, minha aprovação chegou. Graças ao 
apoio da família Gauss, dos meus amigos, da minha família e o meu esforço 
e dedicação conquistei a minha vaga em medicina na Uniceplac por meio do 
Prouni. Foi uma longa caminhada de três anos, mas nós conseguimos.  Eu 
sou imensamente grata à equipe Gauss. Os conhecimentos que obtive no 
Gauss vão muito além de fórmulas matemáticas e técnicas de resolução de 
prova, abrange resiliência, empatia, dedicação e disciplina, qualidades que 
levarei para a vida toda.
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Um Comitê de Investimentos altamente qualif icado e 
comprometido real iza a gestão de R$3,6 milhões 
do Fundo Patrimonial do Projeto Gauss (FPPG) Fundo Patrimonial do Projeto Gauss (FPPG) , sob 
administração do Credit Suisse Hedging–Griffo desde 

sua constituição, em 2019.

Semestralmente, o Comitê disponibiliza uma carta aos investidores 
no LinkedIn e no site do Gauss.

A cada ano, o Gauss está recebendo uma maior participação 
das doações de empresas dentre as fontes de recursos. O 
crescente interesse do setor privado pela contribuição para o 
desenvolvimento social, aliado ao engajamento de funcionários 
em ações voluntárias, traz boas perspectivas neste sentido. 
Corporações multinacionais, como o escritório de advocacia 
Paul HastingsPaul Hastings , estão investindo na educação de jovens em 
países com o Brasil. Em dezembro de 2021, o Gauss foi a 
primeira organização do Brasil a receber doações da firma a 
partir do exterior. Este apoio, em particular, viabiliza a expansão 
do atendimento para 15 jovens adicionais ao projeto.

eficiente de recursos
Gestão
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O custo médio por estudante no Gauss em 2021 foi de R$ 857,00 
por mês, que equivale a 169 dólares.

A partir deste ano foi implementado um novo modelo de avaliação 
socioeconômica, com a realização de um índice de vulnerabilidade 
que considera todo o contexto familiar do estudante para a distribuição 
mais eficaz da bolsa auxílio, adequadas ao custo de vida em cada 
região e aos fatores específicos das famílias atendidas. É uma melhoria 
que veio para ficar, e já integrou o processo seletivo de todos os 
novos gaussianos para 2022.

* As Demonstrações Financeiras Auditadas completas estão disponíveis no nosso site.
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Em 2021 foi contratada a primeira estagiária com dedicação 
de meio período ao Gauss, além de um profissional 
que auxilia na gestão de contas a pagar. Estamos em 

um momento de construção das bases e estruturação do 
crescimento constante, aumentando o alcance e o impacto 
eficiente nas comunidades em que atuamos.

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.

G
es

tã
o 

20
21

Jennifer E. Alves  
de Andrade
Estagiária
Administradora Pública em 
formação pela FGV.

Rodrigo Beggiato 
Gerente Financeiro
Formado em Administração pela 
Uniara (Araraquara).
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a 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
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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

Luiz Parreiras
Membro do Comitê de Investimento

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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Ana Carolina Salomão Queiroz

Anderson Araujo Silva

André Cordelli Alves

Bruno Santos Oliveira

André Luís Macagnan Freire

Arthur Teixeira Mendes

André Hime Funari

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa

Guilherme Feitosa Rosetti

Eduardo Filipe Birger Romani

Matheus de Abreu Chagas

Gabriel de Freitas Queiroz

Pedro Dinucci

Leandro Gouveia Felix

Patrícia Santana da Silva

Paulo Hime Funari

Pedro Moraes Messias

Renato Franco Neto

Ricardo Berlinger Saraiva

Rodrigo de Salles Oliveira Malta Belda

Sami Grynwald

Samuel Guimarães Filho

Victor Oliveira da Silva Figueiredo

Os escritórios de advocacia Wald 
e Machado Meyer apoiam o 
Gauss desde 2019, e Bomtrato e 
Jardins&Co desde 2020, realizando 
contribuições significativas não só 
financeiramente, como também na 
divulgação do projeto em redes 
sociais e na captação de voluntários. 
No final de 2021, contamos com a 
chegada do escritório internacional 
de advocacia Paul Hastings, cuja 
doação para o Gauss foi o primeiro 
aporte em projeto social no Brasil 
e que representa a possibilidade de 
expansão do número de atendidos 
em 2022. Agradecemos a confiança!

Para empresas que gostariam de 
contribuir para o nosso propósito 
social , oferecemos também 
oportunidades de voluntariado 
corporativo, especialmente em 
mentorias, além de patrocínio do 
apoio direto aos estudantes, sempre 
com total transparência e prestação 
de contas. Entre em contato para 
saber mais!
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Parceiros 
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es Ricardo Berlinger Saraiva

Gisela Lobo

Ludmila Bello

Hanna Carmo

Anderson Silva

Aricélia Longo

André Freire

Thiago Lobo 

Bárbara Hashimoto

Bárbara Archanjo

Jhon Lennon Aragão Marcelino

Cris Funari

Valeria Grossmann

Vitor S Figueiredo

Daniel Costa

Liana Antero de Melo

Gabriel Rodrigues

Samuel Filho

Leonardo Fonseca

Paulo B Belliboni

Nathalia A tiosso

Piero Basile

Thatiana Aquino

Rodrigo Simonini Delfino

Beatriz Lima Deliberato

Rodrigo Neto

Vitor S Figueiredo

Daniel Costa

Gabriel Rodrigues

Liana Antero de Melo

 Diogo Gabriel Alvarez

 Fernando Akio Ishizaki

 Gustavo Bianchi Cunha Martinez

 Cezar de Faria Junior

 Fernanda Santos Araujo

 Lucas Kranjc Simon

 Filipe Leonardo Salgado Ferreira

 Arthur Féria de Pádua Naufal

 Katia Alves lima buffolo

 Fabio Saicali

 Maressa Rezende

 Lucas Manzoli de Almeida

 Aurelio Rosa

 Joao Nascimento Nerasti

 Eduardo Paz Diz de Araujo

 Henrique Jacob

 Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

 Rafael Bouhid Estides

 Aldo Inácio da Silva

 Cristina Maria Chiappa

Juliana Bretas Rolim de Oliveira

Doadores recorrentes
DOAÇÃO SOLUTIONS

Doadores recorrentes
PAY PALL

Coordenação voluntária de mentoria:
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Investimos em vidas. 
Acreditamos em pessoas.

www.projetogauss.org

http://www.projetogauss.org

