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Destaques dos bolsistas 2018

4 Bolsistas, 3 do estado do Ceará e 1 do 

estado de São Paulo, participaram do MLab, 

programa da Universidade de Harvard que 

promove a integração de estudantes 

brasileiros e norte-americanos.

Bolsistas do Espírito Santo visitaram o Instituto 

Terra, onde os estudantes puderam 

conhecer, através de um passeio em forma 

de trilha, uma das áreas de preservação 

ambiental próximas ao Vale do Rio Doce.
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Destaques dos bolsistas 2018

• Bolsistas cearenses do 3º ano tiveram uma reunião via 

hangout com a Fundação Estudar, a fim de conhecer e 

tirar dúvidas sobre o Prep Estudar Fora, um dos projetos da 

Fundação voltados aos futuros universitários.
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Destaques dos bolsistas em 2018
• O ex-bolsista Alexandre Feitosa participou, durante seu 

ensino médio, de diversas olimpíadas e torneios de 

conhecimento. Esse ano, cursando o 3 ano de Engenharia 

Civil na Universidade Federal do Ceará – UFC, ele foi 

convidado para ser Juiz do IYPT - International Young 

Physicists' Tournament, uma olimpíada internacional de 

Física onde participam jovens de todo o mundo, e que ele 

havia participado durante seu ensino médio.

• Nossa bolsista Briza Aiki foi aprovada no programa PróLíder, 

programa que tem como objetivo criar empreendimentos 

de impacto social para o Brasil, na área de Educação, 

Sustentabilidade, Infraestrutura, Saúde e Inovação e 

Tecnologia. Briza é a mais nova selecionada do programa, 

com apenas 14 anos.



Destaques dos bolsistas em 2018
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Destaques dos bolsistas em 2018
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Destaques dos bolsistas em 2018

• No final do mês de agosto ocorreu uma sessão

solene na Assembleia Legislativa do Ceará, em

homenagem aos medalhistas das Olimpíadas:

OBM, OBMEP, OBF, OBFEP, OBQ e ONC – 2017.

Tivemos 7 bolsistas premiados, porém, por conta

da agenda escolar, apenas 3 puderam estar

presentes(imagem acima).

• Orisvaldo Salviano - ONC(Ouro); OBQ(Ouro); 

OBMEP(Bronze);

• Davi Maciel - OBF(Ouro); 

• Davi Kauan - OBF(Ouro); OBMEP(PRATA)

• Em setembro, tivemos também o resultado do 

Vestibular da Universidade Estadual do Ceará –

UECE.
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Destaques dos bolsistas em 2018

• Em setembro, o bolsista Orisvaldo foi Ouro na Olimpíada 

Ibero-americana de Química, ocorrida em El Salvador.

• O bolsista Fredison conquistou, em 2018, a maior nota da 

OBMEP –Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas.
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Destaques dos bolsistas em 2018

• Fredison recebeu no final do mês de Dezembro, a notícia

de sua aprovação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica

– ITA, que possui um dos vestibulares mais difíceis do país.

• No dia 14 de dezembro de 2018, nosso bolsista Camilo

Vasconcelos recebeu a notícia da sua aprovação em

Harvard. O resultado é fruto de muito empenho, disciplina

e foco.
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Destaques da Primeira Chance
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Encontros de bolsistas - Ceará
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• Nos encontros, contamos com a presença dos bolsistas além da presença de convidados especiais como, ex-

bolsistas, membros da equipe, mentores e palestrantes. Cada encontro possui um tema central, que é sempre

abordado através de um debate/palestra, ou de uma dinâmica.

• Durante o encontro temos a integração entre os bolsistas, onde eles podem se conhecer melhor e trocar

experiências. Também aproveitamos o tempo do encontro para conversar com os alunos sobre notas,

comportamento e manter as informações de todos atualizadas.

• Nos encontros realizados no Ceará em

2018, tivemos a ajuda de uma psicóloga

voluntária, que abordou em cada

encontro uma temática voltada para o

que os bolsistas esperam realizar no

futuro, quais os sonhos, metas e

objetivos que eles possuem e como

pensam alcançá-los.



Encontros de bolsistas - Ceará
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Mentor e mentorados (1 
bolsista e 1 ex-bolsista)

Bolsista veterana conversando 
com os novos bolsistas no 1º 

encontro do ano 

Psicóloga trazendo a temática 
de motivação

Alguns pais também 
costumam ficar durante o 
encontro para participar

3 Ex-bolsistas que estão, da esquerda 

para a direita, no ITA, na Medicina e na 

Engenharia Civl (UFC).



Encontros de bolsistas – São Paulo
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• Em geral, os encontros de São Paulo são feitos por uma equipe

voluntária que costuma reunir os bolsistas em parque da cidade. É

um momento de descontração e interação dos bolsistas que

moram, em sua maioria, fora da capital.

• No segundo encontro de 2018, a equipe de Fortaleza teve a

oportunidade de estar em São Paulo para realizar esse encontro.

Realizamos uma dinâmica com conhecimentos gerais sobre a

Primeira Chance para inicializar de forma descontraída o evento.

Além da oportunidade de conhecermos melhor os bolsistas, que

contatamos, na maioria das vezes, via e-mail, convidamos

representantes de instituições parceiras, e uma voluntária da

Associação, que conversou com os bolsistas acerca da
importância da comunicação e também sobre a mentoria.



Encontros de bolsistas – São Paulo
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1º encontro do ano, realizado 
no Parque Ibirapuera.

Bolsista contando um pouco 
de sua história e o que deseja 

para o futuro

2º encontro
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Processo Seletivo
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Identificação e recrutamento de potenciais bolsistas análise 
de perfil e histórico escolar

Testes presenciais: Português e Matemática

Entrevistas presenciais: individuais e com responsável legal

Processo seletivo avalia aprendizado e perfil 
psicossocial dos candidatos
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Divulgação – Processo Seletivo 
2019 - Ceará



2. Testes  Processo Seletivo

22



2. Testes  Processo Seletivo em Números
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Contatos

24



25


