
1



Conteúdo

1.Destaques 2019

2.Projetos e Atividades

3.Processo Seletivo 2020

2



3



INÍCIO DO 
ANO DE 2019

APROVAÇÕES
DE 

VESTIBULARES

4

BOLSISTA CURSO UNIVERSIDADE

Antônio Henrique Engenharia Elétrica UFMG

Arthur Quirino Direito UFC

Arthur Quirino Direito URCA

Camila Pinheiro Engenharia Civil IFCE

Camila Pinheiro Direito URCA

Camilo Vasconcelos Medicina UFC

Érica Batalha Medicina UFPB

Érica Batalha Medicina Unichristus

Fredison Soares Engenharia Civil UFPI

Guilherme Zamponi Matemática USP

José Thaillo Medicina Unichristus

José Thaillo Medicina UECE

Juan Ponce Geologia UFC
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BOLSISTA CURSO UNIVERSIDADE

Letícia Guerra Engenharia Elétrica UFC

Lucas Castro Engenharia Mecânica UFC

Lucas Yarley Engenharia Civil UFC

Luigi Tanaka Ciência da Computação UFPR

Luigi Tanaka Curso 51 (Física, Matemática) Unicamp

Luigi Tanaka Engenharia mecânica USP

Naara Cristina Letras - Português UFC

Naara Cristina Enfermagem Unichristus

Naara Cristina Engenharia elétrica FB UNI

Orisvaldo Salviano Engenharia da Computação UFC

Samantha Esteves Ciências Atuariais Unifesp

Tiago Jordão Arquitetura UFC
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Destaques dos bolsistas 2019

Em fevereiro, Wenderson, um dos 
primeiros bolsistas da Associação, se 
formou em Economia pelo INSPER.

Jaqueline e Jefferson, também 
entre os primeiros bolsistas da 
Associação, se formaram em 
Economia pelo INSPER e estão 
finalizando o mestrado em 
Economia na Universidade Nova 

de Lisboa.

Em março, o bolsista 
Orisvaldo recebeu o 
resultado da aprovação no 
Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts - MIT
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Destaques dos bolsistas em 2019

Em abril, o bolsista Davi Dias, foi classificado para a 
Olimpíada Iberoamericana de Física. Em setembro, o 
bolsista participou dos testes em El Salvador, e 
conseguiu uma medalha de Ouro e o 2º lugar geral 
da competição.

Em maio, o bolsista Gabriel Marques 
recebeu o 1º lugar estadual e 14º 
nacional no Concurso Internacional de 
Redação de Cartas, escrevendo para 
o seu herói Alan Turing.
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33 bolsistas premiados na Canguru 2019



Destaques dos bolsistas em 2019
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Destaques dos bolsistas em 2019

Em agosto, mais duas aprovações em vestibulares:
O bolsista Lucas Mateus, aprovado para cursar 
Administração de Empresas no INSPER;
E a bolsista Samantha, aprovada para o curso de 
Economia no INSPER.

Em setembro, mais aprovações em vestibulares, 
dessa vez no vestibular da UECE, Universidade 
Estadual do Ceará.

BOLSISTA CURSO

Alex Mota Química

Bruna Yasmin Severo Filosofia

Gustavo Gomes Administração

João Victor Soares Letras - Inglês

Juan Ponce Física

Pâmela da Silva Letras - Português

Sérgio Garcia Serviço Social

Wanderson Patrício Matemática
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Destaques dos bolsistas em 2019

Em dezembro, fechamos o ano com mais aprovações, agora dos 
vestibulares de 2020 dos Institutos militares, o IME e o ITA.
Os 3 bolsistas acima foram aprovados no vestibular do IME, e o 
bolsista Marcos Foloni, foi aprovado também no vestibular do ITA.
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Encontros de bolsistas -
Ceará
◦ Nos encontros, contamos com a presença dos bolsistas, além da 

presença de convidados especiais como, ex-bolsistas, membros da 
equipe, mentores e palestrantes. 

◦ O principal objetivo da Primeira Chance é transformar a vida de jovens
talentosos por meio da educação. Fazemos isso principalmente por 
meio da educação formal. Contudo, existem experiências que podem
enriquecer ainda mais a trajetória dos nossos bolsistas. 

◦ E, por isso, este ano, os encontros de bolsistas foram feitos em locais
especiais da Grande Fortaleza, na Casa de José de Alencar, no Museu
do Caju e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

◦ 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.
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Encontros de bolsistas - Ceará
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Bolsistas brincando durante 
tempo livre do passeio ao 

Museu do Caju

Psicóloga trazendo sempre 
novas dinâmicas

Alguns pais também 
costumam ficar durante o 
encontro para participar

2 Ex-bolsistas que estão, da frente para 

trás, na Medicina e na Engenharia Civil 

(UFC).

Bolsistas de Fortaleza e de 
Sobral durante atividade na 

Casa de José de Alencar



Encontros de 
bolsistas – São Paulo
◦ Desde a metade do ano de 2018, a equipe de 

Fortaleza está realizando os encontros no estado de 
São Paulo. É sempre uma ótima oportunidade de 
conhecermos e interagirmos melhor com os
bolsistas paulistas, que contatamos, na maioria das 
vezes, via e-mail ou via whatsapp.

◦ Durante o ano de 2019, tivemos a oportunidade de 
realizer também no estado de São Paulo, junto aos
encontros, passeios culturais com os bolsistas. No 
primeiro semestre fomos assistir ao musical Billy Elliot, 
e no segundo semestre visitamos o Museu
Catavento.
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Encontros de bolsistas – São Paulo
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Bolsistas e ex-bolsistas durante 
dinâmica de 

autoconhecimento

Bolsistas e presidente da 
Primeira Chance

Alguns familiares também 
costumam ficar durante o 
encontro para participar

Bolsistas no borboletário, durante 
visita ao Museu Catavento

Bolsistas com representante do 
Instituto Credit Suisse H. G. 

durante encontro de bolsistas



Clube literário

◦ Nada melhor para unir um grupo do que uma bela
aventura. Por isso, o que teve início como uma oficina, 
se tornou um novo projeto da Associação em 2019, o 
Clube Literário. 

◦ A primeira edição aconteceu em agosto, durante a 
Bienal do Livro do Ceará, com o debate da obra
“Admirável Mundo Novo”. Os bolsistas de São Paulo 
também tiveram uma edição do Clube para discutir a 
mesma obra no mês de setembro, após a visita ao
Museu Catavento. 

◦ Em dezembro tivemos a 2ª edição do Clube, onde nos
reunimos para discutir, em uma roda de conversa, 
sobre a obra “As Vantagens de Ser Invisível” e os
aprendizados que ela nos trouxe.
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Mentoria Grupal
◦ Durante o ano de 2019 

tentamos implementar
algumas melhorias no projeto
de mentoria. Uma delas foi a 
criação da Mentoria Grupal
para alunos do 8º ano E.F. ao
1º ano E. M.. Acreditamos que 
nessa faixa etária as 
necessidades desses bolsistas
são mais voltadas ao
desenvolvimento pessoal, 
para apenas depois eles
serem auxiliados em questões
de carreira.

◦ Durante o mês de Dezembro
tivemos a oportunidade de 
realizar um encontro
presencial da mentoria grupal, 
com uma oficina de 
motivação, ministrado pela 
Mentora Ana Paula Arrais e 
pelo psicólogo voluntário
Devid. 
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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 e Redação

Entrevistas presenciais: individuais e com responsável legal

Processo seletivo avalia aprendizado e perfil 
psicossocial dos candidatos



Divulgação Presencial

Processo Seletivo 2020 – Ceará
e Piauí

◦ No ano de 2019 percebemos que muitos estudantes
do interior do Ceará ainda não conhecem a Primeira 
Chance e, por isso, decidimos realizar a divulgação do 
Processo Seletivo 2020 de forma presencial em diversas
cidades do interior do Estado. 

◦ Fomos a Sobral, Bela Cruz, Cruz, Acaraú, Jijoca, 
Madalena, Itatira, entre outros. Para isso, contamos
com a equipe da Primeira Chance, voluntários, 
parceiros, bolsistas, pais de bolsistas e ex-bolsistas. 

◦ Além disso, visitamos escolas na capital do Piauí, 
Teresina, onde também temos uma escola parceira. 

◦ Conseguimos com isso, o maior número de inscrições
da história da Associação, 390 inscrições. 
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2. Testes  Processo Seletivo
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2. Testes  Processo Seletivo em Números
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Contatos
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