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1. A Primeira Chance 

Primeira Chance

Missão

Visão

ODS

Fundada em 2011, a Associação Primeira Chance é uma instituição sem fins 
lucrativos que apoia jovens brilhantes que se destacaram em condições 
totalmente adversas e que precisam de uma oportunidade para desenvol-
ver seu potencial intelectual.

Com a missão de Promover a transformação social de jovens de talento, 
investindo na sua educação, a Primeira Chance busca ativamente jovens 
com potencial intelectual para fornecer condições para que se desenvol-
vam e, consequentemente, possam ajudar todos os que estão ao seu re-
dor.

Aumentar as parcerias financeiras, a fim de inovar no desenvolvimento dos 
jovens bolsistas em projetos extraescolares até 2025.



Dimensões de Apoio ao Bolsista

Perfil do Bolsista Primeira Chance

Até o ingresso na faculdade desejada, o bolsista Primeira Chance conta com 
apoio nas seguintes dimensões:

• Acadêmica:
Bolsa de estudos;

• Financeira:
Alimentação, transporte, material escolar, uniforme e demais custos rela-
cionados à educação;

• Sociocultural:
Projeto socioemocional; Mentoria individual; Passeios culturais; Clube do 
livro; Oficinas e Palestras, com o objetivo de expandir as perspectivas dos 
bolsistas.

Alto Potencial Intelectual
Excelentes notas na escola
Destaque em competições 

(olimpíadas científicas, feiras etc.)

Escola Pública
Cursou até o 8º ou 9º ano do En-
sino Fundamental em escola da 

rede pública de ensino.

Baixa Renda
Renda familiar de até 1,5 salário

mínimo per capita.

Alta Garra
Disposto a enfrentar maiores

desafios intelectuais.



Responsabilidade Social
Contribuímos para o desenvolvimento de jovens em situação de vulnera-
bilidade econômica, causando impacto social e bem-estar da sociedade, 
principalmente das populações dos estados de onde nossos bolsistas têm 
origem.

Solidariedade
Através do nosso trabalho podemos ajudar a mudar a vida de muitas famí-
lias em situação de vulnerabilidade econômica, tornando o mundo delas um 
lugar melhor. E, com isso, nosso mundo também se torna melhor.

Entusiasmo
Para a Primeira Chance, a diferença entre o vencedor e o perdedor não é a 
força nem o conhecimento, mas, sim, a vontade de vencer. Queremos co-
nosco pessoas que querem vencer, mais do que todos os outros.

Transparência
Em todos os momentos e em tudo que fazemos, agimos com responsabili-
dade e honestidade, e exigimos esse mesmo comprometimento de todos os 
nossos apoiadores e beneficiados.

Valores
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Quantidade de bolsistas no Ceará

Fazem parte da Primeira Chance
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Bolsistas Universitários Formados



Alunos 2022

1
Bolsista no 8º ano

do Ensino Fundamental

14
Bolsistas no 9º ano

do Ensino Fundamental

15
Bolsistas no 1º ano

do Ensino Médio

19
Bolsistas no 2º ano

do Ensino Médio

21
Bolsistas no 3º ano

do Ensino Médio

3
Bolsistas no cursinho



Início do ano de 2022
Aprovações de Vestibulares

19
Bolsistas no terceiro 

ano do ensino médio e 
cursinho

17
Bolsistas com uma ou 

mais aprovações

89,5%
Taxa de aprovação

Taxa de Aprovações
Vestibulandos
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Porcentagem de Alumni por curso

Engenharias
30%
Ciência da computação  
10% 
Direito
6%
Física
4%
Administração 
3% 
Letras
2%
Outros Cursos
13%

Medicina 
13%
Matemática
7%
Psicologia
4%
Ciencias Contábeis
3%
Economia
3%
Arquitetura e Urbanismo 
2%
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Destaques de rendimento escolar 
durante o ano de 2022

Destaques de participações nas 
atividades durante o ano

Linda Hillary - 9º ano do Ensino Fundamental
Samuel Viana  - 1ª  ano do Ensino Médio
Lorrany Freire - 2ª ano do Ensino Médio 
Everton Albuquerque  - 3ª ano do Ensino Médio

Carlos Henrique Sampaio
Carlos Eduardo Mendes
Fabiana Marques
Hailton Moura
Laudemir Azevedo



Início do ano de 2022
Aprovações de Vestibulares

Ana Alice Alves de Sousa
Serviço Social - Universidade Unopar Sobral

Nutrição - Faculdade Pitágoras

Física - Universidade Federal do Ceará (UFC)

Antônio David Beserra Abreu

Ciências Contábeis - Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES)

Caio da Silva Ribeiro

Arquitetura - FAESA
Engenharia Elétrica - IFES

Estevon de Aguiar Littig

Engenharia mecânica - Unicamp
Engenharia mecânica - Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB)
Stevens Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

Gabriel Marques Oliveira



Geovana Rodrigues da Pascoa Sousa
Engenharia da computação - UFC - Sobral

Julia Abranches da Silva
Enfermagem - UFES

Lara Alves Kunrath Padilha
Engenharia de Controle e Automação - UERGS

Engenharia de Software - PUC-RS

Luís Felipe Kama Alencar
Ciência da computação - Inteli

Engenharia Eletrica - UFMG

Luiz Gustavo Rêgo Freitas
Medicina - FCMPB - Faculdade de Ciências médicas 
da Paraíba

Maria Juliana Brito Santos
Medicina Veterinária - UFERSA - Universidade Federal 
Rural do Semi-árido

Laysa Gillis Gidi 
Engenharia Civil - UFES
Direito - FGV



Thalisson Bastos Nascimento
Ciência da computação - UECE

Wilton Guarinho de Vasconcelos
Psicologia - UFC - Sobral

Briza Aiki Matsumura (pós 3º ano)
Administração - FGV
Psicologia - UNESP
Psicologia - USP

Francisco Hailton (treineiro)
Administração - UECE

Wanderson Faustino Patrício
AFA - Academia da Força Aérea
Ciência da computação - UFCA - Universidade Federal 
do Cariri

Nicole Coelho Soares
Odontologia - UFC - Universidade Federal do Ceará
Medicina - FCMPB - Faculdade de Ciências médicas 
da Paraíba



Destaques dos bolsistas em 2022

Olimpíada Canguru de Matemática

9 bolsistas 
medalhistas de

4 bolsistas 
medalhistas de

8 bolsistas 
receberam

1 bolsista medalhista de

7 bolsistas 
medalhistas de

OURO PRATA

BRONZE MENÇÃO
HONROSA

EuPhO - European Physics Olympiad

PRATA

OMU - Olimpíada de Matemática da Unicamp

BRONZE
1 bolsista medalhista de



VITALIS - Olimpíada Internacional de Medicina

Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica 

PRATA

OURO PRATA

BRONZE

1 bolsista medalhista de

4 bolsistas 
medalhistas de

13 bolsistas 
medalhistas de

11 bolsistas 
medalhistas de

ONC - Olimpíada Nacional de Ciências

OURO PRATA

MENÇÃO
HONROSA

5 bolsistas 
medalhistas de

5 bolsistas 
medalhistas de

6 bolsistas 
receberam



OBQ Jr
Olimpíada Brasileira de Química Junior

PRATA BRONZE

OBRL - Olimpíada Brasileira de
Raciocínio Lógico

PRATA BRONZE

2 bolsistas 
medalhistas de

3 bolsistas 
medalhistas de

5 bolsistas 
medalhistas de

1 bolsista 
medalhista de

OBMEP – Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas

OURO PRATA

BRONZE MENÇÃO
HONROSA

1 bolsista 
medalhista de

2 bolsistas 
medalhistas de

2 bolsistas
medalhistas de

5 bolsistas 
receberam



ONEE – Olimpíada Nacional de
Eficiência Energética

OURO

2 bolsistas 
medalhistas de

Em dezembro nosso bolsista Davi Kauan foi aprovado no ITA (Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica), que possui um dos vestibula-
res mais difíceis do Brasil.

Com o Davi, temos atualmente 7 jovens que passaram pela Pri-
meira Chance e hoje estudam no ITA, além do Carlos Alexandre, 
que foi nosso primeiro bolsista, e se formou no ITA em 2021.

DEZEMBRO - 2022
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Depoimentos dos Bolsistas

Carlos Henrique
Bolsista Fortaleza

“Além das melhores perspectivas de futuro, resultado do 
meio em que a associação nos permite estar inseridos, a 
Primeira Chance ajuda com oportunidades de crescimen-
to – seja ele acadêmico ou não. Muitas vezes nós temos 
contato com eventos e projetos muito pertinentes, como o 
Nordeste Nerd, que tem bolsas de inglês e mentoria indivi-
dual, pelas quais fui contemplado. Também é muito boa a 
forma como a integração entre os bolsistas é incentivada. 
Isso nos permite desenvolver grandes amizades e parce-
rias para a vida. A mentoria um dos maiores diferenciais do 
projeto, em minha opinião, o apoio de alguém que já está 
inserido no mercado de trabalho é muito importante para 
a escolha profissional, além de que permite desenvolver 
relações com pessoas mais experientes em assuntos de 
nosso interesse.
Eu sou muito grato à Primeira Chance pelo apoio massivo 
ao longo dos últimos anos, e espero poder chegar tão longe 
quanto as oportunidades que tenho tido me possibilitam.”



Encontro de Bolsistas
Ceará

Museu da Fotografia
Fortaleza, janeiro de 2022.

Escola
Fortaleza, maio de 2022.

Escola
Sobral, maio de 2022.

Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura
Fortaleza, julho de 2022.

Encontro Online
novembro de 2022.



A cada ano a Primeira Chance vem aprimorando as ati-
vidades complementares para os bolsistas, experiências 
que podem enriquecer ainda mais a trajetória deles e tor-
ná-los mais preparados para um future de sucesso, seja 
na vida pessoal ou na professional.

No ano de 2022, além dos encontros de acompanhamento, 
os jovens tiveram acesso a iniciativas como, o projeto socioe-
mocional Conhe(ser), Plataforma de estudos complemetares 
Medalhei, mentorias, curso de inglês, e muito mais!

Os encontros de acompanhamento voltaram a ser pre-
senciais, acontencendo junto a visitas ao Museu da Foto-
grafia, ao Parque Estadual do Cocó, ao Museu da Cultura 
Cearense e ao Museu da Imagem e do Som.

Em janeiro tivemos o primeiro encontro de bolsistas do 
ano, que ocorreu no auditório do Museu da Fotografia For-
taleza. Como de costume, no primeiro encontro os nova-
tos foram apresentados aos veteranos e repassamos as 
instruções do Manual do Bolsista, além de avisos insti-
tucionais referentes ao início do ano. Após o encontro, 
houve uma sessão de fotos individuais e a visita guiada ao 
museu da Fotografia.

Encontros de bolsistas - Ceará



Também no mês de Janeiro comemoramos nosso primeiro 
ex-bolsista formado em Medicina. Túlio Amorim se formou 
em Medicina pela Universidade Federal do Ceará – UFC, e 
hoje trabalha em sua cidade natal, Madalena-CE, e em 
uma cidade próxima, Boa Viagem-CE, como plantonista e 
diretor clínico, em ambas. Túlio é o 10º bolsista formado 
da Primeira Chance.

Em fevereiro tivemos um passeio ao Parque do Cocó, onde 
os jovens puderam conhecer um pouco da flora e da fau-
na da região através de um passeio de barco e uma trilha 
pelo parque. 



Em abril tivemos a primeira edição de 2022 do clube do 
livro, com a obra Farenheit 451. Os bolsistas acharam a 
leitura bem interessante e levantaram várias questões 
para discussão acerca da mensagem passada pelo autor e 
comparações com o mundo atual.

Em maio tivemos o segundo encontro de bolsistas, que 
ocorreu de forma separada, em Fortaleza e em Sobral. 
Além de um momento institucional, a base do encontro 
foi uma oficina de autonomia, ministrada por voluntários. 

Em julho tivemos o segundo clube do livro do ano, que 
aconteceu de forma separada. Parte dos jovens escolheu 
a obra Os Dois Morrem no Final, para discutir. Já os outros 
escolheram Sobre Meninos e Lobos. Ambas as discussões 
foram proveitosas e a maioria dos bolsistas gostou da res-
pectiva leitura realizada.



No final de julho, na volta as 
aulas, realizamos o terceiro 
encontro de bolsistas junto 
ao passeio cultural ao Cen-
tro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura. No local os bolsis-
tas acompanharam as visi-
tas guiadas das duas expo-
sições disponíveis no Museu 
da Cultura Cearense - MCC, 
“Vaqueiros” e “Bestiário 
Nordestino“. Após a visita, 
conheceram a estrutura do 
Centro cultural e realizamos 
a parte institucional do en-
contro, com avisos sobre o 
2º semestre de 2022.

Em agosto mais um ex-bol-
sista formado! Carlos Alan 
Cruz se formou em Mate-
mática pela Universidade 
Federal do Ceará. Ainda no 
2º ano do Ensino médio, o 
jovem passou em 1º lugar no 
curso de Matemática, seu 
grande sonho.

formatura!



No mês de outubro realizamos um passeio de relaxamento 
pré-vestibulares para os jovens do 3º ano do ensino médio. 
Fomos ao Museu da Imagem e do Som, onde eles visita-
ram duas exposições, e finalizamos a tarde na Beira-mar 
de Fortaleza, onde eles jogaram vôlei na praia e alguns até 
tomaram banho de mar. Foi uma tarde de descontração às 
vésperas do início dos principais vestibulares, como ITA, 
Unicamp, ENEM e Fuvest. No final, os jovens receberam 
mimos para acompanhá-los nas provas e darem sorte.

No final de novembro encerramos o ano com um encontro 
virtual, por conta  da incompatibilidade de agenda dos alu-
nos, que tiveram o final do ano letivo em datas diferentes. 
O encontro foi bem dinâmico, com atividades em que os 
bolsistas se separaram em pequenos grupos para discutir 
questões sobre o futuro deles e o que acreditam ser impor-
tante para eles e que pode ser feito pela Primeira Chance. 
Também trouxemos os desafios do ano 2022, com pontos 
discutidos entre a equipe da Primeira Chance e as coorde-
nações das escolas em reuniões de acompanhamento dos 
jovens. Houve também uma homenagem aos alunos que 
de destacaram em relação ao rendimento no ano de 2022, 
separados por série, com uma menção honrosa aos desta-
ques do 3º ano do ensino médio por participações nas ati-
vidades da Associação durante o ano de 2022.



Projeto Conhe(SER) Socioemocional

No mês de dezembro, tivemos o último clube do livro de 
2022, com a discussão da obra Tatuador de Auschwitz, que 
se passa no período da Segunda Guerra Mundial e que trou-
xe comentários dos bolsistas sobre A Banalização do Mal.

Em 2021, tivemos a oportunidade de participar da Rede Em-
podera, do Arco Instituto, e desenvolvemos o projeto piloto 
de socioemocional, uma das soluções pedagógicas dispo-
níveis para a Rede.

Em 2022, junto a voluntária Bruna Moura, criamos o proje-
to Conhe(ser), um projeto socioemocional com temáticas 
pertinentes entre o perfil de bolsistas da Primeira Chance. 
Foram definidos 8 encontros durante o ano como a trilha 
padrão do projeto. As turmas pilotos foram de jovens do 9º 
e 1º ano, como encontros em sua maioria presenciais. No 
primeiro semestre os encontros ocorreram de março a ju-
nho. No segundo semestre houveram encontros de setem-
bro a novembro. 



A avalição dos jovens que participaram do Conhe(ser) esse 
ano foi bastante positiva, ainda que tenhamos observado 
certa dificuldade na organização de tempo deles para par-
ticipar dos encontros. Através de trocas com outros pro-
jetos, percebemos que esse é um movimento comum no 
pós-pandemia, a dificuldade de ir presencialmente para 
reuniões e atividades.
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Processo Seletivo
CEARÁ

Resultado Final

1 Identificação e recrutamento de potenciais bol-
sistas análise de perfil e histórico escolar;

2 Testes presenciais: Português e Matemática e 
Redação;

3 Entrevistas virtuais: individuais e com responsá-
vel legal;

4 Processo seletivo avalia aprendizado e perfil 
psicossocial dos candidatos.



Entre os meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, reali-
zamos uma versão compacta do nosso processo seletivo, 
apenas para premiados da Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas – OBMEP. Os testes e entre-
vistas aconteceram em Fortaleza para premiados de todo 
o estado do Ceará. 

Foram 4 participantes de diferentes cidades, e 3 foram 
aprovados como novos bolsistas.
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Tipos de doadores

Para a Primeira Chance realizar suas atividades, existem 
alguns pilares muito importantes, que são as doações fi-
nanceiras de pessoas físicas e jurídicas, e as doações em 
materiais e serviços. Abaixo trazemos mais detalhes dos 
nossos atuais parceiros.

Doações de Materiais e Serviços:
• Parceria com as escolas privadas, com a concessão de 

bolsa integral e material didático a todos os bolsistas;
• Parceria com o escritório de contabilidade Grupo Accord, que 

realiza todas as atividades de área contábil, de forma pro 
bono (termo utilizado para indicar uma atividade voluntária);

• Parceria com o escritório de advocacia Lobo de Rizzo 
Advogados, que nos presta suporte jurídico, também de 
forma pro bono;

• Parceria para realização de auditoria externa, que tam-
bém ocorre sempre de forma pro bono, e atualmente é 
realizada pela BDO Brasil;

• Parceria com a empresa do gerenciador financeiro Con-
trolle, onde organizamos todas as nossas despesas e re-
ceitas. Acessamos a plataforma gratuitamente;

• Mentores trabalham de forma voluntária, acompanhan-
do individualmente nossos bolsistas, durante 2 anos ou 
mais;

• Parceria com o Instituto GOL, que fornece passagens 
aéreas e possibilita que bolsistas possam participar de 
olimpíadas, feiras científicas e vestibulares em todo o 
país. Além disso, equipe e voluntários podem viajar para 
realizar a promoção e execução do nosso processo sele-
tivo.

• Parceria com a Carnegie Brasil, que fornece bolsas de 



inglês para que bolsistas possam se aprimorar na língua.
• Parceria com o Medalhei, plataforma de estudos para 

olimpíadas, que fornece acesso gratuito aos bolsistas 
que desejam.

Doações financeiras:
Desde 2016 temos parceria com a Amicci Shefa Zahav, 

que realiza contribuições mensais com base em percentual 
do faturamento bruto da empresa.

Desde 2016 também temos parceria com a Autonomy In-
vestimentos, que realiza contribuições anuais para manu-
tenção do projeto.
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Rede de Parceiros
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Ricardo Cunha Sales 
Diretor Presidente

Lívia Christine 
Silveira

Supervisora Administrativa

Manuela Brito de 
Oliveira

Analista Financeira

Maana Ferreira
Estagiária de Marketing

Ronaldo de Oliveira 
Sales

Diretor Vice-Presidente

Armenia Maria Sales
Diretora Financeira



Todas as suas dúvidas com relação a este material ou ques-
tões adicionais podem ser esclarecidas através do e-mail. 

Por favor entre em contato caso tenha alguma dúvida.

Primeira Chance

www.primeirachance.org

Primeira Chance

@primeirachance

Contatos




