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1 PALAVRA DO
CONSELHO
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PALAVRA DO CONSELHO
Escrevo estas observações sobre um ano de muita dor, perda e luta contra a pandemia
do coronavírus. Contudo, um ano de profundo aprendizado para todos nós do Amigos
da Poli.
Ciência, tecnologia, inovação - em suma, engenharia - salvam vidas. As dificuldades de
2020 nos relembram a importância de profissionais e centros de excelência e pesquisa
no país, capazes de executar e responder à altura. Não é simples desenvolver vacinas,
resolver entraves logísticos, otimizar processos hospitalares, abrir novos leitos de terapia
intensiva, proteger trabalhadores com novos EPIs, criar sistemas de trabalho a distância,
aplicar robótica em atendimentos e serviços... Ainda mais em meio a uma crise global.
Contar com pessoas que “sabem fazer” em território nacional protege nossos cidadãos
e evita uma situação de vulnerabilidade.
Ressalto que, além de responder à crise, a engenharia empreendedora prepara pessoas
para a nova economia. A realidade da recuperação já se mostra diferente do que
especialistas esperavam (curva “V”, ou “W”, ou “swoosh”). Tudo indica que assistiremos
a uma curva “K”, na qual algumas atividades serão extintas e novas propostas de valor,
ligadas em sua maioria à alta tecnologia, triunfarão.

Falando sobre nossas atividades em 2020, nos reinventamos e agimos rápido.
Lançamos, em caráter excepcional, um Edital de Projetos específico para o
combate ao COVID-19, sem prejuízo ao Edital de Projetos regular. Nesta edição
adicional, conseguimos apoiar uma série de projetos com propostas de ajudar
no combate à pandemia, como projetos atuantes na produção e manutenção
de ventiladores pulmonares, na criação de robôs que minimizam o contágio
em hospitais, na produção e esterilização de máscaras de proteção, para citar
alguns. Também nos preocupamos em apoiar nossa querida escola na transição
para o ensino à distância, intermediando a doação de ferramentas para que as
aulas pudessem migrar para o formato online. Estas iniciativas extraordinárias
não apenas tiveram sucesso prático, mas também deram vazão a nossa angústia
em ajudar.
Nos adaptamos ao mundo virtual e colhemos um efeito interessante na realização
dos eventos de seleção final de projetos, os Pitch Days. A facilidade em participar
dos eventos, que foram transmitidos ao vivo em nossos canais online, atraiu
potenciais investidores e apoiadores e ampliou seu público. Conseguimos, assim,
expandir ainda mais a rede de apoio à escola, expondo as ideias da comunidade
a interessados em ajudar.

Ter universidades fortes é um investimento no longo prazo, que exige estabilidade de
financiamento e pensamento estratégico. A proposta de valor do Amigos da Poli nunca
foi tão clara.
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Conforme dita a boa governança, nosso Conselho Deliberativo passou por
renovações de membros. Não poderia estar mais contente com as pessoas
experientes, influentes e atentas ao nosso propósito que conseguimos.
Agradeço aos que se afastaram – mas não muito! – pelo belo trabalho
voluntário que exerceram.
Finalizo reconhecendo novamente os momentos difíceis em que vivemos,
difíceis para a população em geral e não diferente para as universidades
públicas. Nós estamos atentos, mas também entusiasmados com a educação
STEM, com a inovação e o empreendedorismo que surge. Apoiar a educação
de engenharia e suas benesses continua no centro da nossa missão.

André Clark
Presidente do Conselho
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2 PALAVRA DA
DIRETORIA
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PALAVRA DA DIRETORIA
Mais uma vez, publicamos nosso relatório anual em meio a uma grande crise sanitária
no Brasil e no mundo. Se no ano passado não sabíamos a dimensão do impacto que a
pandemia da COVID-19 teria, agora temos uma visão mais clara de suas consequências. Expressamos nossas mais profundas condolências a todos que sofreram perdas
e foram impactados pela pandemia. Torcemos e nos empenhamos, dentro de nossas
competências, para a recuperação da sociedade o mais rápido possível.

2020 desafiou todas as organizações
a se reinventarem. Afirmo, com muita
satisfação, que prosperamos neste
quesito e superamos todas as
barreiras encontradas

Adaptamos nossas atividades ao mundo virtual – reuniões, eventos, captação
de doadores. Nos prontificamos a fazer nossa parte e lançamos um edital em
caráter emergencial para auxiliar no enfrentamento à pandemia, que mobilizou
toda a comunidade politécnica em prol da sociedade. Mobilizamos nossa rede
para disponibilizar ferramentas que auxiliassem nossa amada escola na transição para o ensino à distância, sem que houvesse uma interrupção nas aulas.
Seguimos com nosso trabalho core, com Edital de Projetos e Centro de Carreira
a todo vapor, ampliando nosso impacto por mais um ano consecutivo. Somos
um grupo mais forte, mais unido e com mais segurança sobre o valor da nossa
missão. Estamos mais preparados, fazendo cada vez mais pela nossa Alma Mater,
alavancando a educação e a engenharia como ferramentas de resolução de
problemas e de transformação da sociedade. E estamos mais conectados com a
nossa comunidade, perto de suas demandas, dialogando com uma rede de pessoas incríveis, prontas a agir. Alcançamos marcos importantes em 2020, descritos
ao longo deste relatório. A leitura está bem interessante.
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Também fizemos uma transição de diretoria bem-sucedida e formulamos metas ambiciosas para os próximos dois anos, para as quais trabalharemos duro. São elas:
1.
2.
3.

Atingir R$ 45 milhões em patrimônio
Expandir e diversificar nossas formas de impacto
Fortalecer a comunidade de Amigos da Poli

Finalizo com um agradecimento especial aos que trabalharam conosco
neste ano tão atípico: doadores, diretoria e administração da Poli,
docentes, alunos, funcionários e aos incansáveis voluntários que não
mediram esforços para fazer com que todos estes resultados fossem
atingidos. Obrigado pela dedicação e apoio de cada um de vocês.
Nosso propósito é forte, assim também devem ser os laços que nos unem.
Estamos apenas no começo e iremos continuar inovando e aumentando
o impacto que geramos, sempre inspirando novos grupos a seguir nossos passos para a criação de mais endowments voltados para a educação no Brasil. Espero que este relatório lhe anime a começar ou continuar fazendo parte desta transformação.
Tiago Ziruolo
Diretor Presidente
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3 MISSÃO, VISÃO
E VALORES
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MISSÃO
Desenvolver o potencial de
alunos e alunas da POLI - USP,
complementando a excelência
de sua formação

VALORES
Ética
Realizar e incentivar relacionamentos éticos entre o Amigos da Poli e a comunidade

Governança
Sistema de gestão com tratamento justo de todas as partes interessadas, que vise a
eficiência e racionalização de recursos

VISÃO
Ser a melhor referência brasileira
na gestão de recursos de apoio à
instituição de ensino superior

Independência
Recursos do Amigos da Poli completamente desvinculados do orçamento da Escola
Politécnica da USP e sustentabilidade da iniciativa com base em seus próprios
recursos

Transparência
Divulgação de decisões, investimentos e resultados para toda a sociedade
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4 PRINCIPAIS
INDICADORES
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PRINCIPAIS INDICADORES
O Amigos da Poli fechou o ano de 2020 com números impressionantes:

Alcançou um patrimônio de

R$ 35,4 milhões

1.040

Atingiu a marca de
alunos e ex-alunos impactados
pelo Centro de Carreira da Poli

*Impacto estimado do Edital de Combate ao COVID-19

Atingiu a marca de

6.027 doadores

Através do trabalho

252
pessoas

voluntário de

Já investiu em

153 projetos

da comunidade politécnica

7.900

E ajudou mais de
em meio a
pandemia do coronavírus*

pessoas
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ATINGIMOS A MARCA DE R$35,4 MILHÕES EXPANDINDO NOSSA BASE DE
DOADORES E INVESTINDO NOSSO PATRIMÔNIO DE FORMA EFICIENTE...
Patrimônio líquido do fundo em milhões de reais

35,4
30,4
+46%
22,5
17,5

10,2
5,4

2015

CAGR dos
últimos 5 anos

2016

2017

2018

2019

2020
Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 13

APOIAMOS 41 PROJETOS E INVESTIMOS R$ 1.1 MILHÃO NA COMUNIDADE
DENTRO DO ANO...
Número de projetos apoiados via Edital de Projetos, por ano

...E PASSAMOS A MARCA DE 1000 PARTICIPANTES IMPACTADOS PELO
CENTRO DE CARREIRA DA POLI
Número de participantes, alunos e ex-alunos, acumulado ano a ano

Investimento em projetos - R$ mil

Crescimento de 52%
do número de projetos
em relação a 2019

1.040

1.120

Número de projetos apoiados via Edital no ano

631

665
600

41

350

375

410

315

27
24

21
11

2015

70

12
2017

2016

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2020*

(*) O ano de 2020 inclui projetos apoiados através do Edital de Combate ao Covid-19 (11 projetos somando
aporte de R$ 393 mil) e Edital de Projetos 2020 (30 projetos somando aporte de R$ 729 mil).
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6.027

CRESCEMOS NOSSA BASE DE APOIO...
Número de doadores, valor acumulado ano a ano

….E ENGAJAMOS MAIS GENTE!
Número de voluntários, por ano.

4.373

Aumento da base
de doadores em
38% no último ano

Crescimento de
37% do número
de voluntários
versus 2019

3.043

252
2.027

184

172
98
37

652
91

2016
2015

2016*

2017*

2018*

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Inclui equipes das diretorias, membros de conselho e comitês e mentores
do Centro de Carreira da Poli

(*) Números alterados em relação aos apresentados no relatório de 2019
dada revisões históricas da base de doadores
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5 PROJETOS
APOIADOS
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EDITAL DE COMBATE
AO COVID-19
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EDITAL DE COMBATE AO
COVID-19

5 acessos

2 soluções

a EPIs

Em março de 2020, com o agravamento da pandemia do coronavírus pelo Brasil
e mundo, o Amigos da Poli decidiu organizar um edital emergencial, o Edital de
Combate ao Covid-19. Agindo de maneira rápida e excepcional, buscamos ideias
da comunidade politécnica que se propusessem a ajudar no cenário de crise, sem
restrição de escopo. Alcançamos projetos diversos e com alto impacto, desde soluções
para saúde, como relacionados a EPIs e equipamentos, até propostas para ensino à
distância. A chamada foi voltada para projetos criativos e inovadores, escaláveis e de
rápida implementação.
Sua estrutura e processo foram similares ao Edital de Projetos clássico, com algumas
simplificações e cronograma mais veloz. Todo o processo, desde ideação a
implementação, ocorreu em cerca de um mês, sem prejuízo ao Edital de Projetos 2020,
que aconteceu em paralelo.
Realizamos captação específica para este edital e conseguimos fundos dedicados,
graças a ação do Conselho e Diretoria. Ou seja, nosso orçamento para o ano não foi
impactado.
Assim, desempenhamos um papel chave em ano de crise, impactando 7.956 pessoas
através dos 11 projetos escolhidos para apoio.

digitais

1 robô

colaborativo

2 tratamentos
diretos

1 triagem e

diagnóstico

Nossa motivação partiu da convicção de
que, como engenheiros, somos formados para
impactar mudanças na sociedade por meio da
aplicação de nossos conhecimentos.
Alain Guimarães,
aluno de pós graduação
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Edital de combate ao Covid-19

E-Group:
face shields
Proponente: Alain Nascimento Guimarães

Resultados

Prof. responsável: Eduardo Lorenzetti Pellini

O projeto inclui aproximadamente 30 impressoras
3D, sendo capazes de pouco mais de 1.600
unidades por semana. A montagem final dos Face
Shields envolve um trabalho cuidadoso conduzido
por cerca de 50 voluntários. Além deles, o projeto
conta com outras 30 pessoas que incluem alunos,
ex-alunos, professores e funcionários da Poli-USP e
de outras escolas.

Valor apoiado: R$ 75.000,00
Descrição do projeto
O projeto E-Group: Face Shields teve como
objetivo aumentar a capacidade produtiva de
Face Shields (máscaras com tiara e viseira) para
utilização na rede de saúde nacional. A operação
baseia-se no fornecimento de máscaras a custo
zero para proteger a linha de frente de combate
ao COVID-19.
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•

27.475 Face Shields completos, que incluem,
cada: 1 tiara, 1 viseira transparente, 1 elástico
de tecido, conforme padrão estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

•

Em pouco mais de 100 dias, atendemos a mais
de 210 hospitais, centros de saúde, unidades
básicas e outras instituições, principalmente
públicas.

•

1.500 unidades que foram direcionadas a Cuba.

Edital de combate ao Covid-19

Soluções de telemedicina para triagem
de pacientes com suspeita de COVID-19
Proponente: Marcos Ribeiro Pereira Barretto

Resultados

Prof. responsável: Marcos Ribeiro Pereira Barretto

•

Três públicos: funcionários da linha de frente da Anvisa
em aeroportos (alto risco de contágio), POLI-USP (alunos,
professores e funcionários) e base de clientes da Fidati.

•

Já foram feitos cerca de 210 agendamentos de
teleconsulta apenas em junho de 2020.

•

A avaliação dos atendimentos está com nota 5 de 5.

•

Cerca de 150 consultas em um mês

Valor apoiado: R$ 33.000,00
Descrição do projeto
O projeto Solução de Telemedicina para Triagem de
Pacientes com Suspeita de COVID-19, coordenado
pelo professor Marcos Barretto, tem como objetivo o
desenvolvimento de uma plataforma de atendimento
remoto para identificação e acompanhamento
de pacientes com coronavírus através de um kit,
entregue ao paciente em seu domicílio, combinado
com uma plataforma para interação por chat e
videoconferência entre paciente e médico.
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Métricas (início 19/03)

30/06

16/06

09/06

02/06

26/05

19/05

Atendimentos agendados

320

246

195

103

84

65

Atendimentos realizados

235

176

138

89

74

60

Monitoramentos feitos

120

94

70

39

31

21

Pacientes únicos atendidos

123

88

63

46

39

30

Pacientes com casos suspeitos sem
acesso ao teste

32

30

29

19

15

12

Pacientes com casos confirmados

25

18

6

1

0

0

Kits enviados

14

12

8

5

1

0

NR (paciente não compareceu ao
atendimento agendado)

10

7

-

-

-

-

Formulário triagemcovid preenchidos 73

53

48

33

28

19

Cliques no link bit.ly

424

-

-

-

-

461

Edital de combate ao Covid-19

Máscara inteligente para pacientes com
quadro clínico inicial da doença COVID-19
Proponente: Sebastião dos Santos Filho

Resultados

Prof. responsável: Sebastião dos Santos Filho

Foram avaliadas na fase intermediária do projeto dez estruturas
de máscaras inteligentes para diferente tipos de usuários, incluindo pacientes e profissionais de saúde envolvidos no tratamento de pacientes com COVID-19.

Valor apoiado: R$ 48.500,00
Descrição do projeto
O projeto Máscara Inteligente para Pacientes com
Quadro Clínico Inicial de COVID-19 tem como objetivo a fabricação de máscaras de baixo custo com
dupla camada de polipropileno flexível como barreira facial. A máscara facilita a respiração, promove
a inalação controlada de medicamentos e mantém
a temperatura do fluxo expirado para neutralizar o
vírus presente nas mucosas.
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Através de discussões com equipes de médicos e fisioterapeutas, bem como de testes de campo, foi feito um levantamento
de requisitos e propostas de melhorias para a etapa final do
projeto. A incessante interação com o HU-USP resultou na prototipagem de uma máscara inteligente equivalente à máscara
N95, composta de ventoinha e mini-bomba para ajudar na respiração, com a opção de permitir aos profissionais de saúde a
escolha dos modos de operação “em movimento” ou “em repouso” e o controle do fluxo de ar que for considerado confortável. O
protótipo desenvolvido neste projeto é alimentado por uma bateria com autonomia para até oito horas de uso contínuo – com
duas horas de tomada para a recarga completa. A máscara
inteligente prototipada tem fluxo unidirecional de ar passando
por filtro N95 (HEPA) de entrada e fluxo de ar de saída extraído
através de mini-bomba acoplada a um sistema compacto de
ozonização e UV, para eliminação de vírus, bactérias e fungos.

Edital de combate ao Covid-19

Projeto open source de robô
transportador hospitalar
Proponente: Leopoldo Rideki Yoshioka

Resultados

Prof. responsável: Leopoldo Rideki Yoshioka

O primeiro protótipo do Robô Hospitalar foi construído
com sucesso e foram realizados diversos testes de
laboratório e de campo. A partir dos resultados obtidos
com o primeiro protótipo, foram implementadas
várias melhorias no projeto do robô. Atualmente, está
ocorrendo a construção do segundo protótipo que
incorpora os refinamentos do projeto anterior e está
sendo implementado o software para agregar novas
funcionalidades.

Valor apoiado: R$ 40.000,00
Descrição do projeto
Trata-se da construção de uma plataforma open
source de um robô de transporte de produtos dentro
de hospitais. O objetivo do projeto é aplicar os
conhecimentos e os resultados de um projeto anterior
de um robô de entrega o “delivery robot”, que contou
com o apoio financeiro do Amigos da Poli (Edital
2019), para desenvolver uma versão customizada
para utilização no Hospital Universitário da USP (HU).
Diante da situação atual decorrente da Covid-19, um
grupo de alunos da Poli e da FAU, além de professores
de diversas áreas da Poli, está congregando esforços
para atender a uma necessidade emergencial do HU
e de outros hospitais.
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Edital de combate ao Covid-19

Estudo do fluxo de pessoas em ambiente de
trabalho mitigando o risco de contaminação
por doenças infectocontagiosas
Proponente: Daniel de Oliveira Mota
Prof. responsável: Daniel de Oliveira Mota
Valor apoiado: R$ 12,535.52
Descrição do projeto
O projeto tem como objetivo realizar estudos e simulações de fluxo de pessoas para identificar e otimizar políticas de circulação, com aplicação prática em empresas. Foram desenvolvidas simulações
de fluxo de pessoas dentro de empresas a fim de
analisar cenários que minimizem o contato entre as
pessoas e consequentemente o contágio de doenças, sempre mantendo produtividade da empresa.
A metodologia diz que a população pode ser dividida em 3 grupos de estados: suscetíveis, infectados e
recuperados. Esse modelo é denominado SIR e calcula o número teórico de indivíduos infectados com
uma doença em uma população fechada ao longo
do tempo. A utilização do SIR junto às técnicas de simulação do fluxo de pessoas pode gerar resultados
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que indicam diferentes políticas serem adotadas em momentos
de epidemias, com o intuito de diminuir o contágio, sem alterar
de maneira significativa o dia-a-dia da população.

Resultados
Foram feitas simulações e análises em diferentes locais, como
o Mercado Municipal de São Paulo e a Universidade de Guadalajara (México), esta última em parceria com o MIT. Com essas simulações chegou-se a conclusões interessantes como:
•

caso o número de visitantes seja superior a 100 compradores,
já vale a pena para o estabelecimento distribuir máscaras em
prol de atrair mais compradores (Mercado Municipal)

•

o maior risco estava na aglomeração de pessoas durante os
intervalos, dado que independentemente do caminho percorrido, as quinas onde os alunos transitavam se tornaram centros de contaminação.

As simulações indicaram que, mais importante que número de
pessoas, deve ser observada a densidade delas. Desta forma, os
locais de maior risco são: elevadores, salas fechadas, banheiros,
etc. Por outro lado, o elevado número de pessoas atua na probabilidade de que algum indivíduo traga o vírus e promova a
disseminação do mesmo.

Edital de combate ao Covid-19

Equipamento para desinfecção
rápida de máscara N95
Proponente: Antonio Carlos Silva Costa Teixeira

Resultados

Prof. responsável: Antonio Carlos Silva Costa Teixeira

Foi necessário inicialmente desenvolver um dispositivo estático, a fim de testar o desempenho da técnica de esterilização
de máscaras e também o procedimento de quantificação da
viabilidade viral, que se mostraram ambos adequados.

Valor apoiado: R$ 7.000,00
Descrição do projeto
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento
de um projeto e a construção de uma estação de
esterilização de máscaras por irradiação UV-C
de operação contínua, para suprir a demanda de
reabastecimento de EPIs. Esta é uma das várias
técnicas de inativação biológica que são conhecidas
e amplamente utilizadas para casos de alta demanda
de máscaras cirúrgicas ou respiradores. Entre todas
elas, é uma das que obedece aos requisitos de um
ambiente de alta demanda e emergência.
Sabe-se que essa técnica é viável para vírus SARSCoV-2, e alguns hospitais dos Estados Unidos já vêm
usando a irradiação UVC como forma de mitigar a
falta de máscaras.
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Em sua versão final, o protótipo da estação de esterilização
contínua, denominado Cuara-FD, é dotado de um sistema
mecânico de deslocamento contínuo e promove o transporte
das máscaras N95 (ou outras, mesmo caseiras) usadas sem
contato direto com o sistema de transporte, permitindo a esterilização completa (ambos os lados do EPI) de aproximadamente 88 máscaras/hora.
Os testes de viabilidade viral após a desinfecção vêm sendo
feitos através da Plataforma Científica Pasteur-USP e os resultados foram muito satisfatórios, sendo que os trabalhos de
pesquisa ainda continuam.

Edital de combate ao Covid-19

Esterilização e reuso de máscaras PFF2/N95:
alternativas no cenário da pandemia do COVID-19
Proponente: Vinícius Henrique Dias Amaral

Resultados

Prof. responsável: Arturo Forner Cordero

Após a aprovação do produto, a tecnologia para confecção das máscaras, com possibilidade de reutilização, poderá ser transferida e protagonizada por outras instituições
de saúde situadas em comunidades remotas do Brasil e
América Latina.

Valor apoiado: R$ 48.000,00
Descrição do projeto
Este projeto busca a reutilização das máscaras
PFF2/N95 sem perda de segurança para o usuário,
será feita a montagem de equipamentos para execução de 3 métodos distintos de esterilização desse
EPI. Para o processo de esterilização, foram escolhidos três métodos: calor a seco, calor úmido e UV-C.
Os testes de qualidade das máscaras foram determinados pelo IPT e Fundacentro. Na Poli, a equipe de
trabalho, formada pelo Grupo Argo com apoio do
professor Arturo, desenvolveu diversas tarefas: análise estatística dos dados, preparação do projeto de
desinfecção de baixo custo, construção de um protótipo de acordo com os resultados e preparação
de manual de divulgação.
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O projeto já elaborou um artigo sobre a comparação de
equipamentos de esterilização de máscaras em parceria
com o InovaHC, IPT, EPUSP e Fundacentro e outros projetos
“spin-offs” surgiram desta iniciativa.
Será desenvolvido ainda um manual (tanto em português
como em inglês) o qual compilará metodologias e recomendações para um cenário de pandemia, com a do COVID19. Dessa forma, o documento indicará os métodos simples e eficazes de forma adequada para a garantia da
segurança do profissional de saúde quanto à reutilização
desse equipamento de EPI.

Edital de combate ao Covid-19

Laboratório digital EAD através
de internet das coisas
Proponente: Victor Takashi Hayashi

Resultados

Prof. responsável: Reginaldo Arakaki

Cerca de 50 alunos de 4 turmas tiveram suas atividades
práticas de sistemas digitais paralisadas durante a quarentena, dado o desafio de promover a educação EAD
com experimentos de hardware. Com o projeto, cerca de
50 alunos de 4 turmas de laboratório digital da Engenharia
Elétrica puderam continuar sua educação prática mesmo
com a manutenção da quarentena. O conhecimento de
sistemas digitais e o projeto dirigido ao final da disciplina
fomentam a aplicação de aspectos técnicos na resolução
de problemas reais.

Valor apoiado: R$ 2.944,00
Descrição do projeto
O projeto tem o objetivo de viabilizar a execução à
distância das aulas da disciplina de laboratório digital, obrigatória para alunos do 3o ano da Engenharia
da Computação.
Pelo uso de tecnologias de Internet das Coisas, torna-se possível a interação por meio de aplicativo de
celular e manifestação física em bits no equipamento FPGA presente no laboratório digital. Diante desta infraestrutura, o aluno pode apertar um botão no
aplicativo, desenvolver um projeto na FPGA que possa entender os bits transmitidos através da nuvem
e acender um dispositivo físico conectado à FPGA
no laboratório, e visualizar o acionamento através de
uma webcam conectada a uma videoconferência
(p.ex. Google Hangouts).
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Edital de combate ao Covid-19

Vent19 - ventilador mecânico
de emergência
Proponente: Marcos de Sales Guerra Tsuzuki

Resultados

Prof. responsável: Marcos de Sales Guerra Tsuzuki

Foram desenvolvidos diversos protótipos completos contendo o modelo CAD, desenhos detalhados, plano de montagem, processo de calibração dos sensores (motor, sensor
de pressão e sensores de vazão), cabeamento, blindagem
dos componentes elétricos (como motor, fonte, etc). A equipe elaborou um artigo para o CBA descrevendo as inovações e contou com uma forte colaboração da Atlas-Schindler para o desenvolvimento de um produto final.

Valor apoiado: R$ 50.000,00
Descrição do projeto
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de
um modelo de ventilador mecânico que possa ser
montado e distribuído rapidamente em casos de
escassez crítica. O projeto deve ser feito de modo
aberto, empregar técnicas de manufatura rápida e
construíıdo com componentes amplamente disponíveis em território nacional.
Autoridades em saúde pública do Brasil são consistentes em afirmar que o grande risco da pandemia
de Covid-19 é a possível saturação do sistema de
saúde. O projeto faz frente a um dos principais desafios encontrados por médicos no tratamento de pacientes com coronavírus: a disponibilidade de ventiladores pulmonares.
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O projeto está atualmente na fase de testes com animais
e humanos para que possa submeter o protótipo para a
aprovação da ANVISA.

Edital de combate ao Covid-19

INTENSA – máscara EPR de alto
desempenho para médicos intensivistas
Proponente: Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti

Resultados

Prof. responsável: Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti

Foram desenvolvidos diversos modelos via CAD e impressão 3D, com diferentes configurações geométricas e arranjos do sistema de filtros. Cada um desses modelos foi sendo
testado quanto a sua usabilidade. Após a escolha de uma
configuração razoável, foram usinadas três formas para a
produção da máscara em vacuum forming. Os ‘blisters’ resultantes foram recortados e com eles produzidos diversos
modelos de máscaras. Foi ainda usinada uma ferramenta
para extrusão do perfil de vedação da máscara, feito de
de borracha. O material do perfil está sendo desenvolvido
para ser muito macio e sem nenhum traço de componentes
tóxicos.
A próxima etapa consiste no levantamento do supply chain
para a produção da máscara em larga escala.

Valor apoiado: R$ 9.000,00
Descrição do projeto
Este projeto busca o desenvolvimento de uma máscara de proteção respiratória de alto desempenho
para os trabalhadores da saúde. A máscara INTENSA
protege com um único EPI tanto as vias respiratórias
como os olhos do usuário, bem como toda a parte
frontal da face. Foi concebida para ser leve, permanecer firmemente pressionada sobre a face do usuário e ser dotada de uma banda de vedação macia,
a qual permitirá suficiente estanqueidade e reduzirá
as lesões decorrentes da fricção que frequentemente ocorre com o uso de EPIs e EPRs convencionais.
Além disso, a máscara INTENSA está sendo projetada
para maximizar a visibilidade, favorecendo a comunicação e a empatia médico-paciente.
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Edital de combate ao Covid-19

Projeto de manutenção de ventiladores
mecânicos
Proponente: Antonio Francisco Gentil Ferreira Junior

Resultados

Prof. responsável: Henrique Takachi Moriya

Foram realizadas consultorias, realização de testes pós-manutenção corretiva emergencial ou manutenção para
um total de 14 ventiladores do IAMSPE, complexo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Hospital
Municipal Dr. Moysés Deutsch.

Valor apoiado: R$ 50.000,00
Descrição do projeto
Este projeto consistiu na associação do IPT e da Poli
para implantação de um ponto de manutenção e
calibração de ventiladores pulmonares que se encontravam fora de operação na rede de saúde pública (SUS). Uma medida imediata identificada para
o aumento do número de ventiladores disponíveis no
SUS é a manutenção dos equipamentos que se encontram segregados nos centros de saúde. As etapas deste projeto consistiram em: adequação da
área de manutenção, treinamento da equipe técnica na manutenção dos ventiladores, manutenção
dos ventiladores, desenvolvimento de processo de
calibração, testes funcionais e calibração de parâmetros elétricos e de ventilação. Após o processo de
manutenção, os ventiladores foram disponibilizados
para retornar às unidades de saúde.
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As avaliações de desempenho dos ventiladores no contexto do trabalho com o Ministério da Saúde para avaliação
de lotes tiveram um impacto médio estimado em 13.500
unidades de ventiladores pulmonares fornecidos à rede
SUS. Um relato sobre o projeto foi publicado sob a forma de
artigo completo no CBEB 2020 e recebeu o convite de um
dos editores para submissão ao Global Clinical Engineering
Journal de uma versão expandida do artigo.
Foi realizada ainda a avaliação de desempenho de 03 ventiladores pulmonares importados pelo Governo do Estado
de São Paulo da China e da Turquia (impactando aproximadamente um total de 1884 equipamentos importados),
além da criação de vídeos que funcionam como guia para
o uso dos produtos.

COMO FUNCIONA O EDITAL DE
PROJETOS DO AMIGOS DA POLI ?
O Edital de Projetos do Amigos da Poli é um dos pilares da atuação do fundo e tem como objetivo apoiar financeiramente
projetos de alunos de graduação, pós-graduação, professores ou funcionários da Escola Politécnica. Desde a submissão das
propostas até o recebimento integral do apoio financeiro, os projetos passam pela avaliação, seleção e acompanhamento do
Amigos da Poli. As principais etapas do Edital de Projetos são:

3

1
Lançamento do Edital:
divulgado
presencialmente pelos
nossos voluntários na
Escola Politécnica e em
todas as nossas redes
sociais.

Avaliação Online:
todas as propostas são avaliadas criteriosamente através de uma
plataforma online, desenvolvida pela empresa parceira Gradus Consultoria.
A comissão técnica de avaliação é formada por associados e doadores do
Amigos da Poli, profissionais de engenharia e professores da Poli. Os projetos
que seguirão para a próxima fase de avaliação são selecionados de acordo
com critérios pré-estabelecidos, notadamente a sua capacidade de
agregar valor para a Escola Politécnica.

2
Inscrição dos Projetos:
durante o período de inscrições
os proponentes devem elaborar e
submeter suas propostas, que devem
conter uma descrição detalhada do
projeto, da equipe e um cronograma
físico-financeiro do projeto.

4
Pitch Virtual:
os projetos selecionados na fase de avaliação
on-line apresentam seus pitchs ao Conselho
Deliberativo, que define quais projetos serão
apoiados e qual o montante será destinado a
cada projeto. Em 2020, devido à pandemia da
COVID-19, os pitchs foram realizados de forma
virtual e transmitidos ao vivo pelo YouTube.

6

5
Divulgação dos Resultados:
os proponentes dos
projetos selecionados pelo
Conselho são informados
dos resultados e um
contrato de prestação de
contas é formalizado.

Recebimento dos recursos e
acompanhamento dos projetos:
o Amigos da Poli acompanha de
perto o avanço e o uso dos recursos
pelos projetos apoiados. Através
de um processo de prestação de
contas, os responsáveis devem
reportar, periodicamente, a
evolução e resultados com base em
metas previamente estabelecidas.
A liberação dos recursos se dá
em acordo com este processo de
prestação de contas.

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 30

41

Através do edital regular, o Amigos da Poli apoia projetos em
quatro categorias diferentes:
11

Melhoria de Ensino

Pesquisa Científica

Covid*

Projetos relacionados ao ponto central de atuação da Escola, que busquem melhorar a qualidade do ensino na graduação e pós-graduação. Estes projetos devem focar no apoio ao
cumprimento do currículo atual da Escola e na
viabilização de novas disciplinas. Esta categoria também engloba projetos que visam o aprimoramento de espaços físicos, apoio a eventos,
seminários e encontros organizados pela Escola
ou com a sua participação.

Projetos relacionados a pesquisa científicas e ao desenvolvimento de novas tecnologias em engenharia. Esta categoria também contempla projetos de
aprimoramento de laboratórios de pesquisa, apoio
a eventos, seminários e encontros organizados pela
Escola ou com sua participação, que estejam ligados
às áreas de Pesquisa e Desenvolvimento.

Startups

27
2

24

Pesquisa
Melhoria de ensino

21

Grupos de extensão

1
1
5

11
8

Grupos de Extensão

Startups em Fase de Prototipação

Projetos relacionados à extensão universitária
incluindo projetos de grupos que atuam além
do mundo acadêmico, com foco ou reflexos no
ensino e na educação. Esta categoria inclui, por
exemplo, projetos de equipes de competição de
engenharia e grupos que atuam no combate a
problemas sociais, que na sua conclusão, gerem
valor educacional para a Escola.

Projetos relacionados à criação de novos negócios,
por membros da comunidade politécnica, que tenham como objetivo o desenvolvimento de produtos
e tecnologias ligados à engenharia. Para apoio nesta categoria, o Amigos da Poli exige que a Startup
possua algum tipo de protótipo em desenvolvimento,
para que seja possível analisar a viabilidade técnica e comercial do produto ou serviço oferecido pela
Startup.

2

9
2
1
2

12

14
10

6

5

2013
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4

4

3
10
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11

1
1

4

6

2
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12
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14
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*Edição em caráter excepcional.
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Categoria:

MELHORIA DE ENSINO
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Melhoria de ensino

Wiseful: conscientização energética
através de app e predição
Proponente: Victor Takashi Hayashi

Resultados:

Prof. responsável: Reginaldo Arakaki

Até o momento o projeto já realizou toda a montagem
dos módulos de medição de energia e o refino das funcionalidades do sistema. Está sendo desenvolvida a interface de monitoramento (dashboard) das informações
de consumo para visualização pelos técnicos e professores do laboratório onde os módulos serão instalados.

Valor apoiado: R$ 12.535,52
Descrição do projeto:
A Wiseful busca o uso consciente de energia por meio
da transformação de dados granulares de consumo
de energia em informações de fácil entendimento
para o público leigo. A ferramenta aplicará algoritmos de inteligência artificial em dados coletados por
30 medidores de energia IoT instalados no prédio da
Engenharia Elétrica da EPUSP, para criar análises e
sugestões personalizadas em aplicativo Android.
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O projeto já realizou uma publicação na conferência IEEE
da Austrália e já teve a aprovação de mais três publicações na conferência internacional IEEE Inducson.
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Edital de combate ao Covid-19

Concreto Poli 2020 - 2021
Proponente: Pedro Luís Rufato de Jesus
Prof. responsável: Sérgio Angulo
Valor Apoiado: R$ 47.275,00

empregado no próximo Ciclo de Trabalho. O design dos experimentos é feito com base em literatura científica, consulta
aos professores orientadores e também experiência acumulada pelo grupo ao longo do tempo.

Descrição do projeto:

Resultados:

O projeto consiste em desenvolver tecnologias do concreto em várias frentes além de fomentar o interesse
da comunidade universitária pelo assunto. O principal
motor de engajamento dos alunos é a participação em
concursos estudantis voltados para área. Em suma, são
proporcionadas atividades extracurriculares temáticas
em tecnologias do concreto, estruturas de concreto armado e projetos interdisciplinares de obras civis.

O Concreto Poli adquiriu uma impressora 3D, filamentos e cursos de modelagem computacional para impressão 3D com
os recursos investidos pelo Amigos da Poli. Com os equipamentos e conhecimento, as formas do Concurso Concrebol e
outras peças de teste foram impressas.

O ciclo de trabalho modelo da equipe compreende as
atividades: i) Pesquisa em bases científicas com professores; ii) Design do experimento contendo: traço
do concreto, procedimento de mistura e moldagem
do concreto em detalhes, procedimento de preparação da fôrma e armadura de aço (quando aplicável),
procedimento de desmolde e cura; iii) Realização do
Experimento e documentação das condições reais de
realização; iv) Ensaio e Analise de Resultados; v) Incorporação do aprendizado. Cada Ciclo de Trabalho resulta em incorporação de aprendizado que será
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Paralelamente, a equipe do Concurso Ousadia seguiu com
atividades de treinamento no uso de softwares avançados
de modelagem e projeto arquitetônico e estrutural, visando
participação em concursos durante o ano de 2021. Durante o
período também foi feito o processo seletivo 2021.1, visando a
continuidade do grupo por mais um ano.
As próximas etapas são obtenção do equipamento para ensaio dinâmico do pórtico para o Concurso APO, o qual já foi
projetado e está em fase de orçamento junto ao fornecedor. A
equipe do Concurso Ousadia se prepara também para participação em concursos durante o ano de 2021 como preparatórios para concorrer no Concurso Ousadia, a ser organizado
no 63° Congresso Brasileiro do Concreto.
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Melhoria de ensino

Ação virtual no
inovaLab@Poli-elétrica
Proponente: Fernando Josepetti Fonseca

Resultados:

Prof. responsável: Fernando Josepetti Fonseca

Por meio do projeto InovaLab@Poli-Elétrica (2018) transformamos um “depósito” pouco usado em um local agradável e bonito para o ensino e aprendizado dirigido ou
espontâneo.

Valor apoiado: R$ 14.700,00
Descrição do projeto:
O projeto tem como objetivo criar um espaço de
aprendizado com ferramentas virtuais dentro de um
laboratório da Poli. A ação virtual irá agregar ao InovaLab@Poli-Elétrica a capacidade de gerar conteúdo, como lives para ensino de técnicas de projeto de sistemas eletrônicos - além de transformar o
Lab tanto em um estúdio para a geração de ensino
à distância, como em um local em que se possam
executar ações acompanhando os vídeos.
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O local permite trabalhar 24 horas/7dias com entrada
controlada pelo cartão USP, sendo focada nos na população de 1.500 estudantes e professores da Elétrica,
porém acessível a todo politécnico(a). Ao mostrar o local
e sua proposta encontrou-se muita receptividade de
empresas em colaborar financeiramente com o aprimoramento do laboratório.
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Melhoria de ensino

Expansão da oficina de prototipagem
do INOVALAB@POLI
Proponente: Eduardo de Senzi Zancul

Resultados:

Prof. responsável: Eduardo de Senzi Zancul

O INOVALAB@POLI foi criado em 2012. Desde então, o
laboratório vem sendo melhorado e ampliado. Hoje, o
INOVALAB@POLI conta com 5 espaços que servem de
base para atividades de inovação, prototipagem e empreendedorismo dos alunos. O INOVALAB@POLI é utilizado intensamente por estudantes em disciplinas e por
grupos de competição. Em 2018, foi considerado o segundo projeto de maior impacto apoiado pelo Amigos
da Poli.

Valor apoiado: R$ 48.700,00
Descrição do projeto:
O projeto visa a expansão da área e da atuação da
Oficina Mecânica do INOVALAB@POLI localizada no
prédio da Engenharia de Produção da POLI.
A Oficina Mecânica é muito procurada pelos alunos
e será expandida para atender a novas atividades. A
Oficina atende todos estudantes da Escola que buscam recursos de prototipagem como impressoras 3D,
cortadora laser e centro de usinagem para concretizar os seus projetos.

O projeto de expansão da oficina apoiado pelo Edital
2020 foi concluído com sucesso. A oficina foi reformada,
tendo a sua área de trabalho para alunos ampliada. Os
equipamentos e ferramentas necessários foram adquiridos e instalados no local permitindo um uso ainda mais
completo da oficina.

A Oficina tem alta demanda e opera no limite de sua
capacidade. O espaço designado inicialmente não
é mais capaz de atender toda a procura com conforto e segurança, e por isso busca-se uma ampliação das suas capacidades.
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Melhoria de ensino

Plataforma “open source” para o
aprendizado de eletrônica de potência
Proponente: Lourenço Matakas Júnior

Resultados:

Prof. responsável: Lourenço Matakas Júnior

A equipe já finalizou de desenvolvimento e construção
de plataforma didática para o ensino de eletrônica de
potência com 6 módulos cada (Inversor, Filtro L, Filtro C,
Medidor de Corrente, Medidor de Tensão, Processador).
Também foram confeccionadas 84 placas de circuito
impresso (14 de capacitores de filtro, 27 de indutores de
filtro, 15 adaptadoras, 13 processadoras, 15 inversoras).
Adicionalmente foi publicado o ebook “Plataforma Didática Modular Aberta para o Ensino de Eletrônica de
Potência” pela editora Atena detalhando a plataforma,
seus módulos e a integração entre eles, em inglês.

Valor apoiado: R$ 17.162,00
Descrição do projeto:
O projeto tem como objetivo construir um conjunto
de módulos (kits) para o aprendizado de eletrônica
de potência a partir de experimentos, sendo destinado a cursos de escolas técnicas, de graduação e
pós-graduação.
A motivação para esse projeto é o fato de que conversores de energia elétrica baseados em técnicas
de Eletrônica de Potência (EP) são empregados em
todas as áreas de atividade da engenharia elétrica,
e a previsão de que até 2030, 80% da energia elétrica será processada por eles.
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Outros componentes ainda estão sendo desenvolvidos,
assim como a criação de um website e uma infraestrutura local para montagem de testes, e treinamento dos
alunos.
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Melhoria de ensino

Inovação didática no laboratório de
soldagem e junção
Proponente: Cristiana M. Marçal Freire

Resultados:

Prof. responsável: Sérgio Duarte Brandi

O projeto completou todas as fases do projeto relativas
à utilização do software pela graduação, com adaptações às questões remotas antes não previstas. Em uma
das aplicações foi proposto para a turma de graduação em Engenharia Metalúrgica na disciplina “PMT 3404
- Soldagem e junção dos materiais” a realização de um
Pitch Day, em que a turma deveria apresentar um projeto de construção de um vaso de pressão para armazenamento de ácido nítrico, utilizando a metodologia
da “aula invertida”. Nesse projeto cada equipe deveria
apresentar toda a metodologia aplicada. Além dos alunos de graduação, a licença também está disponível
para alunos de pós-graduação.

Valor apoiado: R$ 24.779,81
Descrição do projeto:
O projeto visa a aquisição de uma licença didática
de um software para simulação dos processos de
soldagem, além da aquisição de um computador
de alto desempenho para permitir a utilização desse
software.
O principal objetivo dessas aquisições é complementar o ensino da disciplina “PMT 3404 - Soldagem
e junção de materiais” e do curso de Especialização
do PECE da Escola Politécnica, com potencial para
uso do software em trabalhos de pós-graduação.
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Melhoria de ensino

Hackspace PEA - instrumentação
e ferramentas
Proponente: Eduardo Lorenzetti Pellini

Resultados:

Prof. responsável: Eduardo Lorenzetti Pellini

O projeto coloca à disposição um espaço de uso compartilhado, repleto de instrumentos modernos aptos
para o desenvolvimento de projetos de engenharia e de
inovação promovidos por disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação.

Valor apoiado: R$ 30.375,00
Descrição do projeto:
O projeto trata da instrumentação de bancadas de
trabalho para alunos no novo espaço do Hackerspace PEA. O objetivo deste projeto é a aquisição de
equipamentos de bancada, tais como sensores, multímetros, osciloscópios, tacômetros, wattimetros, fontes de alimentação, soldadores, lupas, ferramentas
para trabalho com componentes eletrônicos, além
de ferramentas para trabalho com máquinas elétricas rotativas (motores e seus acionamentos)
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O Hackspace PEA pode ser usado com liberdade, mas
sobretudo com segurança. O espaço é administrado
pelos próprios alunos, o que permite o exercício de valores de liderança, organização, responsabilidade e cooperação.
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Melhoria de ensino

Plataforma robótica para serviços
de micromobilidade
Proponente: Leopoldo Rideki Yoshioka

Resultados:

Prof. responsável: Leopoldo Rideki Yoshioka

O grupo de mobilidade inteligente vem trabalhando no desenvolvimento do “delivery robot” desde julho de 2019. A partir
de abril de 2020, o grupo desenvolveu um robô transportador
hospitalar para auxiliar os profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia. Ambos os projetos foram apoiados pelo
Amigos da Poli. O primeiro modelo da versão hospitalar do robô
será lançado ainda em 2021.

Valor apoiado: R$ 31.500,00
Descrição do projeto:
O objetivo é desenvolver e fabricar três plataformas
robóticas para aplicações em diversos serviços de
micromobilidade. A plataforma robótica servirá como
uma ferramenta de projeto nas atividades didáticas
das Engenharias Elétrica, Produção e Mecatrônica.

Até maio de 2021 já foram executadas as seguintes atividades:
1. Projeto das partes mecânicas, eletrônicas e computacio-

Os alunos poderão utilizar a plataforma para desenvolver aplicações práticas em diferentes áreas como
logística, serviços hospitalares, vigilância e monitoramento ambiental, entre outras.

nais;
2. Fabricação e montagem de circuitos eletrônicos de senso-

riamento e condicionamento de sinais;
3. Testes dos motores elétricos; Testes dos sensores e dos cir-

cuitos eletrônicos;
4. Desenvolvimento dos algoritmos de controle e navegação;
5. Fabricação de peças em impressora 3D;
6. Usinagem de peças do gabinete e dos chassis;
7. Fabricação das portas de acrílico e bordas em alumínio.
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Melhoria de ensino

Ferramentas complementares de estudo:
gravação de aulas e produção de conteúdo
Proponente: Bruno Mucha Pasini

Resultados:

Prof. responsável: Henrique Takashi Moriya

Os Escapes presenciais são tradicionalmente organizados pelo CEE e tornaram-se parte do cronograma dos
alunos da Elétrica, existindo uma rede de contatos consolidada de alunos interessados em contribuir. Até então,
essas aulas foram gravadas e estão disponibilizadas no
Drive ou Youtube. No semestre passado, o grupo iniciou
a transição para videoaulas no formato digital, visando
à ampliação do acesso ao conteúdo produzido.

Valor apoiado: R$ 7.954,95
Descrição do projeto:
O projeto consiste tanto na Gravação de aulas da
Poli e Escapes da Cenoura no formato “Presencial”
quanto na Elaboração de Escapes no formato “Videoaula”. O formato presencial continua as tradicionais aulas de reforço do conteúdo das disciplinas da
Elétrica e Computação abertas ao público politécnico e organizadas pelo CEE. Já o formato “Videoaula”
é um novo formato que envolve a preparação de aulas digitais pelo computador e gravação de videoaulas no “Estúdio de Gravação”.
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Melhoria de ensino

Requalificação didática do laboratório de
resistência dos materiais do departamento de
estruturas e geotécnicas (PEF)
Proponente: Valerio da Silva Almeida

Resultados:

Prof. responsável: Valerio da Silva Almeida

Foi enviado a cada professor associado ao projeto o kit
mola e cada um criou seus modelos de testes para serem usados nas disciplinas no próximo semestre. Os docentes prepararam vídeos didáticos para uso nas aulas
online com os equipamentos adquiridos que permitirão
aos alunos uma compreensão mais prática dos aspectos envolvidos à mecânica de estruturas.

Valor apoiado: R$ 29.403,00
Descrição do projeto:
O objetivo do projeto é qualificar cursos no PEF ligados às disciplinas de introdução à mecânica das
estruturas.
Nestas disciplinas, os alunos têm o primeiro contato
com relação a interpretar qualitativa e quantitativamente o seu comportamento no tocante a distribuição de forças e deformações devidos às ações.
Os cursos focam na conceituação teórica, devido à
falta de componentes didáticos que podem ser implantados para potencializar sua aprendizagem.
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Melhoria de ensino

HYOGAMed - Um transporte seguro para
produtos de cadeia fria
Proponente: Marco Antônio da Costa

Resultados:

Prof. responsável: Eduardo Lorenzetti Pellini

Um projeto anterior denominado BBox, desenvolvido
durante a disciplina 0323100-2019, já possibilitou a construção de uma pequena câmera térmica que manteve
sua temperatura interna em uma faixa de 2°C a 8°C por
meio de um sistema de refrigeração composto por uma
uma pastilha Peltier junto a dissipadores de calor, administrado por um microcontrolador STM32 Núcleo.

Valor apoiado: R$ 2.500,00
Descrição do projeto:
Este projeto consiste na elaboração de três protótipos funcionais de baixo custo, (cerca de R$ 500,00),
que garantam o transporte seguro e eficiente de
produtos de cadeia fria (exames clínicos, vacinas e
medicamentos termolábeis) que precisem ser mantidos em uma faixa de temperatura controlada, geralmente entre 2°C e 8°C, visando sua produção em
larga escala.
O trabalho apresenta um caráter inovador por se
tratar do desenvolvimento de um novo produto, que
atenda às necessidades presentes na logística de
exames clínicos (principalmente os referentes à COVID-19), vacinas e medicamentos termolábeis, buscando otimizar os atuais métodos de transporte.
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Categoria:

GRUPOS DE EXTENSÃO
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Grupos de extensão

Keep Flying e Keep Flying Jr: desenvolvimento
de aeronaves inovadoras
Proponente: Vitor Facchini

Resultados:

Prof. responsável: Antonio Luís de Campos Mariani

Por conta da pandemia, os movimentos do grupo se limitaram
e, com isso, tiveram que intensificar ainda mais as análises
computacionais e teóricas a fim de gerar as configurações
finais dos aviões e relatórios. Os relatórios foram o embasamento para o resultado da competição na qual a equipe alcançou 1° lugar geral da classe Regular e 10° da classe Micro.
Estes resultados forneceram à equipe da Poli o título de Campeã Nacional da Competição SAE Aerodesign Brasil, além do
troféu EMBRAER de excelência em projeto. Com o título, os
membros receberam a oportunidade de representar o Brasil
na competição SAE Aero Design EAST em que a equipe alcançou a 3a colocação.

Valor apoiado: R$ 38.350,00
Descrição do projeto:
A iniciativa apoiada, consiste em projetar, fabricar e
testar aeronaves cargueiras rádio-controladas de alto
desempenho para participar da competição SAE Brasil
AeroDesign.
Atualmente a equipe compete neste evento em duas
categorias diferentes: Regular, na qual deve-se projetar uma aeronave compatível com as limitações geométricas impostas pelo regulamento, e Micro, na qual
aeronave deve ejetar cargas por paraquedas e ser
desmontável.
Engloba-se neste processo um projeto completo de
engenharia que contempla tanto os conhecimentos teóricos quanto competências práticas, seguindo
uma metodologia e abrangendo todos os membros da
equipe, alunos de diversas engenharias da Escola Politécnica.
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Grupos de extensão

Execução do novo protótipo elétrico da
equipe PoliMilhagem
Proponente: Gabriel Issao Sakano Kamimura

Resultados:

Prof. responsável: Demetrio Cornilios Zachariadis

Na Maratona de Eficiência Energética, em 2014, o veículo
movido a combustão atingiu a marca de 287km/l. Em
2016, foi montado o protótipo elétrico para a Shell-Eco-Marathon (SEM) enquanto o veículo a gasolina obteve
4° lugar, com 121km/l. Em 2017 foram atingidos, 128km/l
e 126km/kWh com os veículos a combustão e gasolina,
respectivamente, conquistando as colocações de 5° e 7°
lugar. Em 2018, a equipe consagrou-se vice-campeões
do Grande Prêmio Petrobras, com a marca de 197km/L
enquanto em 2019, o veículo a gasolina foi 5° colocado
na SEM com a marca de 139,1km/l

Valor apoiado: R$ 14.445,00
Descrição do projeto:
O projeto visa construir um novo protótipo de veículo
elétrico de alta eficiência energética, desenvolvido
com base em projetos de equipes internacionais, por
meio do projeto e análise de desempenho de cada
um dos componentes do carro além, testes com os
atuais veículos em softwares de simulação computacional.
Soma-se a isso meses de prototipagem focados no
desenvolvimento de inovações que terão como objetivo levar a equipe Polimilhagem a alcançar as melhores colocações nacionais e competir internacionalmente.
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Para o protótipo de 2021 a equipe já iniciou a confecção
do modelo da carenagem do novo elétrico e desenvolveu e fabricou os sistemas eletrônicos do protótipo.
Com o motor recém adquirido o grupo deverá terminar
nos próximos meses o modelo da carenagem e usinar
as peças do automóvel além de entender e desenvolver
novos métodos de transmissão.
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Grupos de extensão

Protótipo Baja SAE 2021
Proponente: Leonardo Palamim Cardozo

Resultados:

Prof. responsável: Marcelo Augusto Leal Alves

A equipe, fundada há 19 anos, já foi 7 vezes à competição Mundial, na qual disputam 100 equipes universitárias
do mundo todo, onde a etapa qualificatória seleciona
apenas as 3 melhores equipes brasileiras da Competição Nacional onde competem cerca de 80 equipes. Em
2019, a equipe foi ao mundial após ser vice-campeã nacional. Além disso foi 2 vezes campeã nacional e 2 vezes
ficou entre as 10 primeiras colocações no campeonato
mundial.

Valor apoiado: R$ 38.640,97
Descrição do projeto:
O projeto consiste na concepção, projeto, análise e
fabricação de um veículo monoposto off-road. O veículo é levado ao extremo em competições organizadas pela SAE Brasil, em âmbito regional e nacional
e em competições mundiais organizadas pela SAE
International, realizadas nos Estados Unidos.
O protótipo, que é inteiramente construído por alunos e alunas da Poli, é avaliado em provas teóricas e
práticas acerca dos parâmetros dinâmicos e estáticos do projeto e seus métodos de concepção, fabricação e análise.
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Até o momento, grande parte do projeto de 2021 já foi
construído. A equipe participou de uma competição
online e está inscrita com o projeto em 2 competições
oficiais da SAE, que serão realizadas após a pandemia.
Atualmente, estão finalizando a fabricação do novo protótipo e a fabricação de peças externas, com a ajuda
de fornecedores e empresas parceiras.
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Grupos de extensão

Desenvolvimento do protótipo FP-13 da
equipe Poli Racing de fórmula SAE
Proponente: Gabrielly Ferreira Gama

Resultados:

Prof. responsável: Marcelo Augusto Leal Alves
Valor apoiado: R$ 63.232,00

A Equipe Poli Racing foi fundada em 2008, tendo construído até hoje 12 protótipos do tipo fórmula para a competição Fórmula SAE Brasil.

Descrição do projeto:

•

2009: Melhor equipe estreante;

A Equipe Poli Racing de Fórmula SAE tem como objetivo a concepção, fabricação e calibração de um
veículo tipo fórmula para a competição Fórmula SAE
Brasil, visando excelência e competitividade em parâmetros de projeto, análise e fabricação dentro da
indústria automobilística.

•

2013: 5° lugar geral, 1° em eficiência energética;

•

2016: 1° colocação em plano de negócios;

•

2019: 3° na prova de negócios, 5° na prova de Custos, 4°
lugar geral nas provas estáticas além de 3° carro mais
leve da categoria.

Em 2021, a equipe busca ampliar o campo de atuação em pesquisa e inovação, visando conquistar a
primeira colocação geral na categoria combustão
da competição nacional.

No momento, a equipe está trabalhando na parte do desenvolvimento dos projetos referentes ao protótipo. Desta
fase é possível citar simulações para fechar perfis de asas,
simulações estruturais para redução de massa e confiabilidade das peças, além de modelagem em CAD dos
componentes para garantir a integração completa dos
subsistemas.
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Grupos de extensão

Projeto Jupiter 2020-2021
Proponente: Fernanda Quelho Kaiser Saliba Andrade

Resultados:

Prof. responsável: Bruno Souza Carmo

Fundado em 2015, o Projeto Jupiter conquistou resultados
importantes em competições, nacionais e internacionais.
Desde sua estreia, a equipe veio a conquistar o 24°, o 4° e
o 5° lugar nos anos de 2016, 2017 e 2019 respectivamente,
além dos títulos de campeões brasileiros em 2017 e vice-campeões da América Latina em 2019.

Valor apoiado: R$ 37.953,00
Descrição do projeto:
O projeto do ciclo 2020-2021 gira em torno do lançamento de dois foguetes em escala contando com a
participação de novos membros e novas tecnologias
de desenvolvimento, projeto e fabricação.
O primeiro desses foguetes, que são inteiramente desenvolvidos e projetados por alunos e alunas da Poli,
será criado e testado em competições internacionais
- a SACup (Spaceport America Cup). O segundo é um
protótipo autônomo em parceria com a Força Aérea
para testar novas tecnologias, desenvolvidas durante o ciclo de projeto, e tem como objetivo capacitar
a equipe para ganharmos competições futuras.
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No projeto de 2021 a equipe elaborou e entregou o projeto técnico para a SACup, competição internacional da
qual participam, relatório que demandou uma série de
testes, os quais foram realizados de maneira computacional ou presencial. Além das conquistas com essa competição, também realizaram um Processo Seletivo com mais
de 200 inscritos e admitiram novos membros, atingindo
cerca de 115 membros atualmente no Projeto.
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Grupos de extensão

Base de drones autonomos:
indoor, outdoor e swarm
Proponente: Caio Victor Gouveia Freitas

Resultados:

Prof. responsável: Marcelo Knörich Zuffo

A Skyrats foi fundada em 2017, com apoio da Amigos da
Poli, em conjunto com a disciplina PSI-3441. Em 2018, construímos nossa estrutura de teste de drones e fomos campeões gerais da primeira COBRUF Drones, acumulando 15
menções honrosas. Em 2019, conquistamos 5° lugar na categoria “outdoor” e 6° lugar na “indoor” da “International
Micro Air Vehicle Conference.

Valor apoiado: R$ 45.678,94
Descrição do projeto:
A equipe Skyrats tem como principal objetivo o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia de drones - como reconhecimento autônomo de pessoas e
desvio de obstáculos dinâmicos - inspirado nos problemas propostos por competições nacionais e internacionais.
Com este projeto, pretendemos construir um conjunto e drones para diferentes aplicações e missões que
encontraremos nas competições universitárias em
que a equipe participe.
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Para 2021 foi realizado o reprojeto e revisão dos componentes físicos dos drones, as compras (nacionais e internacionais) de todos os componentes eletrônicos e mecânicos de todos os novos drones, assim como o sistema
de propulsão e baterias. Foram realizados os testes dos
componentes eletrônicos embarcados nos frames antigos
e foram testados elementos de missão isolados da competição. Nos próximos meses os primeiros drones construídos 100% pela equipe devem estar completos.
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Grupos de extensão

PoliStudio
Proponente: Aline Lorena Tsuruda

Resultados:

Prof. responsável: Bernardo Luis Rodrigues de

O estúdio, em anos anteriores, foi utilizado para produção
de cerca de 100 ensaios por ano. Utilizando seus equipamentos, já foram feitos diversos eventos culturais importantes como shows de talentos, eventos de integração
para calouros, eventos culturais e artísticos, além de empréstimos de equipamentos para o uso institucional em
eventos da Escola Politécnica

Andrade

Valor apoiado: R$ 17.782,50
Descrição do projeto:
O projeto consiste no fornecimento de ferramentas
profissionais para atender a uma demanda crescente: produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade. O Projeto PoliStudio visa a multi-aplicação do
estúdio do Grêmio Politécnico, hoje limitado à produção musical.

Com o apoio do Amigos da Poli o Grêmio Politécnico finalizou a adequação elétrica do espaço e efetuou as principais compras de equipamentos. Foi elaborado também
o planejamento para o evento online de inauguração do
estúdio.

Será aproveitado o seu isolamento acústico e espaço físico, para permitir que a Poli produza vídeo-aulas, treinamentos de software, vídeos para processos
seletivos, livestreams, podcasts, entre outros.

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 51

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 51

Grupos de extensão

Revitalização e reprojeto
de robôs
Proponente: Gustavo Antonio de Oliveira

Resultados:

Prof. responsável: Marcos Ribeiro Pereira Barreto

A ThundeRatz é reconhecida por ser a equipe de robótica
mais diversa e completa do Brasil e traz resultados cada
vez mais expressivos nas categorias das quais participa
em nome da Escola Politécnica e da USP. Além de competições, a equipe participa também de eventos e feiras,
principalmente em colégios, nos quais divulga a prática
da robótica e o ensino na Escola Politécnica, incentivando
a carreira da engenharia ao compartilhar experiências do
meio acadêmico e de grupos de extensão com a finalidade de despertar o interesse neste ramo.

Valor apoiado: R$ 40.740,00
Descrição do projeto:
O projeto tem como objetivo tanto o desenvolvimento de um novo robô, quanto a revitalização de robôs
que já existem e precisam passar por atualizações
para aumentar sua competitividade dentro da categoria em que participam.
Os robôs são dos mais diferentes tipos, tendo como
objetivo em comum a participação em competições
nacionais e internacionais e a obtenção de troféus
em suas respectivas categorias.
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Atualmente a equipe está na fase final de projeto mecânico e eletrônico. Os robôs de hockeys e robô de combate
de 27kg já estão em fase de revisão do CAD e simulação de impactos, seguidos das mudanças nos projetos
de novo robô de combate de 1,36kg, robô de sumô de 3kg
e equipe de futebol autônomo. Além disso, a PCB do time
de futebol também já está na fase de revisão em equipe.
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Grupos de extensão

Floki: manutenção e melhoria
Proponente: Alexandre Marques Carrer

Resultados:

Prof. responsável: Bernardo Luís Rodrigues de

Foi concluída a fase de projeto da parte elétrica da embarcação, juntamente com a disposição e diagramação
dos módulos solares e controlador de carga do sistema
de captação solar. A equipe está atualmente na etapa
de prevenção de erros, onde estão sendo analisadas
possíveis falhas e riscos na área elétrica. Foi finalizada a
disposição dos componentes em uma tabela de pesos e
centros, também foram desenvolvidos estudos e pesquisas na parte do conforto do piloto, da estrutura do casco
e da laminação, construímos o molde das asas laterais do
barco.

Andrade

Valor apoiado: R$ 19.165,85
Descrição do projeto:
Esse projeto procurou aprimorar o barco Floki, com o
qual a equipe competiu em Fevereiro/2021.
O foco se deu principalmente em módulos solares
mais modernos, que significaram aumento de eficiência de captação de 30% e redução de peso em
91%. Também foi buscada maior autonomia de equipamentos dentro da Poli e durante as competições.
Tais equipamentos abrangem aparelhos de medição, testes, de controle e construção.
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Grupos de extensão

I Curso de robótica para meninas
do ensino fundamental
Proponente: Milena Manami Tanaka

Resultados:

Prof. responsável: Elisabete Galeazzo

O Elas pelas Exatas já atingiu mais de 150 mulheres, em frentes
que atuam com meninas do ensino básico e universitárias. Para
o primeiro grupo, foram realizados workshops de programação
em Python, workshops de programação em blocos e roda de
conversa com mulheres do mercado.

Valor apoiado: R$ 4.990,00
Descrição do projeto:
O Elas pelas Exatas é um projeto social com objetivo
de incentivar a inclusão de meninas e jovens mulheres em áreas de Exatas. O curso de robótica para
meninas é uma das iniciativas destinadas ao público
feminino jovem.
Com carga horária de 14h, o curso inclui ensino básico de eletrônica, programação em Arduino e montagem de robôs para 15 meninas de 13 ou 14 anos.

Para o projeto de 2021 foi elaborado cronograma programático
de aulas e desenvolvimento parcial do material didático, com
a elaboração de slides, desenvolvimento do projeto de corte à
laser para carcaça de robô (CAD) e adaptação do projeto para
CNC devido indisponibilidade dos laboratórios da Poli, assim
como elaboração de exercícios teóricos e práticos, envolvendo
programação e eletrônica básicos, utilizando como ferramenta a plataforma interativa Kahoot. Concomitantemente, foram
montados alguns protótipos simples funcionais dos exercícios
em aula e do projeto do robô a partir de um kit inicial de robótica adquirido para o projeto.
As próximas etapas, anteriores ao evento, envolvem a redação e revisão das apostilas e a finalização do protótipo do
robô. Após desenvolvimento e validação do protótipo completo (com a carcaça, eletrônica e programação), os kits restantes
serão adquiridos e configurados para seu uso durante o curso
por cada grupo.
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Grupos de extensão

Tutoria acadêmica para a Poli-USP
Proponente: Mauro Zilbovicius e Antonio
Carlos Seabra

Prof. responsável: Antonio Carlos Seabra
Valor apoiado: R$ 29.400,00
Descrição do projeto:
A proposta é criar um programa de Tutoria Acadêmica em consonância com o Projeto Acadêmico da
Poli-USP 2018, iniciando-se sua realização no momento que ele é mais necessário, durante o isolamento imposto pela Pandemia COVID-19. Nestes seis
meses de execução o projeto visa atender todos os
870 ingressantes da Escola Politécnica.
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Resultados:
Em outubro de 2019 os professores Mauro Zilbovicius e Antonio Seabra delinearam o projeto “Estou na Poli!”, voltado
a todos os ingressantes da Poli-USP. Foram estabelecidas
duas ações principais: (a) criação de um ambiente online
ponte entre o ensino médio e o 1o ano da Poli-USP para
os ingressantes e (b) criação de um programa de Tutoria
Acadêmica começando pelos ingressantes.

Grupos de extensão

Competição de novos negócios
Proponente: Júlia de Barros Araújo
Prof. responsável: Eduardo de Senzi Zancul
Valor apoiado: R$ 5.997,27

As equipes são compostas por participantes de diferentes cursos para transformarem suas soluções em realidade e, ao final do evento, as melhores soluções serão
avaliadas por uma banca de jurados e serão premiadas.

Descrição do projeto:
A competição reúne alunos e alunas que estudam
ou se interessam por: Negócios, Design, Tecnologia
e Empreendedorismo. O público é majoritariamente formado por pessoas que tiveram pouco contato
com empreendedorismo. Anteriormente à competição, é preparado um dia de imersão que é formado
por palestras de inspiração e capacitação.
São trazidas startups que trabalham com o tema
proposto e, além das palestras temáticas, os participantes contam com três palestras técnicas: modelos de negócio, validações e tecnologias usadas
em startups. Durante um fim de semana a maratona
se inicia, os participantes começam a trabalhar nos
projetos, indo desde a formação dos grupos, passando pela validação do problema, desenvolvimento de uma solução, MVP e se encerra com o pitch
para uma banca de jurados.
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Resultados:
Houve duas edições, à época chamado de Starting UP,
em 2017 e em 2018. A edição de 2017 teve como proposta
Biotecnologia, tivemos 119 inscritos, sendo 20% alunos da
Poli. Houve 14 propostas de negócios. Em 2018, a temática foi Saúde e obtivemos 111 inscritos, sendo 23% dos
participantes alunos e alunas da Poli e houve 4 propostas de solução.

Grupos de extensão

FEU - Festival de empreendedorismo da USP
Proponente: Júlia de Barros Araújo

Resultados:

Prof. responsável: Eduardo de Senzi Zancul

Com temas como Smart Cities e Gerenciamento de Produtos Digitais, o FEU-2020 trouxe grandes referências em
inovação tecnológica. As atividades aconteceram na Poli,
FEA e FAU, com temas relacionados aos cursos e interesses
dos estudantes daquela faculdade. Nesta edição, tivemos 705 inscritos, sendo 140 deles alunos da Poli. Tivemos
a participação de 18 empresas diferentes nas palestras.

Valor apoiado: R$ 3.525,00
Descrição do projeto:
O Festival de Empreendedorismo da USP é uma semana de atividades temáticas relacionadas ao empreendedorismo que traz o ecossistema das startups
para dentro da Universidade, aproximando os alunos
da realidade das startups.
As atividades duram a tarde inteira com pequenas
pausas para coffee breaks. O festival tem como objetivo de inspirar, isto é, mostrar que o empreendedorismo pode ser uma opção de carreira, além de
mostrar quais as carreiras comuns de atuação dentro de uma startup e ressaltar as suas diferenças de
trabalho em relação a uma empresa tradicional.
Visando atingir o maior número de pessoas e interesses, cada dia acontece em um instituto diferente da
USP, entre eles a Escola Politécnica.
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Categoria:

PESQUISA CIENTÍFICA
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Pesquisa científica

Dispositivo de aquisição, condicionamento e
transmissão de dados com células de carga
para aplicações em robótica
Proponente: Rafael Traldi Moura

Resultados:

Prof. responsável: Rafael Traldi Moura

Primeiramente foi finalizado o projeto de hardware. Depois foram encomendadas 5 placas de teste com alguns componentes já soldados e comprados outros
componentes eletrônicos necessários para a finalização
das mesmas. Após soldar todos os componentes e conectores, a mesma está em fase de desenvolvimento do
hardware e criação parcial do software a ser utilizado
em conjunto com a placa.

Valor apoiado: R$ 9.375,00
Descrição do projeto:
O projeto trata da elaboração, prototipagem, testes
e produção de dispositivos eletrônicos destinados à
aquisição de sinais, servindo de interfaces para sistemas instrumentados naturalmente observados nos
laboratórios da escola e em ambientes profissionais.

Já foi testada com sucesso uma célula de carga e todas
as placas protótipo também foram montadas e depois
testadas em relação ao seu funcionamento básico.
Com isso, alguns pontos de melhoria foram levantados e
uma nova versão de hardware está em fase de projeto.
Além disso, o desenvolvimento de software e firmware
continuou de modo a implementar as interfaces de comunicação do dispositivo.
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Pesquisa científica

Politubo
Proponente: Roberto Costa Ceccato

Resultados:

Prof. responsável: Henrique Takachi Moriya

Prototipação física do equipamento e testes dos componentes a serem usados. A documentação está sendo feita
através do GitHub, Além disso, foi iniciado o desenvolvimento do corpo do equipamento e finalizada a parte de
software.

Valor apoiado: R$ 10.635,54
Descrição do projeto:
O projeto tem como objetivo principal desenvolver,
utilizando técnicas de manufatura por impressão 3D,
um Vídeo-Laringoscópio experimental de baixo custo. Tal aparelho médico auxilia o processo de intubação de pacientes, tornando o procedimento mais
preciso e garantindo maior segurança para o profissional, uma vez que esse poderá manter uma distância maior do paciente, evitando assim possíveis
contaminações.
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Pesquisa científica

Modelo hidrológico mensal distribuído:
desenvolvimento de um plugin para QGis
Proponente: Arisvaldo Vieira Méllo Júnior

Resultados:

Prof. responsável: Arisvaldo Vieira Méllo Júnior

O LabSid tem desenvolvido, desde 1998, modelos de análise de sistemas hídricos e ambientais para o auxílio à tomada de decisão em gestão e planejamento. As ferramentas são desenvolvidas pelos pesquisadores e alunos
que as disponibilizam livremente à comunidade técnica.
Os softwares AcquaNet, ABC6, AcquaNetXL, OutorgaLS,
Smap.Net têm sido utilizados para fins didáticos, profissionais e de pesquisa.

Valor apoiado: R$ 25.000,00
Descrição do projeto:
Este projeto objetiva desenvolver e publicar um modelo hidrológico distribuído, em formato de plugin do
QGIS, que contribua para a gestão de recursos hídricos.
Em especial, espera-se que o novo modelo permita
a avaliação da interferência do uso, ocupação do
solo e das mudanças climáticas na disponibilidade
hídrica. Tal avaliação seria feita através da elaboração de cenários e, por consequência, dará suporte à
gestão das bacias hidrográficas.
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Com o apoio do Amigos da Poli foi realizado um treinamento especializado na linguagem PyGIS para os integrantes e foi realizado uma primeira versão do modelo
que para teste na interface do QGIS. Atualmente estão
sendo executados testes da versão do programa na interface do QGIS, análise de desempenho e correção de
possíveis problemas. Está sendo desenvolvida também a
aplicação do Modelo Hidrológico mensal distribuído em
um caso de estudo real assim como a preparação de um
artigo científico.

Pesquisa científica

Óptica em med
Proponente: Antonio Francisco Gentil Ferreira Junior

Resultados:

Prof. responsável: Dr. José Carlos Teixeira de

Até o momento foi realizada a sazonagem de uma lâmpada que será utilizada para realização da intercomparação de medições de irradiância espectral. Foi também
realizado um levantamento complementar de laboratório para realização da intercomparação, pois no levantamento inicial a intercomparação seria realizada com o
Laboratório Nacional da Alemanha (PTB) que apresentou
limitações de viagem por restrições da COVID 19 para ingresso na Alemanha.

Barros Moraes

Valor apoiado: R$ 27.600,00
Descrição do projeto:
O projeto visa incorporar desenvolvimentos metrológicos de radiação óptica em eletromédicos de um
doutorado no ensino de graduação. O projeto foi
planejado em duas fases: (1) pesquisa científica vinculada à validação do sistema de medição de radiação óptica do doutorado num interlaboratorial e
(2) a didática teórica e experimental aproximando as
disciplinas de graduação às necessidades metrológicas da indústria de eletromédicos e do ambiente
clínico hospitalar.

As atividades didáticas do projeto foram iniciadas considerando como elemento de competência didática a capacidade de o aluno compreender os requisitos de medidas ópticas, formular arranjos para executar a medição e
de realizar a medição. Como elementos da realidade industrial de demandas de aplicações de engenharia biomédica foram definidas 4 normas que tratam de requisitos ópticos de equipamentos eletromédicos, sendo estes:
terapia laser, luminária cirúrgica, refletor odontológico e
fototerapia neonatal.
Foram adquiridas 3 publicações relacionadas às teorias e
práticas de medição de radiação óptica.

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 62

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 62

Categoria:

STARTUP
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Startup

Recicla
Proponente: Diôgo Cavalcante Rodrigues Lopes
Prof. responsável: Eduardo de Senzi Zancul
Valor Apoiado: R$ 15.000,00

Com as lições aprendidas na implementação desse
piloto, pretende-se também iterar as duas frentes
supracitadas, até alcançar num ponto de refinamento adequado para lançar essa solução em larga escala.

Descrição do projeto:
O projeto RECICLA tem como objetivo elevar a
porcentagem de reciclagem no Brasil para 70%.
Isso será feito acrescentando valor sobre a embalagem de determinados produtos de modo
que, posterior a devolução da embalagem, seja
resgatado na forma de crédito em lojas conveniadas.
Será selecionada uma cidade pequena (por enquanto Campos do Jordão) e um tipo de produto específico de embalagem (por enquanto embalagens de vinho) para estabelecer condições
para tornar a avaliação das soluções criadas na
disciplina mais objetiva, excluindo complicadores
de escala, e também que gerem resultados que
possam ser mostrados para futuros parceiros.
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Resultados:
O projeto está sendo desenvolvido atualmente por
um grupo de 7 alunos dentro do contexto da disciplina “Desenvolvimento Integrado de Produtos”. Os
resultados parciais são um protótipo de aplicativo e de metodologia de aplicação do valor sobre
embalagem citada acima, bem avaliados entre os
professores. Soma-se também o fato de que a solução proposta já foi implementada com sucesso em
outros países. A equipe foi aprovada no Edital de
Inovação Aberta da Ambev para receber mentoria
da Ambev, Socialab e especialistas externos. O grupo realizou ainda uma parceria com o supermercado Quitanda para realização da 2a fase do piloto
com o uso do aplicativo.

Startup

Eaduca
Proponente: Pedro Ferrufino Domingues
Prof. responsável: André Leme Fleury
Valor Apoiado: R$ 14.575,00
Descrição do projeto:
O projeto Eaduca consiste em um curso
preparatório para o processo de transferência
interna da USP, tendo como público alvo alunos
e alunas de graduação de outras faculdades
(públicas e privadas).
A solução inclui um portal com videoaulas
teóricas de todas as matérias, resolução de
exercícios, suporte a dúvidas, informações sobre
a prova, métodos de estudo além de construir
uma comunidade de integração entre os alunos
e alunas que desejam realizar a transição entre
faculdades.
As principais etapas do desenvolvimento do
projeto são: infraestrutura (melhora da qualidade
da produção do conteúdo), aperfeiçoamento
do produto (melhorar a qualidade como um
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todo), marketing (ampliar a divulgação da existência
da prova pois anualmente 127.000 pessoas prestam
o vestibular da FUVEST e apenas 3.000 pessoas
prestam a Prova de Transferência Externa para USP ) e
desenvolvimento de novos produtos (segundas fases
além da POLI com grande potencial de clientes, como
por exemplo: Medicina Bauru, Direito Ribeirão Preto,
entre outras).

Resultados:
O projeto já aprovou 18 alunos para a Poli, faturou
cerca de R$ 30.000,00 e está em fase de expansão,
buscando se preparar para outros institutos da USP.
Com o apoio do Amigos da Poli, o grupo adquiriu parte dos equipamentos necessários para o projeto, assinou alguns serviços de software para a operação e
também de contabilidade. Em fevereiro deste ano o
Eaduca encerrou o primeiro ciclo de atividades com
a finalização da produção dos cursos e do processo de Transferência Externa para a USP 2020/2021 e
já obteve diversos alunos aprovados. O grupo busca
expandir sua presença digital através de campanhas
de marketing e distribuindo conteúdo em formato de
vídeo e imagens no Facebook, Instagram, Youtube e
Google.

6 CENTRO DE
CARREIRA
DA POLI
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O QUE É O CENTRO
DE CARREIRA DA POLI
O Centro de Carreira da Poli é um projeto do Amigos da
Poli que visa criar e fortalecer a conexão entre os estudantes, as empresas, o mercado de trabalho e a própria Escola
Politécnica. Isso é feito por meio de uma série de programas e trilhas de desenvolvimento que ocorrem ao longo do
ano, trazendo aos estudantes treinamentos de competências fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional. As atividades incluem sessões de mentoria com
ex-alunos e ex-alunas, eventos como palestras, resolução
de cases e desafios com empresas parceiras e processos
seletivos para estágios regulares e de férias.

ALUNOS E ALUNAS:

MERCADO TRABALHO:

•

Maturidade profissional

•

•

Preparação para o mercado de trabalho

Aproximação estruturada com a
Universidade e os alunos(as)

•

Decisão consciente de carreira

•

Reconhecimento na universidade

•

Networking com empresas e formados(as)

•

•

Competitividade e empregabilidade

Recrutamento mais efetivo e
direcionado

•

Sucesso na carreira

•

Oportunidades para compartilhar
conhecimento

Dessa maneira, o Amigos da Poli visa preparar ainda mais
os politécnicos e politécnicas para o ingresso no mercado
de trabalho e para a tomada de decisões no início de suas
carreiras.
Além disso, o Centro de Carreira estimula a aproximação
entre a Universidade e empresas, oferecendo uma oportunidade estruturada para que empresas auxiliem na formação dos estudantes e futuros engenheiros e engenheiras.

ESCOLA POLITÉCNICA:
•

Aproximação com o mercado de trabalho;

•

Oferta de cursos extracurriculares;

•

Complemento na formação de excelência
da Escola
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O Centro de Carreira foi criado pelo Amigos da Poli, com o apoio da Poli-USP, no início de 2017,
por meio do lançamento do Programa de Carreira. A primeira turma tinha 35 alunos e alunas e
seus respectivos mentores. O grande sucesso do programa abriu portas para instituir o Centro
de Carreira da Poli, inspirado nos career centers de grandes instituições como Harvard e MIT.
Seu objetivo é completar a robusta formação técnica oferecida pela nossa amada alma mater.
Em 2020, frente ao contexto de mudanças causado pelos impactos do Covid-19, o Amigos da
Poli adaptou rapidamente as atividades do Centro de Carreira para um modelo 100% online.
Continuamos com atividades ao vivo, mescladas a tecnologias de interação e didática digital,
tais como o emprego de videoaulas gravadas, disponibilidade de material eletrônico e uso
de plataformas online de ensino. Como resultado, seguimos com nosso aumento da escala e
engajamento com os participantes.

Alunos

O Centro de Carreira possui seis grandes pilares de atuação

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

RELACIONAMENTO
COM O MERCADO

ORIENTAÇÃO
DE CARREIRA

BANCO DE
TALENTOS

DIVULGAÇÃO DE
OPORTUNIDADES

Mentores

114

74
70
295
242

EVENTOS E
NETWORKING

175
35
35
2017

2018

2019

2020
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1.500

Somamos
sessões de mentoria,

619 só em 2020 e

2017

2018

442 horas de treinamentos

para nossos participantes, destas,

97 em 2020

2019

2020
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EMPRESAS
PARCEIRAS
Contamos com diversas empresas
parceiras em 2020, que participaram dos nossos programas e trilhas
de desenvolvimento. Elas atuaram
tanto no oferecimento de conteúdos e treinamentos quanto no
contato e networking com os estudantes, além do oferecimento de
oportunidades de estágio.

APOIADORES

PARCEIROS DE CONTEÚDO

Já realizamos parceria com

83 empresas em nossa
história, 21 empresas em 2020
Contempla parceiros
de estágio e parceiros
estratégicos de conteúdo
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A BTC se orgulha de fazer parte
do Programa de Carreira, que
é um programa transformador
na formação de jovens talentos
politécnicos para o mercado.
Agradecemos imensamente ao
Fundo Patrimonial Amigos da Poli
pela confiança em nosso trabalho
e pela parceria à frente desta
importante missão!
Renato Arakaki, Fundador da BTC.

Em 2020 participei da trilha do Amigos da Poli
representando o Litro de Luz. Estávamos com alguns
desafios internos, demandas que precisamos tirar do
papel, e não estávamos conseguindo. E uma delas era
a estruturação de sequências de e-mail para nossa
base, com foco em falarmos do trabalho desenvolvido
e no fim engajar para conversão de doações
recorrentes. Foi um trabalho feito em 2 semanas, mas
que deixou a semente plantada. Depois da trilha
passamos a nos comunicar mais com a nossa base,
testando botões, fotos ou vídeos, entre outros itens,
e tudo foi pensado pelos alunos durante a trilha. Não
foi um trabalho só de 2 semanas, foi um trabalho que
começou e não paramos mais.

Nossa liderança acredita no Programa
de Estágio como um meio de captar
jovens talentos e entende que os melhores
profissionais são aqueles que investem
em uma boa formação, até o momento
a parceria que temos com a Poli tem
demonstrado que estamos no caminho
certo, temos hoje muito líderes que vieram
dessa parceria. Temos muito orgulho de
participar dos Amigos da Poli!
Depoimento de representante de empresa
parceira do Centro de Carreira

Tayane Belem, Diretora de Marketing da ONG
Litro de Luz
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PROGRAMA DE CARREIRA
O Programa de Carreira é um programa que tem como objetivo a preparação
de alunos e alunas para o mercado de trabalho. Os estudantes são expostos
a conteúdos relevantes para a construção de uma carreira de sucesso,
como autoconhecimento, resolução de problemas, finanças e marketing.
Os participantes também contam com o Programa de Mentoria, em que
ex-alunos(as) da Poli que já atuam no mercado de trabalho compartilham
suas experiências e os guiam em seus primeiros passos na carreira. Além disso,
ao final do programa, os alunos têm a possibilidade de serem aprovados
em um estágio de férias em uma das empresas parceiras.

PILARES:
• Autoconhecimento

Aprendi muito sobre mim mesma, sobre
quem eu sou e o que eu fiz ao longo da
minha trajetória dentro e fora da Poli.
Além disso, tive a chance de participar
de processos seletivos de duas empresas
que eu sempre admirei e, com certeza,
essa experiência vai agregar muito para a
minha inserção no mercado de trabalho.
Camila Diniz
Engenharia de Materiais

• Desenvolvimento de competências
• Mentoria e networking
• Experiência profissional
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PROGRAMA DE STARTUP
O Programa de Startup é um programa de preparação para carreiras no ecossistema de
empreendedorismo e startup. Através de um curso intensivo e integrado entre diversos
temas, os alunos e alunas são expostos a conteúdos relevantes, que variam desde
softskills a hardskills. Para as temáticas específicas, os participantes são divididos em
duas turmas com focos definidos: negócios ou programação. Os participantes ainda
possuem a chance de colocar o aprendizado em prática por meio de dois desafios:
um desafio de Geração de Leads para ONGs parceiras e um desafio proposto pelas
empresas parceiras, promovendo maior interação entre os alunos e as empresas e
aproximando mais os alunos dos problemas que uma startup enfrenta. Paralelamente,
os estudantes são expostos à real dimensão do ecossistema através de painéis
com profissionais da área e palestras com referências no mercado empreendedor.
O Programa também oferece aconselhamento de carreira e a possibilidade de um
estágio regular em uma das startups parceiras.

PILARES:

No mês de agosto de 2020 tive a oportunidade única de participar
do Programa de Startup, oferecido pelo Centro de Carreira da Poli.
Foi um mês repleto de atividades, em que pude conhecer melhor a
realidade de um instituto/ONG e também poder ajudá-lo a atrair
mais doações em meio a um cenário de coronavírus. Além disso,
eu e minha equipe pudemos solucionar um desafio proposto pela
C6 Bank, com isso aprendi através de várias pesquisas e conversas
com representantes da empresa sobre a realidade do mercado das
fintechs. Após esse mês, pude perceber o quanto aprendi sobre
como funcionam as startups e me desenvolver em várias habilidades
através dos desafios propostos. Foi um experiência única.
Eduarda Souza Watanabe
Engenharia Ambiental

• Desenvolvimento de competências para atuar em Startups
• Aplicação prática dos conhecimentos
• Conexão ao ecossistema de empreendedorismo
• Experiência profissional
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PROGRAMA DE MENTORIA
O Programa de Mentoria é um programa que promove o contato do aluno ou aluna
com profissionais politécnicos(as) do mercado de trabalho que, embasados por sua
experiência, orientem o mentorado(a) no início de sua trajetória profissional. Além disso,
o programa torna-se uma oportunidade de trazer os politécnicos já formados de volta
à Escola, por meio da promoção da cultura de “give back”, onde gerações anteriores
contribuem para o desenvolvimento dos mais novos. Em 2020, o Programa de Mentoria
expandiu, com duas edições anuais, e foi oferecida para o Programa de Inovação e o
Programa de Startup também.
Nas interações, mentores e mentorados discutiram sobre as diferentes trilhas de carreira, o
dia-a-dia em diferentes profissões, competências que o mentorado precisa desenvolver
para alcançar seu objetivo profissional, processos seletivos e outros temas definidos
em conjunto. O mentor funciona como uma “ponte” do mentorado com o mercado,
apresentando-o a colegas de áreas que o mentorado deseje conhecer.

PILARES:

Para mim a mentoria foi como uma grande cápsula do tempo. O
match com meu mentorado foi muito bom, nós tínhamos muito em
comum. Os anseios e ambições que ele tem são muito semelhantes
com os que eu tinha na minha época de Poli. Ouví-lo e tentar ajudálo a achar seu caminho foi um processo de muita introspecção para
mim também. Será que ainda sigo na mesma direção que antes?
Fiquei acomodado ou continuo sempre me desafiando? Esses foram
questionamentos que levei pra ele e que os trouxe comigo após o
término da mentoria. Acho que o programa deve sempre continuar
e crescer ainda mais, pois acredito que quase todos os mentores
vão voltar pois o aprendizado é muito grande, tanto do nosso lado
quanto no deles.
Daniel Okane
Engenharia de Produção

• Autoconhecimento
• Conexão do mentor e mentorado
• Aumento da abrangência da visão do aluno
• Desenvolvimento de soft skills
• Networking entre politécnicos
• Alavanca de promoção da cultura de “give back”
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PROGRAMA DE INOVAÇÃO
O Programa de Inovação, lançado em 2020, é voltado para alunos
que tenham interesse em seguir carreiras de inovação técnica,
seja na área acadêmica, em departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento de empresas, ou até mesmo empreendedorismo
técnico.
Ao longo do programa, os participantes desenvolvem planos de
pesquisa, de negócio e protótipos e apresentam seus resultados
em Demo Days. Isso permite ao aluno aplicar os conceitos
aprendidos e vivenciar um ciclo de desenvolvimento completo.

PILARES:
• Gestão de projetos
• Soft Skills e capacitação Instrumental

Durante o programa os alunos se dividem em grupos,
e propõem um projeto inovador. O Amigos da Poli dá
todo o suporte para desenvolvermos nossas ideias,
como mentoria e aulas de gestão de projetos. Foi muito
gratificante ver meu projeto, e meus colegas de grupo,
se desenvolvendo a cada semana. Além disso, ao final
do programa nós apresentamos nossas propostas a
uma banca avaliadora, composta por organizadores
do programa de inovação e também profissionais do
mercado, que complementam nossas ideias, nos avaliam,
e os projetos em destaque são premiados.
Isabelle Turri
Engenharia Civil

• Comunicação acadêmica
• Aplicabilidade da pesquisa
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TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO
As Trilhas de Desenvolvimento são sequências de treinamentos de curta duração, que abordam uma temática
de desenvolvimento de forma intensiva e profunda. As Trilhas oferecidas são independentes entre si e cada uma
aborda uma temática específica e relevante para uma carreira de sucesso.
Em seu lançamento, em 2018, foram oferecidas três Trilhas: Trilha de Preparação para Processo Seletivo, Trilha de
Autoconhecimento e Planejamento de Carreira e Trilha de Liderança na Prática. Já em 2019, oferecemos 4 Trilhas ao
longo do ano: Trilha de Preparação para Processo Seletivo, Trilha de Inteligência Emocional, Trilha de Storytelling e
Trilha de Problem Solving
Em 2020, mesmo diante do cenário da pandemia, conseguimos adaptar as Trilhas e mudar o seu formato, indo de
um modelo mais expositivo para um modelo mais interativo. Nesse novo formato, os alunos tiveram em todas as
trilhas desafios e projetos que os aproximam do dia a dia no mundo corporativo. Tivemos 3 Trilhas:
Trilha de Inovação Corporativa: foi o primeiro programa desenvolvido 100% no formato online do Centro de Carreira
da Poli e teve o intuito de proporcionar uma jornada para os futuros líderes inovadores do Brasil! Com desafios
semanais e mentoria de profissionais do mercado, os participantes foram divididos em grupos e desenvolveram
projetos em equipe, com direito à competição e apresentação final para bancada de jurados de executivos do
mercado.

A Trilha de Desenvolvimento foi
extremamente agregadora à minha
futura carreira. Devido à trilha, me
sinto em melhor condição de decidir
qual rumo tomar na minha vida
profissional e também, pude entender
na prática como funciona o trabalho
do Cientista de Dados.

Eduardo Fernandes Correia Neto
Engenharia de Computação

Trilha de Marketing Digital: pensando em desenvolver as competências técnicas na prática, nessa trilha os alunos
tiveram que resolver um problema real de marketing digital de ONGs parceiras do Centro de Carreira da Poli.
Trilha de Ciência de Dados: a última trilha do ano abordou as mais consagradas metodologias resolução de
problemas em ciências de dados, empregadas por empresas, consultorias e facilitadores que são referências nos
temas sobre diferentes tipos de análise
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7 MARCOS
ATINGIDOS
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ADAPTAÇÃO AO
CENÁRIO DA
PANDEMIA

5.500

licenças de zoom
O AMIGOS DA POLI TÁ ON
Desde sua fundação, o Amigos da Poli se apoiou muito no
impacto presencial, na conexão física entre as pessoas da
comunidade da Poli-USP. Em 2020, a pandemia do Covid-19
transformou o mundo e a relação entre as pessoas. Diversas
atividades pararam temporariamente ou deixaram de existir.
Mas não no Amigos da Poli! Ao invés de parar, aceleramos:

O Amigos da Poli liderou
negociação para a doação
de 5.500 licenças de zoom
para alunos e professores
da Poli.

Continuidade das aulas
e pesquisa durante o
lockdown

Rápida implementação,
com alunos prontos a
utilizar em menos de uma
semana após doação

Novas dinâmicas de
treinamento aproveitando
a flexibilidade e praticidade
do ambiente online

Envolvimento dos alunos
através de atividades
em grupo e entregas
parciais e finais

Lives de eventos
transmitidas via
YouTube

Envolvimento de todos os
voluntários do AdP para
viabilizar o novo modelo

Novas ferramentas para o
novo cenário, aprimorando
a dinâmica, automação e
escalabilidade

Migrando nossas
tradicionais Reuniões de
Diretoria para Google
Meets quinzenais
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EDITAL DE COMBATE AO COVID-19
Em março de 2020, a USP foi afetada pela pandemia do Covid 19 no Brasil, com o
fechamento do campus universitário e o início conturbado das aulas à distância e
reuniões administrativas online. O Amigos da Poli, que tinha recentemente aberto seu
tradicional Edital de Projetos, começou a se questionar quais seriam os impactos da
pandemia para os projetos que já apoiamos e que iríamos apoiar naquele ano. Como
poderíamos minimizar os efeitos da pandemia na comunidade politécnica e na sociedade em geral?
Decidimos então abrir excepcionalmente nosso Edital Emergencial de Combate ao
Covid-19. A Diretoria e o Conselho se reuniram para levantar uma verba especial para
os projetos, enquanto a equipe de Relacionamento com a Poli se mobilizou e dividiu
sua força de trabalho entre os dois editais. Com uma semana intensa de divulgação
nas redes sociais e apresentações em chamadas de vídeo dos departamentos da
Poli, recebemos 25 projetos com diversas maneiras de combater as adversidades do
cenário pandêmico: suporte ao sistema de saúde no HU e SUS, modelos matemáticos de predição da situação, ferramentas que auxiliam na manutenção de atividades
online, projeto para aumentar o acesso a EPIs de qualidade, robôs, tratamentos e entre
outros.
No total, foram 11 projetos apoiados. Um ano depois, milhares de pessoas já foram impactadas pelos projetos do Edital. É inspirador ver engenheiros e médicos trabalhando juntos e melhorando tecnologias, processos e sistemas pelo desenvolvimento da saúde
pública brasileira. Além de toda a ajuda fornecida pelos projetos, buscamos também
influenciar mais politécnicos a investirem em carreiras multidisciplinares, amplificando o
impacto da engenharia e da nossa Escola no país.
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LANÇAMENTO DA
NOVA MARCA
Um marco importante de 2020 foi o lançamento
da nova marca do Amigos da Poli. A mudança
é fruto de dois anos de trabalho dos nossos
voluntários junto à empresa parceira Eólica.
Empresa essa que havia criado o logo anterior e
topou o desafio de conduzir a renovação!
Foram transformados logo, paleta de cores,
tipografia, além de ampliar o manual da
marca para incluir orientações para grafismos,
imagens, aplicações, tom de voz. Trabalhamos
minuciosamente para encontrar a linguagem e
imagem que queremos transmitir, pensando no
futuro e no crescimento do fundo.

No novo logo, tons de azul homenageiam
a Escola Politécnica da USP

o escuro remete
à tradição

e o claro à modernidade.
A seta foi mantida, indicando
o futuro e também a nossa
essência, que não muda.

PALETA SECUNDÁRIA

Cinza

Laranja

Verde Claro

Rosa

Verde Escuro

CMYK: 0, 0, 0, 85
RGB: 88, 89, 91
Pantone uncoated:
Neutral black U
Pantone coated: Neutral
black C

CMYK: 0, 85, 85, 0

CMYK: 35, 0, 85, 0

CMYK: 0, 100, 50, 0

CMYK: 80, 0, 35, 0

RGB:cores
240, 86, 66representa
RGB:
186, 213, 74
65, 86já temos, com
RGB: 0, 170, 150
A nova paleta de
diversidade,
tantoRGB:a235,
que
Pantone uncoated:
Pantone uncoated: 380 u
Pantone uncoated: 1925 U
Pantone uncoated: 326 U
Warm
Red atuação,
U
Pantone coated:
382 Cainda buscamos,
Pantone coated: 1925além
C
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coated: 326 C
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de
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Pantone coated: Warm
Red C
jovialidade para a marca.
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LANÇAMENTO DA NOVA MARCA
A transformação foi oficializada junto à estreia do vídeo “Nós
transformamos”, no dia 23 de setembro, através do canal de
Youtube do Amigos da Poli. Convidamos toda a rede de doadores
e comunidade politécnica para a estreia e atualizamos nossas
plataformas online (redes sociais e website) na mesma data.
O vídeo presta conta dos nossos resultados e foca nas conquistas
entre 2018-2020. Dentre as intenções por trás de sua produção,
buscamos cumprir com nosso valor de transparência em um ano no
qual não pudemos realizar eventos presenciais.
Vale também mencionar o trabalho envolvido no lançamento do novo
website, que além de atualizar nossa principal vitrine de interação
com o doador, buscou facilitar a manutenção da plataforma.
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MÊS DE DOAR
Em novembro de 2020 realizamos a 4a edição da campanha Mês de Doar, com objetivos de estimular a cultura de doação, gerar awareness na comunidade politécnica e
sobretudo aumentar a base de doadores do Amigos da Poli. O Mês de Doar é inspirado
na iniciativa internacional do Giving Tuesday, data na qual vários países pelo mundo
celebram a cultura de doação. Nesta edição tivemos muito a comemorar, a começar
pelos resultados da campanha:

Além disso, contamos também com o apoio de influenciadores, que por meio de lives em
suas redes sociais, nos ajudaram a espalhar a cultura da doação e a captar ainda mais
recursos. Um exemplo foi a live organizada pelo Henrique Bredda, sócio-fundador do
Alaska Asset Management e associado do Amigos da Poli.

Números da campanha:
• 2.267 doadores únicos, sendo 1518 novos doadores
• Volume financeiro: mais de 165 mil reais em doações, valor maior do que
1 associado
• Realização do Primeiro Leilão Beneficente do Amigos da Poli com a arrecadação
de mais de 60mil reais através de itens leiloados

Durante todo o mês, realizamos diversas atividades para engajar a comunidade politécnica e propagar a cultura de doação no Brasil. Realizamos pela primeira vez no Amigos
da Poli um leilão beneficente. Ao todo, 26 itens dos mais diversos tipos foram leiloados
garantindo assim uma arrecadação de mais de R$61.650 em doações e engajando
voluntários, doadores, a comunidade politécnica e seus familiares, em um evento online
de celebração, agradecimento e captação.
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Todo o esforço durante o mês contribuiu para
alcançarmos a incrível marca de 6.027 doadores
Amigos da Poli. Este patamar é 66 vezes superior a
dezembro de 2015. Ao longo de nossa história já são
mais de 10.000 doações recebidas pelo Endowment.
É a demonstração genuína de que milhares de pessoas acreditam em nosso trabalho e apoiam o nosso
propósito: Construir um patrimônio eterno para a
Comunidade Politécnica e através dele impulsionar a engenharia, como meio de transformação da
sociedade e do Brasil.

DOADORES ÚNICOS NO MÊS DE DOAR

2.311

1.629
1.314

1.321

2017

2018

2019

2020
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LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO
Em 2020 lançamos o Programa de Inovação como um novo pilar que vem na sequência
do Programa de Carreira e do Programa de Startup.
Após o grande sucesso dos dois primeiros programas, voltados à preparação para
carreiras mais corporativas e com foco no ecossistema de empreendedorismo e startups,
percebeu-se a necessidade da criação de um programa que atendesse a um perfil
diferente de alunos e alunas.
Nasce então um programa de preparação para carreiras no ecossistema técnicoacadêmico, desde carreiras tradicionais de professor e pesquisador até carreiras de P&D
em empresas e no empreendedorismo técnico. Ao longo do Programa, os participantes
desenvolvem planos de pesquisa, de negócio e protótipos e apresentam seus resultados
em Demo Days.
Tudo isso com a participação de empresas convidadas e parceiras, e ainda com a
colaboração de pesquisadores, professores e outros membros da comunidade acadêmica
e científica na avaliação dos projetos nos Demo Days.
Ressaltamos também que a dinâmica dos programas mudaram frente à pandemia,
passando de uma ênfase mais expositiva para uma ênfase mais mista de expositivo
e prática de projeto com atividade individuais e em grupo, tornando a experiência do
participante mais rica e profunda.Tudo isso em um novo formato 100% virtual em meio ao
contexto da pandemia. Mais uma prova da resiliência do Centro de Carreira em adaptar
seus programas para a nova realidade enfrentada.
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RENOVAÇÃO DO SELO DOAR
COM CRITÉRIO A+
A contínua busca pela excelência, responsabilidade e governança, no trabalho de
todos os diretores, voluntários e mentores do Amigos da Poli, resultou na renovação
do Selo Doar com o critério máximo A+ pelo terceiro ano consecutivo.
De acordo com o Instituto Doar, o objetivo do Selo Doar é garantir padrões verificáveis
de qualidade na gestão e na transparência das organizações não governamentais
brasileiras.

52 critérios organizados em 8 categorias de avaliação:
•
•
•
•
•
•
•
•

Causa e estratégia
Governança
Contabilidade e Finanças
Gestão
Recursos Humanos
Estratégia de financiamento:
Comunicação
Prestação de contas e transparência

Assim, financiadores, apoiadores e doadores encontram um conjunto de organizações
que passaram por uma avaliação estruturada, imparcial e segura para a captação
de recursos e investimentos no terceiro setor.
Através deste reconhecimento, podemos atestar a todos que nos confiaram à
responsabilidade de seguir com a nossa missão, de que a fazemos com o mais alto
nível de gestão, governança e transparência. Com a certificação, o Amigos da Poli
entra em um grupo que conta também com a presença de grandes grupos como o
GRAACC, Artemisia e Amigos do Bem.
Essa premiação é mais uma prova da seriedade e do comprometimento do trabalho
realizado pelo Amigos da Poli, e é reflexo do empenho que o fundo dedica na melhoria
do ensino e da educação da Engenharia no Brasil.
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8 INVESTIMENTO
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RESULTADO DO FUNDO PATRIMONIAL
RENTABILIDADE HISTÓRICA VS. INFLAÇÃO
O ano de 2020 foi de alta volatilidade para a carteira de
investimentos do fundo patrimonial. Durante o primeiro
trimestre do ano tivemos uma rentabilidade negativa
de quase 15% devido a correções no mercado geradas
pela pandemia. Nosso Comitê de Investimentos, sempre
vigilante, realizou ajustes cirúrgicos na carteira ao longo
do ano para que conseguíssemos recuperar esta perda
da forma mais breve possível, sem perder a orientação
de longuíssimo prazo, natural de um fundo patrimonial.
Mesmo após esta correção sofrida no primeiro trimestre,
finalizamos o ano com ganhos absolutos de 5,5%, representando um retorno real (acima da inflação medida
pelo IPCA) de 1%.

Apesar do retorno real da carteira em 2020 ter sido
ligeiramente abaixo da meta de IPCA+5% a.a. esta meta
está sendo mais que superada quando analisamos
janelas de longo prazo. Visto que historicamente capturamos retornos expressivos em momentos de alta de
mercado, conseguimos absorver correções de mercado
sem comprometer o fluxo regular de dispêndio para
apoiar as causas do Amigos da Poli.

IPCA

Carteira AdP

Retorno Acumulado (Anualizado)
12 meses

24 meses

36 meses 60 meses

Desde o início

Fundo Patrimonial

5,5%

14,5%

14,2%

16,6%

9,3%

IPCA

4,5%

4,4%

4,2%

4,4%

5,6%

Ganho Real

0,9%

9,6%

9,6%

11,8%

3,5%
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CRESCIMENTO PATRIMONIAL (R$ MIL)
Podemos notar que o nosso fundo patrimonial
conseguiu acumular um patrimônio líquido acima do valor estimado de todas as doações recebidas corrigidas pela inflação, desde o início
de nossas operações – com crescimento patrimonial real da ordem de 8,4%, mesmo após todos os resgates necessários para o custeio da
operação e apoio a projetos.

PL corrigido por IPCA

PL AdP

No ano, o endowment teve um acréscimo patrimonial de R$ 4 milhões via novas doações,
advindas de pessoas físicas e jurídicas, fruto de um trabalho incansável de nossa rede de
voluntários e doadores na busca por novas doações.
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ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS
O Amigos da Poli permanece convicto na orientação de seus investimentos segundo o
modelo de endowments, baseado num mandato duplo: gerar um fluxo de rendimentos
razoavelmente estável e perene para o apoio de projetos da comunidade politécnica,
buscando preservar o poder de compra das doações recebidas no longo prazo.
Nessa linha, o Comitê de Investimentos manteve-se fiel à sua meta de oferecer à
associação uma carteira de investimentos com risco ajustado para se obter retornos
de longo prazo da ordem de IPCA + 5,0% a.a.. Diante de um cenário cada vez mais
desafiador, proporcionado pela queda nas taxas de juros nominais e reais no país,
prosseguimos no processo de aumentar a diversificação de ativos no endowment, com
a diminuição de posições em NTN-Bs longas e médias para alocação em outras classes
de ativos.
Assim, demos continuidade no aumento gradual da posição em Renda Variável e
Multimercados, através da composição de uma carteira de gestores brasileiros ativos.
Ao final de 2020, a alocação em Renda Variável local somava 33% e a alocação em
Multimercados 5%.

O Amigos da Poli segue em 2021, através de seu Comitê de Investimentos, comprometido
com a missão de avançar na diversificação do portfólio do fundo patrimonial, de
maneira a otimizar ainda mais a relação risco x retorno da carteira investida. Como tem
sido a tônica desde a criação de nosso endowment, este processo tem sido conduzido
de maneira técnica e parcimoniosa, com a avaliação cuidadosa de cada nova classe
de ativo e cada novo parceiro de gestão. Afinal, disciplina e diligência nos investimentos
são fatores essenciais para que o princípio de perenidade de um fundo patrimonial seja
alcançado.

Classe de ativo

Alocação (R$)

%PL

Caixa (CDI)

4.699.095

13,3%

Juro real médio

14.685.224

41,4%

Juro real longo

2.806.006

7,9%

Renda variável

11.521.487

32,5%

Multimercados

1.731.236

4,9%

Total

35.443.050

100,0%
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9

DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Conselheiros da
Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli
São Paulo – SP

Opinião

Base para opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Fundo Patrimonial Amigos
da Poli (“Entidade” ou “Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do superávit, do superávit
abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A administração do Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Associação;

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Associação a não mais se manter em continuidade operacional;

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis.
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•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época da auditoria planejado e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente tenham sido identificados durante nossos trabalhos.
São Paulo, 30 de abril de 2021

Maria Aparecida Regina Cozero Abdo
CT 6RC 1SP-223.177/O-1
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC 2SP-034.766/O-0
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos a Funcionarios
Outros Créditos
Contratos de Projetos

Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
Imobilizado líquido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Notas
3

4

5

Passivo e patrimônio líquido
2020

2019

2.695.096
-

1.310.079
-

31.055
608.988
3.335.139

64.064
-

1.374.143

33.826.620
1.705
33.828.325

29.816.160
2.802
29.818.962

37.163.464

31.193.105

Passivo circulante
Beneficiados a pagar
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Total do passivo ciruclante
Patrimônio líquido
Patrimônio Social

Total do passivo e do patrimônio líquido

Notas
6

2020

2019

186.055
12.491
36.406
234.952

237.912
11.452
31.140
280.504

36.928.512
36.928.512

30.912.601
30.912.601

37.163.464

31.193.105

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES
DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 (em reais)

Receitas operacionais
Notas
2020
2019
				
Doações voluntárias
7
4.490.947
3.708.949
Doações no exterior
7
269.200
15.127
Trabalho voluntário
10
670.095
562.965
		
5.430.242
4.287.041
Custos operacionais					
Projetos beneficiados		
(481.790)
(719.346
		
(481.790)
(719.346)
(=) Resultado bruto		

4.948.452

3.567.695

(263.282)
(188.560)
(670.095)
90.404

(253.311)
(271.425)
(562.965)
-

3.916.919

2.479.994

9
2.098.995
9		
(3)

5.673.541
(21)

2.098.992

5.673.520

6.015.911

8.153.514

Despesas e/ou
receitas operacionais		
Despesa com pessoal		
Despesa administrativas
8
Trabalho voluntário
10
Outras receitas		
(=) Superávit/(Deficit) antes
do resultado financeiro		
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(=) Resultado
financeiro liquído		
(=) Superávit do exercício		

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO
RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

2020

Patrimônio social

Superávits apurados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018

17.528.731

5.230.356

22.759.087

Transferencia para Patrimonio Social

5.230.356

2019

		
Superávit do exercício

6.015.911

8.153.514

(=) Total do resultado
abrangente do exercício

6.015.911

(5.230.356)			

-

8.153.514
Superávit do exercício		

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.

8.153.514

8.153.514

					
Saldos em 31 de dezembro de 2019

22.759.087

8.153.514

30.912.601

8.153.514

(8.153.514)

-

Superávit do exercício			 6.015.911

6.015.911

Transferencia para Patrimonio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2020

30.912.602

6.015.910

36.928.512

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS
DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 (em reais)

Resultado abrangente
2020
2019
Superávit do exercício
6.015.911
8.153.514
				
Ajustes que não afetam caixa
(Ganhos)/Perdas de valor justo de rendas variáveis
(2.060.460)
( 5.600.581)
Depreciação		
1.098
1.172
3.956.549
2.554.105
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
(+/-) Variação nas contas patrimoniais				
Outros Créditos
33.009
Contratos de projetos
(608.988)
(44.248)
Beneficiados a pagar
(51.857)
44.137
Obrigações tributárias
1.038
553
Obrigações trabalhistas
5.266
(708)
(=) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
3.335.017
2.553.839
				
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento 				
(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários
(1.950.000)
(2.600.000)
(=) Fluxo de caixa (aplicados nas) atividades de investimento
(1.950.000)
(2.600.000)
				
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
1.385.017
(46.161)
				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.310.079
1.356.240
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2.695.096
1.310.079
				
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
1.385.017
(46.161)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amigos da Poli | Relatório Anual 2020 | 97

NOTAS EXPLICATIVAS
DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
1

Contexto operacional

A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (“Entidade” ou “Associação”), é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com Sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, constituída em 27 de outubro de 2011, cujas atividades
de arrecadação somente foram iniciadas em 2012. Com o objetivo de manter um alto
nível de transparência, as arrecadações da Associação são realizadas exclusivamente
das seguintes formas: (i) depósito identificado para conta corrente de titularidade da
Associação; (ii) transferência bancária (TED ou DOC) para conta corrente de titularidade
da Associação; (iii) doação via boleto paga em favor da Associação; e (iv) doação via
cartão de crédito, através do site da Associação (doe.amigosdapoli.com.br), que está
vinculado à conta corrente de titularidade da Associação.
A Associação tem como objetivo a promoção da cidadania, bem como o desenvolvimento
humano e técnico, sobretudo da comunidade da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (“Poli”), a fim de contribuir para a formação de engenheiros qualificados
e conscientes de suas responsabilidades como cidadãos.

a) Apoiar, fomentar e implementar, sob as mais diversas formas, projetos que
contribuam para o aprimoramento da formação e dos conhecimentos técnicos dos discentes dos cursos de engenharia da Poli, com ética e respeito ao
meio ambiente;
b) Apoiar, fomentar e implementar cursos complementares à formação técnica
oferecida pela Poli;
c) Apoiar, fomentar e implementar projetos de pesquisas, estudos e desenvolvimento de tecnologia que envolvam discentes e docentes da Poli, para que
os primeiros tenham acesso à aplicação prática dos ensinamentos obtidos
nos cursos de graduação e pós-graduação, e para que os segundos possam
atualizar e aprimorar seus conhecimentos e repassá-los aos alunos;
d) Apoiar e promover melhorias no espaço físico da Poli, especialmente por meio
da criação ou reforma de laboratórios, salas de aulas e demais prédios da
Poli;
e) Produzir e divulgar informações, conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às áreas de atuação da Poli;
f) Apoiar projetos que incrementem os ativos tangíveis e intangíveis da Poli;
g) Apoiar projetos que visem o aprimoramento da gestão da Poli;
h) Conceder empréstimos para alunos da Poli com vistas a possibilitar sua participação tanto nos cursos de graduação e pós-graduação da Poli como em
quaisquer outros complementares a sua formação;
i) Celebrar parcerias, convênios e contratos com organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a consecução de seu objeto social;

Para cumprimento de seus objetivos, a Associação poderá, conforme definido pelo
Conselho de Administração, realizar as seguintes atividades:
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j) Promover o voluntariado;
k) Estimular o fortalecimento dos laços entre todos os entes da comunidade
politécnica de forma a difundir ideias e projetos que auxiliem o desenvolvimento
da Poli;
l) praticar quaisquer ações lícitas, mesmo que não descritas acima, desde que
sejam atividades de elevado nível técnico a fim de desenvolver seu objeto
social, mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

Impactos da COVID
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde
(“OMS”), relacionada ao novo Coronavírus (“COVID-19”) que vem afetando o Brasil e
diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia
mundial, a Associação informa que vem acompanhando o avanço da pandemia
causados pela segunda onda decretada como fase emergencial em 2021. Não foi
observado até a data da apresentação destas demonstrações contábeis nenhum
impacto relevante em suas atividades operacionais a serem divulgadas.
Os impactos na econominia que afetam taxas de juros e inflação e que refletiram nas
aplicações em títulos e valores mobiliários estão divulgados na Nota Explicativa n° 14
-Eventos subsequentes.
A Associação continua com as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em
linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e
internacionais, visando minimizar ao máximo eventuais impactos no que se refere
à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à
continuidade das operações e dos negócios.

2

Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da
Associação em 30 de abril de 2021.
2.1.

Base para apresentação
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da
Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em específico, o CPC PME (R1)
-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas com Glossário de Termos.
Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis
foram preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1) -Associação
sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução n2 1.409, de 21 de setembro
de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução n2 1.159,
de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela
NBC TG 1000 -Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo
valor justo por meio do resultado e quando indicado de outra forma.

A Associação seguirá observando atentamente o desenvolvimento desse assunto,
bem como seus eventuais impactos financeiros.
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Na preparação destas demonstrações contábeis, a Associação utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
2.2. Principais práticas contábeis
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo
com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Associação atua
(“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em
Reais, que é a moeda funcional da Associação e também a sua moeda de
apresentação.
A Associação não possui operações em moeda estrangeira.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.
c) Títulos e valores mobiliários
Corresponde as aplicações no Fundo Patrimonial e estão classificados na
categoria, “valor justo por meio do resultado”, que requer o reconhecimento
destes instrumentos financeiros pelo seu valor justo, com efeito no resultado.

d) Instrumentos financeiros
I

Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e
desconhecimento
A Associação reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
na data da negociação.
A Associação desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Associação
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Qualquer participação que seja criada ou retida pela Associação em tais
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo
separado.
A Associação desconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Associação tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
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II Ativos financeiros não derivativos - mensuração recebíveis
Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
os ativos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando do
método dos juros efetivos.
III Passivos financeiros não derivativos - mensuração
Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após
o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
e) Ativo imobilizado reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao
valor recuperável acumuladas, quando necessárias.
Depreciação
A depreciação acumulada sobre o valor depreciável, que é o custo de um
ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.
As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas
são as seguintes (em anos):

f) Trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Associação sem
Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as receitas com trabalhos
voluntários, indusive de membros integrantes de órgãos da administração
sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. A Associação registrou as receitas e despesas
com trabalhos voluntários conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 10.
g) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre
aplicações financeiras e descontos obtidos. A receita de juros é reconhecida
no resultado, através do método dos juros efetivos.
h) Outros ativos
Os demais ativos são apresentados ao custo histórico, não excedendo os
valores de realização. Os ativos são classificados como circulantes quando
sua realização é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes.
i) Passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas
até as datas dos balanços. Os passivos são classificados como circulantes
quando sua liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso
contrário, são demonstrados como não circulantes.

Computadores e periféricos 20%
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes serão
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
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j) Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e previdenciários
Reconhecida no balanço quando aplicável, o Instituto possui uma obrigação
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, em
que é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

3

Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem
restrições, era composto daseguinte forma:

k) Patrimônio social
O patrimônio social da Associação é constituído pelo superávit acumulado,
acrescido ou diminuído do superávit ou déficit de cada exercício.
l) Apuração do superávit ou déficit
As receitas de rendimentos do Fundo Patrimonial e de doações são
reconhecidas pelo regime de competência, e se originam dos rendimentos
dos títulos e valores mobiliários e de doações de pessoas físicas e jurídicas,
sendo utilizadas no custeio das atividades da Associação.
As despesas são registradas pelo regime de competência. A receita e despesa
financeira são reconhecidas usando o método da taxa de juros efetiva.

2020		

2019

Caixa e bancos
Aplicações financeiras (a)

390.938		
2.304.158

178.256
1.131.823

Total

2.695.096

1.310.079

(a) Representado por aplicações em fundos de renda fixa de liquidez
diária e atrelados à variação do COI (gestão ltaú). Em 2019, a remuneração
média dos fundos de caixa foi de 5,6%, enquanto em 2020 a remuneração
média foi de 2,3%.
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4

Contratos de projetos

Os valores desembolsados para projetos que não tiveram ainda seus gastos comprovados totalizam R$ 608.988, conforme demostrado a seguir:
Contratos de Projetos		
Saldo de Editais abertos em 2020			
Saldo de Editais anteriores a 2020			

Valores
608.988
-

Total

608.988

5

Títulos e valores mobiliários

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a alocação de recursos de longo prazo da Associação encontravase no fundo de investimentos Alma Mater Fundo de Investimento
Multimercado - Crédito Privado. Tratase de um fundo de investimentos constituído
exclusivamente para a Associação em 1 O de dezembro de 2019, sendo que nesta
data ele passou a abrigar todos os investimentos de risco até então possuídos pela
Associação.
2020

2019

Alma Mater FIM Mult- Cred Priv (a)

33.826.620

29.816.160

Total

33.826.620

29.816.160

A movimentação dos ativos de longo prazo do fundo patrimonial está demonstrada
a seguir. Cabe ressaltar que, por questões de eficiência operacional, alocamos em
ativos de risco a diferença entre as doações recebidas no ano descontadas das
transferências para custeio da operação.

Fundo patrimonial em 31 de dezembro de 2018
Entrada de novos recursos (doações)
Rendimento do Fundo

21.615.579
2.600.000
5.600.581

Fundo patrimonial em 31 de dezembro de 2019
Entrada de novos recursos (doações)
Rendimento do Fundo

29.816.160
1.950.000
2.060.460

Fundo patrimonial em 31 de dezembro de 2020

33.826.620

(a) Refere-se às aplicações realizadas no fundo exclusivo da Associação. Aberto em 1 O de dezembro
de 2019, o fundo é gerido pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A., e administrado
pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Nesse fundo foram integralizados todos os
ativos do fundo patrimonial, antes alocados diretamente numa carteira de investimentos.
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6

Benefícios a pagar

Em 31 de dezembro de 2020, a Associação provisionou em suas obrigações o montante de R$ 186.055 (2019 - R$ 237.912) para apoiar o desenvolvimento de projetos de
alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (“Poli”), a fim de contribuir
para a formação de engenheiros qualificados e conscientes de suas responsabilidades como cidadãos. Esse provisionamento corresponde aos projetos com os quais a
Associação comprometeu recursos em seus editais anteriores, porém ainda possuem
saldos remanescentes a serem desembolsados.

7

Doações voluntárias

A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é demonstrada a seguir:

2020

2019

Doações pessoas jurídicas
Doações pessoas físicas
Contribuições do exterior

645.215
3.845.732
269.200

616.931
3.092.018
15.127

Total

4.760.147

3.724.076

A Associação recebe doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, unicamente
através das seguintes modalidades: i) depósito identificado para conta corrente de
titularidade do Amigos da Poli; ii) transferência bancária (TED ou DOC) para conta
corrente de titularidade do Amigos da Poli; iii) doação via boleto paga em favor do
Amigos da Poli; e iv) doação via cartão de crédito, através do site do Amigos da Poli
(doe.amigosdapoli.com.br), que está vinculado à conta corrente de titularidade da
Associação.
Dessa maneira, garante-se a rastreabilidade e transparência de todas as doações
recebidas, que são registradas em uma base de dados proprietária, com controle do
saldo de doações realizadas por doador (Pessoa Física ou Jurídica).
Pelo escopo de suas atividades voltadas para o incentivo da melhoria da
Educação no Brasil, a Associação conseguiu junto à Secretaria da Fazenda
do Estado a isenção do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) em 31/03/2016, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 46.655/02. Após o vencimento do primeiro reconhecimento,
a Associaçãoentrou com pedido de renovação do mesmo em 13/12/2017, e obteve em
19/12/2018 a extensão da validade do reconhecimento de 31/03/2018 até 30/03/2022.
O documento que comprova o reconhecimento da imunidade é a “Declaração de
Reconhecimento de Imunidade do Imposto sobre Transmissão ‘Causa Mortis’ E Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD)” (protocolo n° 51220-1072139/2017; data do
protocolo de 13/12/2017; n° do processo IM01312035).
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8

9

Despesas administrativas

Resultado financeiro

Em 31 de dezembro de 2019, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições,
era composto da seguinte forma:

2020		
Honorários advocatícios, contábil,
administrativo e consultoria
Cursos e refeições
Eventos e projetos
Aluguéis
Outras despesas (a)
Total

121.769
29.027
742		
17.904
19.118
188.560

2019
140.954
39.056
92.032
22.298
46.718
271.425

(a) Compostas substancialmente por despesas com locações, internet, trucas de licença
e outras taxas de menor valor. Em 2018, a Associação, que passou a contar com um número
muito maior de voluntários, possibilitando o desenvolvimento de novas atividades, como
o aumento de campanhas de marketing, maior apoio a projetos da Poli e maior número
de eventos, dentre outras.

Renda sobre aplicação financeira (a)
Descontos obtidos
Juros passivos
Provisões Ganhos e Perdas Rendas Variáveis (b)

2020

2019

38.535
(3)
2.060.460

6.649.843
36
(21)
(976.338)

2.098.992

5.673.520

(a) Os valores se referem aos rendimentos com aplicações financeiras, reconhecidas pelo
regime de competência.
(b) Os valores compreendem o efeito de marcação a mercado dos títulos e valores
mobiliários.
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10

11

Trabalho voluntário

Os trabalhos e serviços voluntários obtidos, que não geraram desembolsos de
caixa para a Associação, referem-se aos honorários de conselhos, remuneração
da Diretoria e ao comitê de investimento. A Associação estima que, caso tivesse
desembolsado caixa para a obtenção desses trabalhos e serviços voluntários,
teria desembolsado aproximadamente R$ 670.095 (R$ 562.965 em 2019), conforme
demonstrado a seguir:
Honorários
2020		 2019
			
Conselho deliberativo
208.185
110.657
Conselho fiscal		 19.517
18.673
Remuneração diretoria
416.370
414.962
Comitê de investimento
26.023
18.673
Total

670.095

562.965

Valor anual calculado utilizando a quantidade de horas de incorridas durante
o ano multiplicado por uma taxa horária considerada justa para as atividades
correspondentes. Para a definição do valor hora de remuneração dos Conselheiros
e Diretores, utilizamos a pesquisa de Remuneração dos Administradores do
IBGC, que está em sua 7° edição e disponível no site: https:/lconhecimento.
ibqc.orq.br/Lists/Pub/icacoes/Attachments/24170//BGC
Pesquisa
remuneraçã
o_dos_adm_7_edição.PDF.

Aspectos tributários (isenção tributária)

A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui
imunidade quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o superávit, conforme estabelecido pela Lei n2 9.532 de 10 de dezembro de
1997. De acordo com a lei, considera-se “sem fins lucrativos” a Associação que não
apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício,
destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais
da Associação.
Com relação aos demais tributos incidentes, a Associação possui isenção quanto ao
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
do Programa de Integração Social (PIS), cujos montantes não recolhidos em virtude
dessa isenção é de R$ 341.312 e R$ 74.101, respectivamente.
As declarações de rendimentos da Associação estão sujeitas à revisão e aceitação
final pelas autoridades fiscais, por período prescricional de cinco anos. Outros
encargos tributários, previdenciáriose trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes da
contratação de prestadores de serviços, estão sujeitos ao exame e aprovação final
pelas autoridades fiscais.

Nos enquadramos na pesquisa do IBGC pelo tamanho do faturamento de até R$ 500
milhões e utilizamos o valor de remuneração do Conselho do 12 quartil. Os valores
constam no quadro ‘Tabela 9’ da página 22 do referido relatório. Como estes valores
constam no relatório de 2020 porém relacionados a 2018, corrigimos o mesmo pelo
IPCA acumulado em 2019 (4,31%) Para os membros do Conselho Deliberativo, Comitê
de Investimentos e Conselho Fiscal, utilizamos 100% do valor/hora. Para os diretores,
utilizamos 60% do valor/hora.
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12

Provisão para contingências

A Associação efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos
contenciosos que surgem no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada
com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada
processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos.
A avaliação e classificação da chance de perda entre provável, possível e remota,
efetuada a partir dessetrabalho, determina os casos passíveis de constituição de
provisão, sendo provisionadas somente as contingências classificadas como prováveis,
em montantes considerados necessários para cobrir os eventuais gastos que possam
advir do desfecho dos referidos processos.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não existiam processos que
necessitassem de provisão (perda provável) e ou divulgação em notas explicativas
(perda possível).

13

Instrumentos financeiros
a) Classificação contábil e valores justos
A Associação classifica ativos e financeiros nas seguintes categorias:

Ativo Circulante

Notas

2020

2019

Classificação

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários

3
5

2.695.096
33.826.620

1.310.079 (i) - Marcação a valor justo
29.816.160 (i) - Marcação a valor justo

Outros ativos

-

640.043

64.064 (i) - Marcação a valor justo

Total de ativos financeiros

37.161.759 31.190.303

b) Gerenciamento de risco
A Associação possui operações, envolvendo instrumentos financeiros, os quais
se destinam a atender suas necessidades operacionais.
A administração destes riscos é efetuada por meio da definição de estratégias,
estabelecimento de sistema de controles e determinação de limite de
operação. A Associação não realiza operações envolvendo instrumentos
financeiros com a finalidade especulativa.
(i)
		
		

Risco de taxas de juros
Os resultados da Associação estão suscetíveis às variações das taxas de
juros incidentes sobre as aplicações financeiras.

i. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
ii. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.
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(ii)		
		
		
		
		

Risco de crédito
Exposição a riscos de crédito
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do
crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações
contábeis foi:

`
Nota
2020		
2019
			
Caixa e equivalente de caixa
3
2.695.096		
1.310.079
Títulos e valores mobiliários
5
33.826.620		
29.816.160
Outros ativos
640.043		
64.064
Total		

37.161.759		31.190.303

(iii) Risco Financeiro
A política de gestão de risco determina que a Associação avalie regularmente
o risco financeiro associado ao fundo patrimonial e seu fluxo de caixa.
As estratégias de mitigação de riscos são executadas com o objetivo de
preservar os investimentos mantidos ao longo do tempo e, proporcionando,
ao mesmo tempo, rendimentos suficientes para honrar os compromissos da
Associação. Dado que o fundo patrimonial tem meta de retorno de longo
prazo de inflação (IPCA)+5% ao ano, e que, por definição, ele deve manter o
poder de compra de seu principal ao longo do tempo, o mesmo é capaz de
suportar resgates médios da ordem de 5% de seu patrimônio líquido todos
os anos. Ao mesmo tempo, para atingir tal objetivo de retorno, o fundo deve
se expor a riscos buscando remuneração excedente.

Tais riscos (neste caso, principalmente o de mercado) podem levar a variações
patrimoniais negativas no curto prazo, mas espera-se que eles remunerem o
investidor no longoprazo.
Sendo o Fundo Patrimonial constituído sob a expectativa de continuidade e
perpetuidade, ele é capaz de suportar variações de curto prazo em busca
de prêmios maiores de longo prazo - dado o seu perfil de investimento de
longo prazo. Todavia, os valores aplicados devem ser capazes de honrar
as necessidades de resgate da Associação para a manutenção de suas
atividades. Como tais resgates são da ordem de 5,0% ao ano, a Associação
mantém, ao menos, 5,0% de seus ativos investidos em instrumentos de baixo
risco e alta liquidez (notadamente Fundos Referenciados ao DI) - somandose as posições em caixa e equivalente a caixa, e as posições em Fundos
Referenciados DI dentro do fundo exclusivo Alma Mater FIM - CP.
As aplicações financeiras da Associação são orientadas pelo Comitê de
Investimentos, formado por três membros experientes e conhecedores
do mercado financeiro e de instrumentos de investimento. Este comitê é
responsável por definir como serão definidos e destinados os investimentos
do fundo patrimonial, levando em consideração os retornos esperados
e riscos envolvidos, por acompanhar periodicamente seu desempenho e
dar ciência ao Conselho Deliberativo sobre os investimentos realizados. As
decisões de investimento tomadas são amparadas pela análise contínua de
mercado e observância de uma alocação estratégica capaz de maximizar a
probabilidade de se atingir o objetivo de investimento da carteira, mitigando
os riscos envolvidos para tal. São consideradas nessas decisões a volatilidade
esperada da carteira, sua perda máxima acumulada e as perdas esperadas
em 12 meses.
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(iv) Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Associação irá encontrar dificuldades
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Associação.
A seguir estão demonstradas o aging de passivos financeiros:

					
Passivos financeiros não derivativos
Notas
Valor contábil
1 ano
			
Projetos apoiados - 2020
6
186.055
186.055
Projetos apoiados - 2019
6
237.912
237.912

14

Eventos subsequentes

A Associação mantém seus investimentos de longo prazo alocados através do fundo de
investimento exclusivo “CSHG ALMA MATER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
– CRÉDITO PRIVADO” e utiliza os rendimentos para fomentar suas operações.
Em 31 de dezembro de 2020 a Associação mantinha aplicado o montante de R$
33.826.620 (R$ 29.816.160 em 2019) e, com os impactos no cenário atual influenciados
pela Covid-19, este veículo de investimentos apresentou variação patrimonial negativa
no 1o trimestre de 2021. As aplicações na data de divulgação apresentavam perda
da ordem de 3,67% (perda de -15,47% no primeiro trimestre de 2020), provocadas
principalmente pelas correções nos fundos de investimento em ações e em NTNBs. Uma correção dessa magnitude, ainda que atípica, faz parte da realidade dos
investimentos de longo prazo que buscam rendimentos acima dos juros básicos e da
inflação. Ainda que não se saiba quando os mercados se recuperarão dessa perda,
fundos patrimoniais tem o privilégio de poderem manter o curso de sua carteira de
investimento esperando que os prêmios de risco maturem no longo prazo. Na ponta
da mitigação do risco envolvido com essa correção, a Associação tem em caixa ou
equivalentes no momento soma suficiente para honrar seu orçamento anual, não
havendo necessidade de se desfazer de ativos com perda financeira temporária para
manter sua operação.

(iv) Derivativos e alavancagem
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Associação não possuía instrumentos
financeiros derivativos ou diretamente alavancados.
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QUEM
SOMOS
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QUEM SOMOS
Somos uma associação que acredita na transformação social por meio da
educação, através do apoio ao ensino da engenharia no Brasil.

Transformamos doação
em ensino, vontade em
educação, trabalho em
resultados!

Nossa história teve início em 2009, quando um grupo de ex-alunos começou
a buscar a criação de um modelo de apoio à Poli-USP com atributos que
permitissem uma ampla captação de recursos e que fosse duradouro. A
ideia foi tomando forma com ajuda de muitas pessoas, potenciais doadores,
professores, gestores de entidades do terceiro setor e diversas outras
personalidades ilustres, que ajudaram com pesquisa e diálogo. Nossa
estrutura atual é uma síntese de sugestões e críticas coletadas ao longo dos
anos.
Funcionamos através do modelo de endowment, no qual as doações
captadas são investidas e seu rendimento é revertido para as nossas ações.
Ou seja, o dinheiro doado forma o principal do fundo e seu poder de compra
é preservado ao longo dos anos. Diversas universidades referências de ensino
no mundo usufruem do modelo de endowment. Temos orgulho em dizer que
somos pioneiros nesse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Para isso, observamos
sempre as melhores práticas de governança e transparência e com foco na
perpetuidade e manutenção do capital doado.
O trabalho é conduzido por voluntários e voluntárias que dedicam seu tempo
e expertise para alavancar a cultura de doação no país. Trabalhamos de
maneira ética, transparente e focada em excelência.
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NOSSA HISTÓRIA

CRIAÇÃO DO
FUNDO

2011

10 MILHÕES DE
PATRIMÔNIO

2013

LANÇAMENTO DO
PRIMEIRO EDITAL

2016

20 MILHÕES DE
PATRIMÔNIO

2017

CRIAÇÃO DO CENTRO DE
CARREIRA DA POLI

2018

35 MILHÕES DE
PATRIMÔNIO

2019

2020

MAIS DE 100 PROJETOS
APOIADOS E ELEITO UMA
DAS 100 MELHORES ONGS
DO BRASIL
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NOSSOS PILARES
Nossos pilares são os princípios fundamentais que regem
a conduta de todos os voluntários.

1
Pensamos na Poli sempre
que é a nossa razão de
existir. Toda ação e decisão
que tomamos deve seguir o
princípio de primordialmente
apoiar e ajudar a Escola.
Alinhamento com a liderança
da Poli e com o nosso
Conselho é determinante
para o sucesso das nossas
atividades.

2
Zelamos pela nossa imagem
que é o maior ativo que
construímos ao longo da
história do Amigos da Poli. Em
todas as ações e decisões
que tomamos, avaliamos os
riscos e sobretudo garantimos
a retidão e coerência do que
fazemos, eliminando qualquer
impacto para a imagem do
Fundo e da nossa Escola.

3
Responsabilidade garantindo
a entrega e pavimentando
o crescimento do Amigos da
Poli. Ter accountability com os
assuntos sob gestão é papel
fundamental de qualquer
voluntário, na tomada de
decisão e comunicação com
todos os envolvidos.

4

5

Trabalhamos com excelência
a despeito do nosso trabalho
não ser remunerado. Sempre
buscamos a excelência no que
fazemos e primordialmente
visamos dar o nosso melhor
para a alma mater que muito
nos ofereceu e educou.
Trabalhos rasos e incompletos
não são aceitos.

Fortalecemos a nossa
comunidade como fonte de
crescimento e superação.
Reconhecemos que não se
conquista muito sozinho:
a comunidade deve ser o
maior vetor para sustentar o
crescimento do Amigos da Poli.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Possuímos uma estrutura organizacional sofisticada,
com órgãos de Conselho, Comitês e Diretorias em
linha com as melhores práticas de governança.
Assembleia
Geral
Associados

Guilherme Bottura
Regina Sanchez
Pr. Dr. Reinaldo Giudici

Conselho
Fiscal

Conselho
Deliberativo

3 integrantes,
sendo 1 docentes
da Poli

9 integrantes,
sendo 2 docentes
da Poli

André Clark
Guilherme Affonso Ferreira
Guilherme Passos
Prof. Dr. Henrique Lindenberg Neto
Prof. Dr. Liedi Legi Bariani Bernucci
Lucas Sancassani
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Pedro Wongtschowski
Renata Noronha

•

Assembleia Geral: órgão soberano de deliberação,
composto por todos associados. É responsável pelas
decisões estratégicas e estruturantes da Associação.

•

Conselho Fiscal: fiscaliza todos os atos praticados
pelos órgãos administrativos, zelando pela
transparência, eficiência e qualidade na execução
dos objetivos do fundo.

Diretoria
Executiva
8 integrantes

Luis Guilherme Ronchel Soares
Luis Stuhlberger
Luiz Guerra

Comitê de
Investimentos
3 integrantes

André Simmonds
Fábio Albernaz
Frederico Wiesel
Gabriel Borrasca
Juliana Lisboa
Marcos Carvalho
Mauro Fukunaga
Tiago Ziruolo

•

Conselho Deliberativo: estabelece estratégias
e prioridades de atuação para o Amigos da Poli
e também aprova os investimentos nos projetos
selecionados no Edital.

•

Comitê de Investimentos: orienta as diretrizes de
investimentos do fundo patrimonial.

•

Diretoria Executiva: órgão de gestão
administrativa, composta por 8 diferentes
áreas que atuam desde a originação dos
recursos e divulgação da marca até a
condução do impacto. São elas:
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO DELIBERATIVO

André Clark
Presidente

Guilherme Affonso
Ferreira
Membro

Guilherme Passos
Membro

Henrique Lindenberg
Membro

Liedi Bernucci
Membro

Lucas Sancassani
Membro

Marcelo Medeiros
Membro

Pedro Wongtschowski
Membro

Renata Noronha
Vice-Presidente
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSELHO FISCAL

Guilherme Bottura
Membro

Regina Sanchez
Membro

Reinaldo Giudici
Membro

Luis Stuhlberger
Membro

Luiz Guerra
Membro

COMITÊ DE INVESTIMENTO
Luis Guilherme Soares
Membro
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DIRETORIA

André Simmonds
Captação Varejo

Fábio Albernaz
Relacionamento
com a Poli

Frederico Wiesel
Finanças

Gabriel Borrasca
Gente e Gestão

Juliana Lisboa
Comunicação e
Vice-Presidente

Marcos Carvalho
Tecnologia

Mauro Fukunaga
Centro de Carreira
da Poli

Tiago Ziruolo
Captação Atacado
e Presidente
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ASSOCIADOS
ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

ASSOCIADOS

Andre Clark Juliano
Antonio Carlos Pipponzi
Antonio Ermínio de Moraes (in memorian)
Décio Leal de Zagottis (in memoriam)
Guilherme Affonso Ferreira
Gustavo A. Pierini
Hans Lin
Henrique de Campos Meirelles
Jayme Brasil Garfinkel
Luis Guilherme Ronchel Soares
Luis Stuhlberger
Luiz P. R. de Freitas Parreiras
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Newton Simões
Olavo Egídio Setubal (in memorian)
Patrice P. Nogueira Baptista Etlin
Pedro Luis Barreiros Passos
Pedro Wongtschowski
Ricardo Rittes
Ricardo Villela Marino
Roberto Egydio Setubal
Rubens Ometto Silveira Mello
Diogo Bassi*
André S. Telles Lion*

Adalberto Bueno Netto
Adriano Thiago
Adriano Yamamoto
Alan Goldlust
Alberto Fernandes
Alexandre de Zagottis
André & Paulo E. M. Macedo
André Reginato
André Rodrigues
André S. Telles Lion
Antônio Carlos Barbosa De Oliveira
Arthur Lazarte
Athos Comolatti
Carlos Eduardo Terepins
Cássio Casseb Lima
Claudio Bruni
Cosan
Daniel Anger
Denis Pedreira
Edgar Gleich
Eduardo de Toledo
Emilson Alonso
Escola Politécnica da USP
Estanislau M. L. Bassols

Ettore Bottura
Fábio Okumura
Fabio Schvartsman
Fernando Riemma Philipson
Gabriela Bueno Garcia
Garde Asset Management
Gilberto Sarian
Peter Donald Graber
Grêmio Politécnico
Guilherme Bottura
Guilherme Marques do Lago
Henrique Bredda
Itaú Unibanco
Jamil Saud Marques
Jerome Cadier
João Carlos Santos
João Luiz Braga
João Paulo Pires Vaz
Laércio José de Lucena Cosentino
Leandro Reis Simoes
Luiz Francisco Guerra
Marcel Borelli
Marcelo Handro Cordaro
Marco Antonio Botter

Marcos De Toledo Leite
Mario Mello Freire Neto
Maurício Soufen
Mauro Piccolotto Dottori
Máximo Hernández González
Meyer Joseph Nigri
Miguel Ethel Sobrinho
Nelson Russo Ferreira
Nilton José Schneider David
Otávio Castello Branco
Pedro Luiz Guerra
Rafael Gonçalves Mendes
Renata Bartoli de Noronha
Reynaldo Dabus Abucham
Ricardo Gallo
Roberto Miranda de Lima
Rodrigo Veiga
Rodrigo Figueiredo de Souza
Tiago Pessôa
Victor Lazarte
Fernando Lovisotto*
João Luis Groth*
Guilherme Passos*

(*) Ingressaram em 2021 até 31 de maio.
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Para mais informações, acesse:
www.amigosdapoli.com.br
facebook.com/AmigosdaPoli
linkedin.com/company/amigos-da-poli
instagram.com/amigosdapoli
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