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AMIGOS DA POLI

PALAVRA DO CONSELHO

Sem dúvida alguma, 2017 foi um ano de importante expansão para o Fundo Patrimonial Amigos da Poli.
Podem-se elencar três marcantes frentes dessa expansão:
Patrimônio, que partiu de R$10,0 para R$17,5 milhões;
Pessoas, 1.300 novos doadores e 20 novos voluntários;
Projetos, de 12 para 21, praticamente duplicando o número de projetos apreciados em nosso Edital.
Mais célebre do que a expansão, foi a manutenção do foco nos alunos, alicerce de nosso trabalho.
Ao longo de 5 anos de história, somam-se mais de 3.500 alunos impactados pelas ações do fundo,
que segue perseverante em sua missão de desenvolver o potencial dos alunos da Poli, complementando a excelência de sua formação.
Além disso, cumprimos com excelência as metas estabelecidas para o exercício, a mencionar:
Captação: rendeu os resultados de expansão de patrimônio e pessoas angariadas.
Editais: dinamismo e gestão permitiram a administração de mais projetos no ano.
Programa de Carreira: baseada em exemplos internacionais, a iniciativa lançou aos alunos a perspectiva de preparação para o mercado de trabalho através de treinamentos, mentoria e estágio. O
sucesso do programa se refletiu posteriormente através do Centro de Carreira, que passa a integrar
uma atividade permanente do fundo.
No futuro, nos aguarda o desafio da continuidade e da organização. Eficiência será imprescindível
para continuarmos crescendo, sem nos desviarmos de nossos valores e proposta.
Finalizo mais uma vez com um agradecimento sincero a todos os voluntários, doadores, associados,
corpo docente e diretivo da Escola Politécnica. Juntos, temos nos tornado referência de impacto
em educação.
Newton Simões
Presidente do Conselho
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EFICIÊNCIA SERÁ
IMPRESCINDÍVEL PARA
CONTINUARMOS CRESCENDO,
SEM NOS DESVIARMOS
DE NOSSOS VALORES E
PROPOSTA.
NEWTON SIMÕES

5

2
6

AMIGOS DA POLI

PALAVRA DA DIRETORIA

Amigas e Amigos,

Ao final de 2016, o Amigos da Poli comemorava grandes conquistas, dentre elas, o crescimento do
seu patrimônio, que atingia a impressionante marca de R$ 10 milhões. Se por um lado estávamos
seguros de estar no caminho certo, por outro tínhamos um enorme desafio no ano que estava para
se iniciar.
Este documento conta um pouco de como abordamos este desafio durante o ano de 2017 e o impacto que o Amigos da Poli tem causado na nossa alma mater.
Em 2017, o Amigos da Poli cresceu seu patrimônio em aproximadamente 70%, superando os R$ 17
milhões. Chegamos nesta marca principalmente através da doação: triplicamos o número de doadores, ultrapassando os 2.000 contribuintes. Também tangenciamos a marca dos 70 doadores
associados, dos quais 19 são beneméritos, categoria de doação criada este ano.
O nosso core business é o edital, publicado anualmente. Em 2017, dobramos tanto o número de
projetos inscritos quanto o número de projetos apoiados. Neste sentido, estamos conseguindo fomentar o desenvolvimento de novas ideias e iniciativas de qualidade na escola, sendo que, ao cabo
de 2017, atingimos a marca de R$ 1,6 milhões devolvidos à Poli, com mais de 60 projetos apoiados
em cinco anos de existência.
Ainda neste último ano, conseguimos ultrapassar a fronteira do nosso core business com responsabilidade e consistência. Menciono duas iniciativas de grande impacto: primeiramente, lançamos
o Programa de Carreira, que contou com mais de 300 inscritos e beneficiou 35 alunos em seu
primeiro ano de existência. Este programa preparou os alunos para o mercado de trabalho, com
treinamentos (que duraram aproximadamente cinco meses) em diversas competências e com um
estágio de verão (de dois meses) nas empresas parceiras. O Programa de Carreira passará a ser
uma iniciativa permanente do Amigos da Poli e terá sua segunda edição em 2018, com mais empresas parcerias e beneficiando mais alunos.
Em segundo lugar, conseguimos recursos para apoiar a construção de um laboratório focado em
Big Data. Levantamos, através de empresa parceira, um montante de aproximadamente R$ 2 milhões para a construção deste laboratório na Poli e também para o financiamento de bolsas de
iniciação científica, mestrado e doutorado.
Preocupados em ampliar o nosso awareness, revimos a maneira de fazer comunicação: aumentamos nossa força nas mídias sociais, atingindo 5.000 curtidas no Facebook, criando presença no
LinkedIn e lançando campanhas sobre o impacto do nosso trabalho – os vídeos que produzimos
recentemente tiveram mais de 25 mil visualizações!
Em 2017, nos aproximamos ainda mais da Escola e festejamos juntos os seus 124 anos de existência.
Também celebramos o ‘Dia do Professor’, prestando uma homenagem àqueles que estão na linha
de frente da formação dos nossos alunos e que são os principais fomentadores dos projetos de
excelência inscritos no nosso edital.
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Além disso, lançamos um novo site para doação, trazendo mais transparência e segurança para os
doadores. Fortalecemos e documentamos nossos processos, além de melhorar os nossos sistemas,
ajudando a preparar o Amigos da Poli para as gerações futuras. Quadruplicamos o número de voluntários, atingindo 40 pessoas envolvidas diretamente na gestão do Amigos da Poli. Estas pessoas
nos permitiram chegar até aqui!
Em resumo, 2017 foi um ano com muito trabalho e grandes realizações, que só se concretizaram
graças ao apoio de i) Diretoria da Poli; ii) Conselheiros, Associados e Doadores; iii) Voluntários.
Agradeço imensamente estas pessoas que se dedicaram para materializar um projeto importante
para a nossa escola, para o Brasil e para a sociedade.
Um abraço,
Lucas Sancassani
Diretor Presidente
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

MISSÃO

VISÃO

Desenvolver o potencial
dos alunos da Poli,
complementando a
excelência de sua
formação.

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

VALORES

ÉTICA

GOVERNANÇA

Realizar e incentivar
relacionamentos éticos
entre a Associação e
a comunidade.

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

INDEPENDÊNCIA
Recursos da
Associação
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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AMIGOS DA POLI

INDICADORES
PROJETOS APOIADOS E DOAÇÕES

PROJETOS APOIADOS (2013-2017)
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Em 2017,
o volume
financeiro
aportado foi
de R$ 410 mil,
representando
um crescimento
anual de 9,3%
sobre 2016.
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2013

2014

12
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2015

2016

Projetos inscritos (#)

Valor aportado (R$ milhares)

21 de 65 projetos
inscritos foram
apoiados.

2017

Projetos apoiados (#)

CAPTAÇÃO POR MEIO DE DOAÇÕES (2012-2017)

2.027

7.500

652

4.382
3.778
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57
444

975

91

71
533

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valor aportado (R$ milhares)

Doadores únicos acumulados (#)

Graças a
um intenso
trabalho
realizado,
terminamos
2017 com
mais de 2000
doadores
únicos.
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RENTABILIDADE vs BENCHMARK
RENTABILIDADE VS. BENCHMARKS
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A carteira de investimentos apresentou bons retornos e fechou o ano com 12,6% de valorização.
O retorno acumulado desde o início continuou mostrando recuperação e alcançou 47,7%.
Após os bons resultados de 2016 e 2017, as perspectivas para 2018 são um pouco mais comedidas, dado um cenário mais desafiador, tanto pelo ambiente local (juros baixos e ano eleitoral)
quanto pelo ambiente internacional (eventuais problemas geopolíticos e diminuição da liquidez
global ao longo dos próximos semestres).
No ano, tivemos entradas líquidas de doações da ordem de R$ 6,5 milhões, um número recorde
e que foi fruto da estruturação de um grupo extremamente qualificado focado em trazer novos
doadores para o Amigos da Poli.
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PROJETOS
APOIADOS
[EDITAL 2017]
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AMIGOS DA POLI

EXPANSÃO DO INOVALAB @POLI /
DESIGN FACTORY

Proponente:
Prof. Dr. Eduardo Senzi Zancul

Valor Apoiado:
R$ 54.000,00

Descrição do Projeto:
O projeto visa a expansão do InovaLab@POLI / Design Factory para aumentar a quantidade
de alunos atendidos, com a criação de uma nova sala de reuniões. Além disso, garante a
continuidade da participação da POLI na Design Factory Global Network, com a oferta de
atividades e projetos internacionais para nossos estudantes.
A iniciativa também apoia a criação de uma disciplina de inovação na área de
saúde, oferecida em parceria entre a POLI a Faculdade de Medicina da USP,
com professores e estudantes de ambas instituições (disciplina USP 0303420 Desenvolvimento de Soluções Médico-Hospitalares), além de estudantes de outras
unidades da USP. A edição de lançamento da disciplina no primeiro semestre de 2018
envolve sete projetos de inovação em saúde.

Impactos:
. 76 alunos impactados
. Participação da POLI em iniciativas de internacionalização da Design Factory
Global Network
. Criação de nova disciplina 0303420 - Desenvolvimento de Soluções Médico-Hospitalares
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INOVALAB@POLI - Design Factory São Paulo

Professores da POLI participaram do encontro mundial da rede
Design Factory Global Network na Coreia

RatRelay Americas - Iniciativa da Design Factory: Projeto de
inovação com prazo curto, envolvendo equipes de diferentes
países (Brasil, EUA, Chile, Colômbia). O objetivo é capacitar
alunos para coordenar equipes grandes, comunicar com
efetividade e distribuir tarefas

Projeto de alunos da USP e da POLI na Aalto Design
Factory na Finlândia

Alunos da disciplina 0303420 Desenvolvimento de Soluções
Médico-Hospitalares em aula na Faculdade de Medicina da USP
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AMIGOS DA POLI

PROTÓTIPO BAJA SAE
Proponente:
Theo Medeiros Marchese Lara

Valor Apoiado:
R$ 35.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves

Descrição do Projeto:
A Equipe Poli de Baja projeta e constrói protótipos monoposto off-road com a finalidade de
competir nos eventos organizadas pela SAE (Society of Automotive Engineers), tanto no
Brasil quanto no exterior. É formada por alunos de todas as engenharias que desejam se
desenvolver como pessoas e como equipe.
O Baja é projetado para resistência à impacto e fadiga e possui uma ótima suspensão e
dinâmica veicular para o bom desempenho na terra. O projeto de 2017, o Poli Aurora, contou
com recursos para os subsistemas (como freios, direção, eletrônica, etc), além da gestão de
cargos de planejamento como RH, marketing, financeiro, entre outros.
Nas competições, o projeto é avaliado tanto por sua execução quanto pelo seu
desenvolvimento, via um relatório e apresentações orais. Além disso, o projeto também
é avaliado pelo seu desempenho: o protótipo é colocado em prova em um enduro de
resistência de 4 horas

Impactos:
. 50 alunos impactados
. 1º Lugar em manobrabilidade no Nacional Baja SAE 2018
. 3º Lugar em transposição de obstáculos no Nacional Baja SAE 2018
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Poli Aurora em testes pré-competição / São José dos Campos - SP, 2018

Box da Equipe Poli, carro 67, Nacional Baja SAE
São José dos Campos - SP, 2018

Poli Aurora em manutenção preventiva no Box, Nacional Baja SAE
São José dos Campos - SP, 2018

Poli Aurora no Grid de Largada, Nacional Baja SAE - São José dos Campos - SP, 2018
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AMIGOS DA POLI

ENCONTRO INTERNACIONAL PARA
LIDERANÇA NA ENGENHARIA (EILE)
Proponente:
André Lacerda

Valor Apoiado:
R$ 30.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. José Roberto Cardoso

Descrição do Projeto:
O Encontro Internacional para Liderança na Engenharia (EILE) é um programa anual
que visa engajar alunos de engenharia no desenvolvimento de soluções inovadoras e
inteligentes para os problemas enfrentados pelos municípios brasileiros.
Para que isso seja possível, o EILE reúne estudantes brasileiros graduandos da Escola
Politécnica, pós-graduandos da USP, estrangeiros que estão realizando intercâmbio na Poli
e também alunos das universidades portuguesas parceiras do Encontro.
O evento é dividido em três etapas: uma semana de atividades em Santos; três meses
de elaboração dos projetos; e 6 meses de desenvolvimento do melhor projeto, que
recebeu uma bolsa de R$15.000 para ser concretizado. As duas primeiras fases já foram
concluídas e atualmente o grupo vencedor está dando continuidade ao projeto, com
aporte financeiro do EILE.

Impactos:
. 44 alunos impactados
. Desenvolvimento de 6 projetos inovadores de engenharia
. Internacionalização da Escola Politécnica

RELATÓRIO ANUAL 2017

Alunos apresentando o projeto
Primeira fase do EILE – Santos, SP

Alunos participando de palestra
Primeira fase do EILE – Santos, SP

Alunos consultando palestrante convidado.
Primeira fase do EILE – Santos, SP

Reunião Interna de Grupo
Primeira fase do EILE – Santos, SP

Participantes EILE 2017 / Primeira fase do EILE – Santos, SP
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AMIGOS DA POLI

PACE PUMA
Proponente:
Andressa Suiti

Valor Apoiado:
R$ 30.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Marcelo Augusto Leal Alves

Descrição do Projeto:
O grupo PACE (Partners for the Advancement of Collaborative Engineering and Education)
é um grupo de extensão que atua na realização de projetos de veículos inovadores com
outras universidades do mundo.
A equipe atua em todas as etapas do projeto, desde a pesquisa de mercado, para verificação
da viabilidade do veículo, até a elaboração dos modelos de CAD e na produção de protótipos
físicos.
Além disso, ocorrem fóruns internacionais, em que cada equipe apresenta seus avanços
no projeto e é avaliada por uma banca composta de representantes de grandes empresas,
como GM, Siemens e HP.
A equipe da USP, que contém alunos de várias engenharias, trabalhou em cooperação com
outros estudantes do Brasil (como do Instituto Mauá de Tecnologia), além de estudantes
da Índia, EUA e Alemanha, e ao final do fórum, voltou para o Brasil com 3 prêmios em
quatro categorias: 1º lugar em Costumer Insight, 2º lugar em Industrial Design e 2º lugar
em Manufacturing Engineering, conquistando o segundo lugar geral na competição.

Impactos:
. 20 alunos impactados
. 2016: 1° Lugar em Customer Insight no Fórum Internacional 2016
. 1° Lugar em Customer Insight no Fórum Internacional 2017
. 2° Lugar em Industrial Design e Manufacturing Engineering no Fórum Internacional 2017
. 2° Lugar Geral no Fórum Internacional 2017
. Experiência Internacional dos alunos participantes
. Treinamentos internacionais para os alunos participantes (NX Siemens, Matlab e Teamcenter Siemens)
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XD, protótipo do projeto apresentado no Fórum de
Toluca, México (2017)

Modelo de CAD atual do XD, que está sendo desenvolvido
para o Fórum de Warren, EUA

Membros presentes no Fórum de Toluca, México, e o
Professor mentor Marcelo Alves

Pesquisa de mercado voltada ao público alvo do projeto, os idosos

Foto da equipe atual
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AMIGOS DA POLI

NOISE - NÚCLEO DE OTIMIZAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SISTEMAS ESTRUTURAIS
Proponente:
Prof. Dra. Leila Cristina Meneghetti Valverdes

Valor Apoiado:
R$ 26.750,00

Descrição do Projeto:
A iniciativa trata-se da criação de um espaço multiuso de apoio ao desenvolvimento de
ferramentas que possibilitem o ensino híbrido na graduação e na pós-graduação.
Uma das primeiras ações do Núcleo é a gravação de videoaulas usando a técnica do
Lightboard que consiste em uma lousa de vidro na qual o professor faz as anotações
enquanto explica o conteúdo diante de uma câmera.
O espaço que abriga o projeto foi remodelado e em breve será iniciada a gravação das
videoaulas. As primeiras videoaulas abordarão assuntos gerais de interesse da Engenharia
e de conteúdo específico das disciplinas PEF 2602 – Estruturas na Arquitetura II e PEF 2603
– Estruturas na Arquitetura III.

Impactos:
. 170 alunos impactados
. Criação do espaço multiuso para gravação de videoaulas
. Disponibilização do conteúdo via portal e-Aulas
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Lousa de lightboard na área do estúdio

Sala reformada e lousa de vidro

Professores testando a técnica do lightboard

Professores testando a técnica do lightboard
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STARTUP - GESTÃO COMPARTILHADA
DE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO
Proponente:
Prof. Carina Ulsen

Valor Apoiado:
R$ 26.400,00

Descrição do Projeto:
O projeto visou o apoio a uma startup formada na Poli para desenvolvimento de um sistema
de gerenciamento integrado de laboratórios multiusuários para gestão de qualidade,
maximização dos recursos de infraestrutura laboratorial, recursos humanos, controle de
qualidade e redução de custo e de resíduos gerados.
O sistema Kemio® tem sido desenvolvido e já dispõe de módulos específicos para
atendimento da comunidade acadêmica e gestão de projetos. Ele já está implementado na
rotina analítica do LCT (Laboratório de Caracterização Tecnológica) e logo será testado em
um laboratório parceiro do PMI (Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo).
Em breve, o sistema estará validado para ser aplicado em outros laboratórios, sejam da
Universidade ou mesmo laboratórios comerciais.
Kemio® foi o nome atribuído ao sistema por significar “química” em esperanto, a língua
que une nações, assim como se espera que o Kemio® seja uma importante ferramenta na
gestão compartilhada de laboratórios.

Impactos:
. Pelo menos 100 alunos impactados
. 160 projetos acadêmicos cadastrados no LCT e
gerenciados pelo Kemio®
. 790 análises realizadas com metrologia e controle de qualidade de processos
e resultados
. Mais de 50 equipamentos de grande porte gerenciados pelo sistema, em um total
de 415 cadastrados
. Controle de estoque de reagentes de diferentes laboratórios do PMI
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Laboratório Multiusuário LCT

Reinauguração da Facility de Microscopia do LCT, na presença do
Reitor, Vice-Reitor e Pro Reitor de Pesquisa da ÙSP

Tela de cadastro do LCT

Sala de microscopia e microtomografia
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PROJETO JÚPITER
Proponente:
Stephanie Hsia

Valor Apoiado:
R$ 26.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Bruno Souza Carmo

Descrição do Projeto:
O projeto é voltado para o incentivo à pesquisa aeroespacial brasileira. Com o intuito de
modelar e fabricar foguetes, a equipe busca aprimorar seu conhecimento em foguete
modelismo para a participação em competições internacionais (Spaceport America Cup)
e nacionais (como a Cobruf – Competição Brasileira Universitária de Foguetes), buscando
melhorar cada vez mais os resultados.
O grupo também divulga pelo país e no exterior o nome da Escola Politécnica, além de
divulgar suas atividades dentro da própria USP, em outros institutos e campus, e em
feiras científicas.
Já realizou feitos importantes, como o primeiro lançamento de um foguete universitário
no Centro de Lançamento Barreira do Inferno, em Natal, o primeiro lançamento
independente realizado em Pirassununga e a segunda equipe do Brasil a levar projetos
para a competição norte americana. Isso incentiva os membros a trabalharem e se
desenvolverem profissionalmente essa área no futuro.

Impactos:
. 75 alunos impactados, incluindo estudantes de outros institutos como IAG, IF e FEA
. Contato com diversos institutos educacionais e militares brasileiros e internacionais
. Incentivo ao interesse pelo setor aeroespacial
. Representação nacional e internacional da Escola Politécnica e da USP

RELATÓRIO ANUAL 2017

Lançamento do Foguete Imperius, na Barreira do Inferno, pela competição brasileira - Cobruf 2017

Delegação do Projeto Jupiter na competição internacional - IREC 2017

Foto da equipe atual
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III WORKSHOP ON DATA SCIENCE POLI/USP
Proponente:
Prof. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa

Valor Apoiado:
R$ 24.000,00

Descrição do Projeto:
O Workshop on Science é um evento científico organizado pela Escola Politécnica da USP,
que busca promover a disseminação do conhecimento em técnicas de gestão, análise
e visualização de grandes volumes de dados científicos. Em sua terceira edição (25-27
de outubro de 2017), o evento promoveu um dia de seminário e dois dias de handson permitindo que pesquisadores e estudantes brasileiros explorassem, acessassem,
analizarem dados da Amazônia (Campanha do GOAmazon), coletados pelo programa
do Department of Energy, denominado Aerossol Research Mesurement Climate Research
Facility (Department of Energy - U.S.).
Foram convidados três pesquisadores dos EUA: Giri Prakash (Oak Ridge National
Laboratory), Mike Frame (United States Geological Survey e Profa. Suzanne Allard
(University of Tennessee).

Impactos:
. 240 alunos impactados participantes no seminário
. 45 alunos impactados participantes na sessão de hands-on
. Contribuição para gerar formas inovadoras de usar dados do GOAmazon
. Aplicação da ciência de dados e suas ferramentas para responder questões
científicas desafiadoras.

RELATÓRIO ANUAL 2017

Hands-on nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 - Auditório da Engenharia Elétrica

Hands-on nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 Auditório da Engenharia Elétrica

Seminário no dia 25/10/2017 - Auditório da Engenharia
Mecânica - POLI/USP

Seminário no dia 25/10/2017 - Auditório da Engenharia Mecânica - POLI/USP
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THUNDERATZ - HOCKEY PRO
Proponente:
Daniel Nery Silva de Oliveira

Valor Apoiado:
R$23.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Marcos Ribeiro Pereira Barretto

Descrição do Projeto:
A Equipe de Robótica da Escola Politécnica, formada por alunos de diversas engenharias,
projeta robôs para a categoria “Hockey Pro”, que envolve um time de 3 robôs radio
controlados para enfrentar outra equipe, com objetivo de fazer o maior número de gols
com um disco de hockey.
A equipe foi campeã mundial da categoria na RoboGames em 2016 e ganhou medalha de
bronze em 2017. O projeto novo traz algumas modificações para as principais competições
de 2018 buscando voltar ao topo do pódio. No final do mês de abril de 2018 a equipe
participará do mundial que acontece na Califórnia e em julho da competição nacional em
São Caetano do Sul.

Impactos:
. 65 alunos impactados
. Projeto de um robô de competição desenvolvido totalmente por alunos
. Participação na RoboGames 2018 (Desempenho em 2017: Medalha de Bronze,
e Desempenho em 2016: Medalha de Ouro)

RELATÓRIO ANUAL 2017

Arena Hockeys 2017

Evento no Colégio Albert Sabin

Competição internacional – RoboGames 2017

Competição nacional - Hockey Party Brasília 2017
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AMIGOS DA POLI

EQUIPE POLI RACING DE FÓRMULA SAE
Proponente:
Vinicius Luzio D’Agosto

Valor Apoiado:
R$20.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves

Descrição do Projeto:
A equipe tem como objetivo projetar, fabricar e testar um veículo de Fórmula SAE (Society of
Automotive Engineers), representando a Escola Politécnica em uma das mais importantes
competições de automobilismo universitário.
A Equipe está atualmente em fase de construção do seu décimo protótipo, o FP-X, para a
15ª Competição Nacional de Fórmula SAE.

Impactos:
. 65 alunos impactados
. Cursos e treinamentos técnicos realizados por patrocinadores dentro da Universidade
. Exposição do protótipo em feiras
. Premiações nacionais em Fuel Efficiency e Business Presentation

RELATÓRIO ANUAL 2017

Equipe Poli Racing na 14ª Competição Nacional de Fórmula SAE em 2017

Modelo virtual do protótipo de 2018, o FP-X

Equipe Poli Racing na 14ª Competição Nacional de
Fórmula SAE em 2017

Equipe Poli Racing na 14ª Competição Nacional de Fórmula SAE em 2017
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AMIGOS DA POLI

SIMULADOR TFC (THE FRESH
CONNECTION) NO APRIMORAMENTO
DO ENSINO DE LOGÍSTICA NA POLI
Proponente:
Prof. Dr. Claudio Barbieri

Valor Apoiado:
R$20.000,00

Descrição do Projeto:
O projeto introduziu o simulador de jogo de empresas “The Fresh Connection” (TFC),
no ensino de graduação e pós-graduação em Logística e Supply Chain na Escola
Politécnica, mais especificamente na disciplina de graduação PTR3553 – Logística e
Cadeia de Suprimentos.
Com isso, a Escola pôde se aproximar de instituições de prestígio no ensino de logística
como o MIT, Georgia Tech, Lund, entre outras.
Além disso, a equipe da Poli, formada por alunos de graduação, foi classificada em 1º
lugar na América do Sul na competição global The Fresh Connection Global Student
Challenge 2017. A Final Global foi disputada em San Antonio, Texas, com todas as
despesas pagas, e proporcionou o 4º lugar, de um total de 12 equipes, sendo todas as
demais formadas por alunos de MBA e pós-graduação.
Em 2018, outra equipe da Poli formada por alunos de graduação ficou classificada em 1º
lugar na América Latina e Canadá no “The Fresh Connection Global Student Challenge
2017/2018”, e vai disputar a final global na Holanda no fim de abril de 2018.

Impactos:
. 50 alunos impactados
. Destaque da Escola Politécnica como uma das melhores instituições de ensino em
logística e Supply Chain, em nível mundial

RELATÓRIO ANUAL 2017

Final mundial do The Fresh Connection Global Student Challenge 2017, promovido pela APICS
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AMIGOS DA POLI

KEEP FLYING: FABRICAÇÃO DE
AERONAVES INOVADORAS
Proponente:
Libânio Iturrieta de Souza

Valor Apoiado:
R$17.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Antonio Luís de Campos Mariani

Descrição do Projeto:
Competindo na SAE (Society of Automotive Engineers) Brasil Aerodesign, a Equipe
Keep Flying desenvolve e fabrica aeronaves cargueiras não tripuladas, de alta
eficiência estrutural, utilizando-se de metodologia de projeto em espiral, consolidada
na engenharia aeronáutica.
Participando de duas categorias, Micro e Regular, a equipe conta com mais de 40 membros
divididos em 9 áreas de projeto e apoio. No escopo das áreas de projeto, destaca-se a
definição da geometria da aeronave, o dimensionamento estrutural e do controle em voo,
assim como a previsão da massa levantada. No escopo de apoio, destaca-se o planejamento
financeiro, a gestão de recursos e a viabilização da fabricação das aeronaves.

Impactos:
. 40 alunos impactados
. Aproximação com mercado, através de competição que propõe solução de problema
atual enfrentado pela indústria aeronáutica
. Integração de diversas esferas da Poli, desde relacionamento discente-docente, a
busca por conhecimento em áreas não presentes no ambiente da graduação

RELATÓRIO ANUAL 2017

Equipe Campeã do torneio de acesso 2016

Equipe Campeã do torneio de acesso 2016

Apresentação da Equipe e Projetos no vão do Biênio para ingressantes da POLI

Dia dos Grupos de Extensão da POLI
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AMIGOS DA POLI

POLI DRONES
Proponente:
Arthur Alves Miyazaki

Valor Apoiado:
R$16.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Marcelo Zuffo

Descrição do Projeto:
O projeto tem como ideia principal introduzir um viés prático na disciplina de
sistemas embarcados (PSI3342). Para cumprir esse objetivo, foram adquiridos kits
de desenvolvimento de drones que permitem aos alunos, não apenas a aplicação da
teoria, mas também uma maior integração como grupo e contato com desafios reais
da engenharia.
O projeto também permitiu criação do grupo de extensão SkyRats, cujo foco é a
participação em competições internacionais de desenvolvimento de drones. O grupo
atualmente já conta com mais de vinte alunos comprometidos em estudar e desenvolver
algoritmos de controle utilizando os kits de desenvolvimento.

Impactos:
. 45 alunos alunos impactados, sendo 23 da disciplina PSI3342 e 22 do SkyRats
. Introdução da prática no ensino de sistemas embarcados
. Criação do grupo de extensão SkyRats

RELATÓRIO ANUAL 2017

Kits montados de desenvolvimento de drones utilizados na
disciplina PSI3342 e, posteriormente, pelo grupo SkyRats

Aula prática da disciplina PSI3342 para a montagem dos kits de
desenvolvimento e familiarização com os componentes do drone

Reunião de trabalho do grupo SkyRats

Palestra sobre drone e sobre o grupo de extensão SkyRats para
os alunos ingressantes de 2018

SkyRats na festa da matrícula da Poli - 2018
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AMIGOS DA POLI

UNIVERSIDADE EM REDE
Proponente:
Felipe Barcellos e Silva

Valor Apoiado:
R$15.956,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Leopoldo Rideki Yoshioka

Descrição do Projeto:
O projeto teve como objetivo impactar positivamente a operação de ônibus urbanos
(incluindo ônibus de linha do município e os próprios circulares da Universidade de
São Paulo) e foi muito elogiado pelo seu grande potencial de ser aplicado na prática.
O projeto já foi apresentado para os seguintes atores: EMTU (reguladora do
transporte por ônibus intermunicipais em São Paulo), METRA (operadora de ônibus
metropolitanos), Netz (especializada em tecnologia automotiva e gerenciamento de
frotas), Mercedes-Benz (marca da grande maioria dos ônibus operando em São Paulo),
professores e pesquisadores de diferentes departamentos da Poli, Superintendência
do Espaço Físico da USP, Prefeitura do Campus USP da Capital, Scipopulis (startup
focada em ônibus), Citatti (empresa especializada em monitoramento e gestão de
frota de ônibus), entre outros.

Impactos:
. 50 alunos impactados

RELATÓRIO ANUAL 2017

Apresentações na POLI – USP (2017)

Visita à Prefeitura do CUASO (2017)

Hackaton EMTU-Metra (2017)
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AMIGOS DA POLI

CISTERNAS NAS ESCOLAS
Proponente:
Fernando Henrique Cardoso

Valor Apoiado:
R$ 14.750,00

Prof. Responsável:
Prof. Arisvaldo Vieira Méllo Júnior

Descrição do Projeto:
O projeto “Cisternas nas Escolas” focou no auxílio do desenvolvimento de habilidades de
alunos da rede pública de ensino, através de um projeto de engenharia.
O objetivo foi buscar soluções para o problema de escassez de água, a partir da captação
da água de chuva, utilizando as ferramentas apresentadas em sala de aula. Dessa forma,
a escola participante do projeto é beneficiada com atividades lúdicas para incremento do
ensino oferecido e uma alternativa de fonte de água para economia desse recurso.

Impactos:
. 50 alunos impactados

RELATÓRIO ANUAL 2017

Tiragem das medidas no colégio pelos alunos para acompanhamento no projeto

Cisterna instalada na Escola Olavo Pezzotti

Alunos do 7º ano na Escola Olavo Pezzotti aprendendo
sobre a a importância do filtro de água

Voluntários em ação na montagem da cisterna na Escola Olavo Pezzotti na Virada Sustentável
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AMIGOS DA POLI

POLI NÁUTICO
Proponente:
Guilherme Damiani Barreto

Valor Apoiado:
R$ 8.250,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Bernardo Luis Rodrigues de Andrade

Descrição do Projeto:
O Poli Náutico é um grupo de extensão voltado para competições universitárias de
nautimodelismo e atualmente participante do DUNA - Desafio Universitário de Nautidesign.
A Equipe se propôs em projetar e construir o modelo de um rebocador portuário que
fosse capaz de realizar diversas provas como: corrida, manobrabilidade e cabo de guerra.
Tal modelo será utilizado para a competição da edição de 2018. No ano de 2017, a equipe
obteve o prêmio de melhor projeto. Para 2018, o projeto segue em andamento como
planejado e na expectativa de bons resultados.

Impactos:
. 30 alunos impactados
. Prêmio de melhor projeto do DUNA 2017

RELATÓRIO ANUAL 2017

Construção casco 2018

Barco DUNA 2017

Teste resistência ao avanço

Equipe DUNA2017
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AMIGOS DA POLI

POLI POSITION V
Proponente:
Guilherme Kubagawa

Valor Apoiado:
R$ 8.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Demetrio C. Zachariadis

Descrição do Projeto:
A Equipe PoliMilhagem é um grupo automobilístico de eficiência energética da Escola
Politécnica da USP. A equipe tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos teóricos
obtidos pelos alunos durante o curso de Engenharia por meio da projeção e fabricação de
protótipos automotivos de baixíssimo consumo de combustível.
Atualmente, a equipe possui dois protótipos: um carro elétrico (PoliVoltage, construído em
2015) e um veículo a gasolina (PoliPosition VI). Ambos foram projetados visando o consumo
mínimo de energia e participam de competições de eficiência energética, tal como a Shell
Eco-Marathon, competição organizada pela gigante petrolífera anglo-holandesa, Shell.
Vale ressaltar que o ano de 2018 já começou histórico para a Equipe PoliMilhagem. Nas pistas
do Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos (São Paulo - SP) a equipe se fez vice-campeã
do Grande Prêmio Petrobras de Energia Sustentável com a marca de 197km/l, alcançada pelo
PoliPosition. Esse foi o melhor desempenho da equipe em uma competição (em termos de
classificação) desde que seus trabalhos foram iniciados.

Impactos:
. 25 alunos impactados
. 7ª colocação nacional na categoria Bateria Elétrica, na Shell Eco-Marathon 2017 (3ª
colocação no Estado de São Paulo)
. 5ª colocação nacional na categoria Gasolina, na Shell Eco-Marathon 2017 (1ª colocação no Estado de São Paulo)

RELATÓRIO ANUAL 2017

Modelos finalizados

Processo de soldagem do novo protótipo elétrico

O projeto elétrico PoliVoltage I em pista, durante a competição de 2017

Estrutura sendo testada pelo piloto
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AMIGOS DA POLI

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA POLI-EDU
Proponente:
Prof. Carlos Eduardo Santi

Valor Apoiado:
R$ 5.427,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Demetrio C. Zachariadis

Descrição do Projeto:
O Seminário, organizado pelo Grupo de Pesquisas Poli-Edu, é um espaço de integração de
professores e alunos de graduação e pós-graduação com pesquisadores da área de Educação
em Engenharia.
A cada ano tem se tornado um espaço mais conhecido para estabelecimento de parcerias
com líderes mundiais em pesquisa em Educação em Engenharia, reforçando aspectos de
internacionalização e novas práticas de ensino em Engenharia.

Impactos:
. Participação de alunos de graduação e pós-graduação da PoliDocentes e pesquisadores
de 6 estados brasileiros vindos de instituições públicas e particulares, além de pesquisadores de outras cidades do estado de SP.
. Discussão sobre acreditações internacionais e novas diretrizes nacionais, dois temas
extremamente atuais visando atualização de currículos e visibilidade internacional.

RELATÓRIO ANUAL 2017

Workshop sobre Acreditação na Europa com Dra. Ksêniya

Workshop sobre Acreditação na Europa com Dra. Ksêniya

Mesa redonda – Novas Diretrizes Curriculares
Prof. Dr. Fabio Gagliardi Cozman (EPUSP), Dr.ª Zil Miranda (CNI), Prof. Dr. Vanderli Fava de Oliveira (Abenge)
e Prof. Dr. José Roberto Cardoso (EPUSP)
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AMIGOS DA POLI

ACADEMIA ROV
Proponente:
João Pedro de Andrade Terreiro

Valor Apoiado:
R$ 4.000,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Giorgio Francesco Cesare de Tomi

Descrição do Projeto:
A academia ROV é um centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação voltado ao estudo
de veículos submersíveis. Vale destacar sua primeira parceira com o Marine Institute da
Memorial University, Canadá, ao levar as publicações para o Comitê Nacional de Inspeção
Subaquática para ROV (Remotely Operated Vehicles).
Em seguida foi construído um ROVs pela equipe de graduandos que é usado para
atividades didáticas de graduação, pós-graduação, extensão e em uma disciplina de
graduação da Escola Politécnica.
Agora a equipe está em construção de outro ROV, desta vez voltado para
competições internacionais e desenvolvimento de tecnologia aplicada. Atualmente a
maior competição da área é organizada pela Marine Advanced Technology (MATE) e é
realizada anualmente nos EUA.
O centro da academia é no campus da Poli-Santos, e está ajudando o curso de engenharia
de petróleo da Poli USP a ser conhecido internacionalmente.

Impactos:
. 10 alunos impactados diretamente e 100 alunos indiretamente
. 3 trabalhos publicados internacionalmente
. Destaque em feira de ciências na baixada santista, rendendo entrevista para
Tv Tribuna, afiliada da rede Globo

RELATÓRIO ANUAL 2017

ROV IARA sendo utilizado no campus da Poli Santos

ROV IARA em seus primeiros testes

Visita ao estaleiro de Angra dos Reis - RJ

Equipe ROV na feira de ciências, Santos - SP

Apresentação da academia ROV para os ingressantes de 2018
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AMIGOS DA POLI

PCR BOOMER
Proponente:
João Guilherme Eiras Poço

Valor Apoiado:
R$ 3.750,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Henrique Takachi Moriya

Descrição do Projeto:
Idealizado para melhorar o atendimento de paradas cardíacas, o projeto tem a meta de
construir um protótipo que monitore a qualidade das compressões e ofereça feedback
em tempo real para a equipe médica.
A equipe do projeto pôde reinventar a aferição da qualidade de compressão. E agora, seu
atual foco é de realizar os primeiros testes de conceito em animais.

Impactos:
. 5 alunos impactados diretamente e 100 indiretamente
. Protótipo desenvolvido
. Possibilidade de negociação com hospitais e centros médicos para utilização real da
solução desenvolvida

RELATÓRIO ANUAL 2017

Compressões sendo quantificadas

100% powered by Arduino

Sistema desenvolvido by EletroCell (incubadora USP)

Telas adicionais do sistema

Sistemas de ventosas inteligentes
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AMIGOS DA POLI

CONTROLE ATIVO DE GIRO DE UM
MODELO DE FOGUETE
Proponente:
Rodrigo Magalhães Rodrigues Alves

Valor Apoiado:
R$ 3.100,00

Prof. Responsável:
Prof. Dr. Bruno Augusto Angélico

Descrição do Projeto:
O projeto consiste em um controle de giro (“roll”) para um protótipo de foguete.
Será construído um foguete de tamanho reduzido com materiais de baixo custo e os
parâmetros serão medidos com softwares avançados para a modelagem matemática
do sistema. Será implementada a teoria de controle moderno LQR, e uma possível
extensão do projeto para controle robusto devido à complexidade do sistema dinâmico
e da planta modelada.

Impactos:
. Ampliação do escopo de projetos do LCA, abrindo oportunidades para novos alunos
seguirem pesquisa na área, com o protótipo construído
. Know-how do LCA em um setor de pesquisa restrito e inédito, como o aeroespacial
. Reconhecimento científico em uma área pouco explorada dentro da Escola Politécnica
e dentro de outras universidades brasileiras
. Primeiro passo para aplicações de controle de alta complexidade

RELATÓRIO ANUAL 2017

Protótipo de controlador integrado no foguete. O protótipo
integra na mesma base o sensor (giroscópio), com os
atuadores (servomotores) e o controlador (compilado em um
microcontrolador da marca Freedom)

Modelo do foguete em escala reduzida. Apresenta a disposição
dos módulos do foguete, em sequência: motor a combustível
sólido, módulo de recuperação (paraquedas), módulo de controle
(protótipo do projeto), módulo de recuperação II (sistema de
ejeção do paraquedas) e ogiva (com câmera para filme)

Modelo em CAD do módulo de controle, com a representação de como será feita a junção entre os módulos do foguete e o módulo de
controle construído, assim como a disposição dos servos
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AMIGOS DA POLI

PROJETOS
ESTRUTURANTES
PROGRAMA DE CARREIRA 2017

Motivados pela missão de desenvolver o potencial dos alunos e inspirado nos Centros de Carreira
de universidades americanas, como Harvard e MIT, começamos, em 2017, a apoiar a preparação de
alunos para sua transição ao mercado de trabalho.
Em uma pesquisa realizada com mais de 150 alunos, foi diagnosticado tanto uma carência por
serviços que promovessem a preparação da carreira, como um desejo por maior suporte em
diversos aspectos.

EM PARCERIA COM A
ESCOLA POLITÉCNICA,
CRIAMOS O PROGRAMA
DE CARREIRA!
O PROGRAMA FOI
DESENVOLVIDO EM
TORNO DE 4 PILARES,
QUE ATENDEM DE FORMA
INTEGRADA ÀS PRINCIPAIS
NECESSIDADES DOS
ESTUDANTES PARA SUA
ENTRADA NO MERCADO
DE TRABALHO:

RELATÓRIO ANUAL 2017

AUTOCONHECIMENTO
E PLANEJAMENTO DE
CARREIRA
Os alunos passaram
por workshops de
autoconhecimento, para
identificar seus pontos fortes e
fracos e aprender a alavancar
suas qualidades

DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS E
PREPARAÇÃO PARA O
MERCADO DE TRABALHO
Os alunos passaram por
uma série de treinamentos
que irão abordar “hard
skills”, “soft skills” e
preparação para processos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

PROGRAMA DE MENTORIA
E NETWORKING

Os alunos tiveram
oportunidade de fazer um
estágio de férias em uma das
maiores empresas do Brasil

Os alunos tiveram o
acompanhamento de um mentor
politécnico que o auxiliou no
processo de preparação para o
mercado de trabalho
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AMIGOS DA POLI

A 1ª EDIÇÃO DO PROGRAMA
DE CARREIRA CONTOU COM:

+300

35

35

15

8

6

Alunos inscritos

Mentores

Empresas
associadas

Alunos
participantes

Sessão de
conteúdo

Parceiros de
conteúdo

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do programa
de carreira da Poli: http://programa.centrodecarreiradapoli.com.br

RELATÓRIO ANUAL 2017

Logo na sua 1ª edição, o Programa de Carreira teve mais de 300 inscritos para uma turma de 35
alunos e alunas, que foi formada através de um processo seletivo realizado com o apoio da consultoria Page Talent.
Com início em agosto de 2017, ao longo do segundo semestre foram realizados treinamentos semanais em diversas temáticas essenciais para os estudantes, dentre elas: autoconhecimento e planejamento de carreira, preparação para processos seletivos, técnicas de comunicação, resolução de
problemas e introdução à negócios.
Em paralelo, cada participante do Programa recebeu um mentor dedicado para apoia-lo nesse processo
de preparação para o mercado de trabalho. Os mentores, também politécnicos, são profissionais formados entre 3 e 5 anos que puderam auxiliar os alunos na sua expansão de networking.
Fechando o Programa com a mão na massa, os alunos realizaram um estágio de férias, com duração de 6 a 8 semanas, em uma das empresas parceiras do Programa.
As 8 empresas parceiras foram selecionadas de modo a proporcionar aos alunos diferentes perspectivas sobre o mercado de trabalho, dado que as empresas atuam em setores distintos. Assim,
os alunos tiveram a oportunidade de ter seu primeiro contato com a dinâmica de uma empresa,
sentindo na própria pele seus pontos fortes e suas necessidades de desenvolvimento, que poderão
ser trabalhadas até sua formatura na Poli.

Abertura do Programa de Carreira 2017
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AMIGOS DA POLI

O PROGRAMA DE CARREIRA CONTOU
COM OS SEGUINTES PARCEIROS:
EMPRESAS PARCEIRAS DE ESTÁGIO:

EMPRESA DO
MERCADO
FINANCEIRO

EMPRESAS PARCEIRAS DE CONTEÚDO:

BERLIM
CONSULTORIA

RELATÓRIO ANUAL 2017

Mesa Redonda com Eduardo Toledo, Newton Simões, Antonio Carlos Pipponzi e Pedro Wongtschowski
na Cerimônia de Abertura do Programa de Carreira 2017

Profa. Dra. Liedi Bernucci na cerimônia de Encerramento do Programa de Carreira de 2017

Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira na cerimônia de Encerramento do Programa de Carreira de 2017
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AMIGOS DA POLI

Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves entrega o certificado de conclusão para o aluno Bruno Massaro na
cerimônia de Encerramento do Programa de Carreira de 2017

Encerramento do Programa de Carreira 2017

RELATÓRIO ANUAL 2017

Treinamento do Programa de Carreira 2017

Treinamento do Programa de Carreira 2017
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AMIGOS DA POLI

CENTRO DE CARREIRA DA POLI
Devido ao grande sucesso do Programa de Carreira com alunos e empresas, decidimos não parar
por aqui. Ainda em 2017, o Amigos da Poli já deu seu próximo passo em direção ao sonho grande de
construir um Centro de Carreira que impacte com diversos serviços todos os alunos politécnicos,
de acordo com a sua necessidade.
Essa próxima etapa, que será desenvolvida em 2018, abrange a concepção do Centro de Carreira
da Poli como um guarda-chuva dos serviços oferecidos. Entre esses serviços, está o Programa de
Carreira, em sua segunda edição com mais vagas, e as novas Trilhas de Desenvolvimento.
As Trilhas de Desenvolvimento serão treinamentos em temáticas específicas, com atividades “mão
na massa” e grande nível de profundidade no conteúdo. Entre as temáticas da Trilhas estão Autoconhecimento & Planejamento de Carreira, Preparação para Processos Seletivos, Técnicas de
Comunicação, entre outros. Com a duração de um mês para cada Trilha, planejamos a oferta de
várias edições já em 2018 a fim de preparar a maior quantidade de alunos possível, crescendo rapidamente a relevância do Centro de Carreira nos politécnicos.

VEJA COMO O CENTRO DE
CARREIRA IMPACTA OS
ESTUDANTES DA POLI, A
ESCOLA POLITÉCNICA E O
MERCADO DE TRABALHO:

Para mais informações, acesse o canal de comunicação oficial:
https://www.facebook.com/CentrodeCarreiradaPoli/

RELATÓRIO ANUAL 2017
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DE DADOS
Em 2017, apoiamos a construção de uma parceira em Big Data entre a Escola Politécnica da USP e
uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Participamos deste processo conectando a empresa com a Poli. Após diversas reuniões para entendimento das linhas de pesquisa, identificação de
oportunidades de investimento e montagem de proposta de parceria, apresentamos este material a um
grupo de executivos, levando à decisão para investimento na criação de um Centro de Ciência de Dados.
Com objetivo de formar profissionais preparados para desafios reais do mercado envolvendo grandes
conjuntos de dados, este centro irá conectar desenvolvimento acadêmico a problemas de negócios.
Para tanto, o projeto conta com duas frentes distintas: Conhecimento e Infraestrutura & Eventos.
Na primeira frente, serão oferecidos cursos de especialização, programas de estágio e bolsas para iniciação científica e pós-graduação em Ciência de Dados. Já na segunda, a parceria focará na construção
de um Laboratório de Ciência de Dados, no fornecimento de recursos computacionais e na promoção de palestras, tutoriais e hackathons.
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ESTE LABORATÓRIO SERÁ TOTALMENTE
EQUIPADO COM ESTAÇÕES DE TRABALHO,
SERVIDORES, SALAS DE VISUALIZAÇÃO E
TODA A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA
PESQUISA E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO DE BIG
DATA E NO DESENVOLVIMENTO DE MODELOS E
FERRAMENTAS DE MACHINE LEARNING.
Como resultado desta parceria, 350 pessoas serão impactadas diretamente por ano, entre alunos
de graduação, pós-graduação, pesquisadores e profissionais de mercado. Vemos com muito orgulho esta iniciativa, pois demonstra que o impacto do Amigos da Poli na Escola Politécnica vai muito
além dos próprios recursos financeiros investidos através do Edital de Projetos. Por estarmos em
constante contato com professores, alunos e executivos, conseguimos interligar necessidades reais
do mercado com expertise acadêmica, fomentando a aproximação contínua entre empresas e a
nossa Escola e criando um ambiente mais empreendedor.
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MARCOS ATINGIDOS
VOLUNTÁRIOS DO AMIGOS DA POLI

Expandimos bastante o número de voluntários (de 25 para 45), o que nos permitiu avançar em
questões importantes como Captação, TI, Operações e Comunicação, nos estruturando melhor internamente, a fim de servir melhor ao Amigos da Poli e à nossa alma mater. Passamos a realizar
o planejamento anual de cada área do fundo e um mapeamento sistemático dos processos, que
garantem continuidade das atividades do Amigos da Poli no longo prazo.
Através dessa nova força adquirida, pudemos estruturar equipes especializadas e realizar
feitos importantes.

MÊS DE DOAR
Através da colaboração conjunta das equipes de Comunicação, Captação e TI, criamos a campanha
do Mês de Doar, que ocorreu durante todo o mês de novembro de 2017. Tal esforço surgiu a partir
partir do Dia de Doar (#diadedoar), uma campanha internacional que ocorre anualmente em novembro e que serve para promover a solidariedade e a cultura de doação no país.
O Mês de Doar foi um sucesso: a partir dele, convertemos pouco mais de 1300 doações, crescendo
nossa base para mais de 2.000 doadores.

REDES SOCIAIS
Expandimos o awareness da marca, saindo de 3 mil curtidas no Facebook para mais de 5 mil.
Podemos citar também outras importantes iniciativas como o kickoff da elaboração de um novo
website para o Amigos da Poli e a adoção de novas ferramentas para comunicação e marketing
(SalesForce, Biteable, Canvas).

5 mil

curtidas no Facebook
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Amigos da Poli na Palestra para
os pais dos Ingressantes do 2018

Resultados da campanha do Mês de Doar

Entrega de Certificados para as entidades da Polipelo cumprimento das Metas do Mês de Doar
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FUNDOS
PATRIMONIAIS
A HISTÓRIA DOS FUNDOS
PATRIMONIAIS

A história dos endowments está intrinsecamente ligada à atividade educacional. O princípio de
autofinanciamento possibilitado pelos Fundos Patrimoniais garante às instituições de ensino a independência e, por conseguinte, a perenidade que a educação precisa para cumprir seu papel de
expandir as fronteiras do conhecimento humano.
Não por acaso, o primeiro endowment que se tem notícia foi criado para o sustento de centros de
ensino: em 176 a.C., o imperador romano Marco Aurélio criou endowments para as quatro maiores
escolas filosóficas de Atenas: Platônica, Aristotélica, Estoica e Epicurista. Os laços históricos de endowments e educação não pararam por aí. Até os dias de hoje, os mais antigos endowments ainda
em atividade são ligados a instituições de ensino. Tratam-se dos Fundos Patrimoniais criados pela
Lady Margaret Beaufort, Condessa de Richmond – que viria a ser avó do rei Henrique VIII – em 1502,
para as cadeiras de Divindade das universidades de Oxford e Cambridge.

E POR QUE ENDOWMENTS SÃO ESTRUTURAS
TÃO ATRAENTES A ESCOLAS E UNIVERSIDADES?
Para entendermos de maneira objetiva este ponto, basta nos debruçarmos sobre o princípio básico
de funcionamento de um Fundo Patrimonial: trata-se de uma dotação patrimonial capaz de gerar
um fluxo anual de renda disponível para uso. Todavia, por se tratar de uma estrutura perene, que
deve se manter ad aeternum, ele precisa ser capaz de corrigir, ano após ano, seu patrimônio pela
inflação, garantindo assim a manutenção do seu poder de compra.
As sementes plantadas pela nobre condessa renderam frutos, e hoje é difícil de dissociarmos as
universidades de elite do mundo ocidental de seus fundos de endowment. A despeito do caráter
histórico dos endowments das tradicionais universidades britânicas, foi em solo norte-americano
que o modelo floresceu de maneira memorável. No ranking de fundos patrimoniais das universidades dos Estados Unidos, todas as 10 primeiras possuem endowments com patrimônio superior a
US$ 10 bilhões: Harvard lidera a corrida, somando mais de US$ 36 bilhões em ativos, numa proporção de US$ 1,5 milhão para cada estudante. Yale ocupa a segunda posição, com patrimônio de US$
27,2 bilhões, e a impressionante média de US$ 2,2 milhões por estudante matriculado.
Se os patrimônios desses endowments já chamam atenção, seus impactos na vida estudantil de
suas universidades não poderiam ser menores. Tomemos mais uma vez Yale como exemplo: seu
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fundo patrimonial deverá contribuir com US$ 1,3 bilhão para o orçamento da universidade em 2018
– cobrindo, portanto, 34% do orçamento anual daquela escola.
A grandiosidade desses números pode chocar ao primeiro contato, e até soar ao leitor como um exemplo inatingível para os modestos endowments que estão a florescer em nosso país; não podemos, contudo, perder de vista que estas iniciativas não têm por condição necessária começarem grandes.
No início da década de 50, o endowment de Yale somava um patrimônio na casa dos US$ 200 milhões. Em pouco menos de 70 anos, seus ativos ultrapassaram a marca dos US$ 27 bi, alavancados
por dois fatores: a gestão eficiente dos investimentos; e as doações frequentes e cada vez maiores
ao endowment.
Outro exemplo destacável é o da Universidade da Califórnia Berkeley. Em plena crise de 2008,
antevendo a diminuição de repasses do governo da Califórnia para suas atividades, a universidade
lançou uma ambiciosa campanha de captação, com uma meta de arrecadação de US$ 3 bilhões. Em
2014 a meta foi alcançada, contando com a ajuda de mais de 281 mil doadores. Parte dos recursos
arrecadados foram aplicados no endowment da universidade, que viu seu patrimônio saltar de US$
2,5 bilhões em 2006 para US$ 4,3 bilhões em 2017.
Enfim, fundos de endowment são uma poderosa ferramenta para a sustentabilidade de longo prazo de instituições de ensino. A boa gestão de seu patrimônio, somada às doações crescentes, são
catalizadores essenciais para a ampliação da influência desse instrumento perene de geração de
renda na vida de suas respectivas universidades.

Crescimento do Endowment versus inflação 1950-2016 – Universidade de Yale
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INVESTIMENTOS
SOBRE O FUNDO PATRIMONIAL

Nós, do Amigos da Poli, seguimos os preceitos dos endowment funds das melhores universidades
internacionais: temos o objetivo primordial de garantir uma fonte sustentável de receitas financeiras para a Escola Politécnica no longo prazo, preocupando-se sempre em preservar seu patrimônio
através de retornos reais positivos (ganhos acima da inflação).
Com isso em mente, o patrimônio líquido seguiu alocado majoritariamente em títulos públicos
atrelados à inflação (“Tesouro IPCA”ou NTN-Bs), dada a boa relação “risco x retorno” do investimento nesses ativos ao longo de mais um ano. Tal alocação mostrou-se acertada e gerou bons
resultados em 2017, após um excelente 2016. A retomada lenta da economia brasileira e os dados de inflação consistentemente abaixo das expectativas do mercado permitiram que o Banco
Central levasse a taxa Selic aos menores patamares da história local, beneficiando nossa carteira
como um todo.
Os novos recursos captados durante o período foram investidos principalmente em NTN-Bs com
vencimento em 2026, que encerraram o ano como nossa principal alocação.
Com relação ao horizonte à frente, vemos estabilidade nas taxas de juros em níveis bastante baixos
para os padrões brasileiros por um período que pode se estender por alguns semestres, o que deve
levar o Comitê de Investimentos a, gradualmente e com bastante parcimônia, alocar parcela dos
recursos em classes de ativos às quais ainda não temos exposição, como fundos Multimercados
e Renda Variável. A exemplo do que foi feito nos últimos 6 anos, qualquer decisão de realocação
continuará sendo amplamente debatida pelos membros do Comitê, que possuem excepcional experiência de mercado e estão mais do que preparados para conduzir nossos investimentos num
ambiente muito mais desafiador, tanto pelos níveis baixos dos juros quanto pelas incertezas que
devem aumentar devido ao ano eleitoral.

ALOCAÇÃO POR ATIVO
Os ativos sob nossa gestão encerraram o ano com um total de aproximadamente R$ 17,5 milhões, sendo:
. Cerca de 94% alocados em NTN-Bs com vencimentos entre 2026 e 2050. Desse total, cerca
de 70% ficou concentrado em NTN-B 2026 e o restante ficou alocado em parcelas similares
entre NTN-Bs mais longas (2045 e 2050).
. Cerca de 6% alocados em fundos de renda fixa de baixo risco, alta liquidez e atrelados ao CDI
(renda fixa pós-fixada).
Lembramos ainda que, desde 2014, todos os ativos da carteira de investimentos do Amigos da Poli
são marcados a mercado, estando, portanto, expostos às variações diárias das taxas de juros e de
outros fatores que impactam os preços dos ativos presentes no portfólio.
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Exposição por Classe de Ativos

Caixa (DI)

6%

Inflação intermediária
Inflação longa

27%
67%

Exposição por Ativos
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NTN-B 2026
NTN-B 2045
NTN-B 2050

67,33%
13,27%
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Associados, Conselheiros e Administradores da
Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli
São Paulo – SP

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (‘Entidade’), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para
opinião com ressalva” 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 2017, 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 aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e Entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 - R1).
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BASE PARA OPINIÃO
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”.
Somos independentes em relação à Entidade, 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.

OUTROS ASSUNTOS
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, cujo relatório emitido em 17 de
março de 2017, continha limitação de escopo sobre a forma de recebimento das suas doações,
cuja ações restritivas para mitigar o risco desse evento foram realizadas subsequentemente a
emissão do nosso relatório, não justificando, portanto, a manutenção desse assunto.

75

76

AMIGOS DA POLI

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.
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 Entidade.
. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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. 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 Entidade e suas controladas. 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 Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
. 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.
. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de abril de 2018.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

ATIVO
Circulante

Nota explicativa

2017

2016

Caixa e equivalentes de caixa

3

1.194.749

681.412

Títulos e valores mobiliários

4

16.505.559

9.523.023

Adiantamentos a funcionários

233

–

Outros adiantamentos

2.663

2.190

17.703.204

10.206.625

2.811

1.228

2.811

1.228

17.706.014

10.207.853

Não circulante
Imobilizado líquido

Total do ativo

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota explicativa

2017

2016

Beneficiados a pagar

126.463

212.371

Obrigações tributárias

19.692

8.047

Obrigações trabalhistas

31.129

11.854

177.283

232.272

Patrimônio social

3.580.928

3.580.928

Superávit acumulado

13.947.803

6.394.653

17.528.731

9.975.581

17.706.014

10.207.853

Circulante

Patrimônio líquido

Total do passivo e
do patrimônio líquido

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 2017 E 2016 (EM REAIS)

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Receitas operacionais
Doações voluntárias

Nota explicativa
5

Trabalho voluntário

2017

2016

6.788.981

3.778.025

361.728

259.814

7.150.709

4.037.839

(424.083)

(403.333)

(424.083)

(403.333)

6.726.626

3.634.506

(200.128)

(94.681)

Custos operacionais
Projetos incentivados

(=) Resultado bruto
Despesas e/ou
receitas operacionais
Despesa com pessoal
Despesa administrativas

6

(247.992)

(171.386)

Trabalho voluntário

8

(361.728)

(259.814)

Outras receitas

-

801

(=) Superávit antes do
resultado financeiro

5.916.778

3.109.427

Receitas financeiras

7

1.636.496

1.659.145

Despesas financeiras

7

(124)

(112)

(=) Resultado
financeiro liquido

1.636.372

1.659.032

(=) Superávit do exercício

7.553.150

4.768.460

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO
RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

RESULTADO ABRANGENTE
2017

2016

Superávit do exercício

7.553.150

4.768.460

(=) Total do resultado abrangente do exercício

7.553.150

4.768.460

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

DEMONSTRAÇÕES DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

ATIVO
Patrimônio social

2017

2016

Saldos em 31 de
dezembro de 2015

3.580.928

2.190

5.207.121

Transferencia para
patrimonio social

-

-

-

Superávit do exercício

-

4.768.460

4.768.460

Saldos em 31 de
dezembro de 2016

3.580.928

6.394.653

9.975.581

Transferencia para
patrimonio social

-

-

-

Superávit do exercício

-

7.553.150

7.553.150

Saldos em 31 de
dezembro de 2017

3.580.929

13.947.803

17.528.731

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 2017 E 2016 (EM REAIS)

Superávit do exercício

2017

2016

7.553.150

4.768.460

673

326

7.553.823

4.768.786

Ajustes que não afetam caixa
Depreciação
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(+/-) Variação nas contas patrimoniais
Adiantamentos a Funcionarios

( 233)

Outros adiantamentos

( 473)

( 2.190)

Beneficiados a pagar

( 85.908)

66.540

Obrigações tributárias

11.644

3.199

Obrigações trabalhistas

19.275

11.854

(=) Fluxo de caixa proveniente
das atividades operacionais

7.498.129

4.848.188

(-) Aquisição de imobilizado

( 2.256)

-

(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários

( 6.982.536)

( 4.169.688)

(=) Fluxo de caixa/(aplicados nas)
atividades de financiamento

( 6.984.792)

( 4.169.688)

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

513.336

678.500

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

681.412

2.912

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

1.194.749

681.412

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

513.336

678.500

Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de financiamento

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA
ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

1. Contexto operacional
A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (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 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.
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.
Para cumprimento de seus objetivos, a Associação poderá, conforme definido pelo Conselho de
Administração, realizar as seguintes atividades:
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;
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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;
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.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Entidade em 19
de abril de 2018.

2.1. Base para apresentação
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Entidade, 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).
Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 R1 – Instituto sem finalidade
de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 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, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 R1 – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. Principais práticas contábeis
2.2.1. 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.
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2.2.2. 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.

2.2.3. Títulos e valores mobiliários
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.

2.2.4. Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Associação se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos
de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando
aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com
as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.

2.2.5. Patrimônio líquido
Constituído pelo superávit acumulado, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit
de cada exercício.

2.2.6. Apuração do superávit ou déficit
As receitas de doações são reconhecidas pelo regime de competência, e se originam
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.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2017, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto
da seguinte forma:
2017

2016

Caixa e bancos

2.039

53.202

Aplicações financeiras (a)

1.192.710

628.211

1.194.749

681.412

a) Representado por aplicações em fundos de renda fixa de liquidez diária e atrelados à variação do CDI (gestão Itaú).
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4. Títulos e valores mobiliários
Em 31 de dezembro de 2017, compreende o investimento de recursos da Associação em Notas do
Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com vencimentos em 2026, 2045 e 2050.
A Administração da Associação, apoiada pelo seu Comitê de Investimentos e pelo seu Conselho
Deliberativo, optou por reconhecer as NTN-B’s por valor de mercado, conforme segue abaixo:

2017

2016

NTN – B Credit Suisse (a)

16.457.069

9.400.338

DI PRIVATE FIC FI CREDIT SUISSE ()

48.490

122.685

16.505.559

9.523.023

(a) Refere -se a recursos aplicados em títulos públicos atrelados à inflação (NTN-B);
(b) Representado por aplicações em fundo de renda fixa de liquidez diária e atrelado à variação do CDI (gestão Credit Suisse Hedging Griffo – CSHG).

5. Doações voluntárias
A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é demonstrada a seguir:
2017

2016

Doações pessoas jurídicas

391.525

921.270

Doações pessoas físicas

6.397.456

2.856.755

6.788.981

3.778.025

O aumento substancial das doações é basicamente resultante da estruturação pela nova diretoria
de um comitê específico focado em captação de doações junto a Politécnicos com maior poder
aquisitivo (“Comitê de Captação Atacado”).
Pelo escopo de suas atividades voltadas para o incentivo da melhoria da Educação e da Pesquisa no
Brasil, o Amigos da Poli conseguiu junto à Secretaria da Fazenda a isenção do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) em 31/03/2016, nos termos
do artigo 7º do Decreto 46.655/02. O documento que comprova a isenção é a “Declaração de Reconhecimento de Imunidade do Imposto sobre Transmissão ‘Causa Mortis’ E Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos – ITCMD” (protocolo nº 51224-829568/2015; data do protocolo de 03/09/2015; nº
do processo 51224-829568/2015).
A imunidade do imposto era válida até 30/03/2018. Neste contexto, em 13 de dezembro de 2017,
submetemos um pedido de renovação da imunidade à Secretaria a Fazenda (protocolo nº 512201072139/2017), processo este que pode levar até 9 meses para ser analisado. Durante esse período,
as doações à Associação continuam imunes.
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6. Despesas administrativas
2017

2016

Honorários advocatícios, contábil e administrativo

61.792

51.000

Outras despesas (a)

186.200

103.331

247.992

154.331

(a) Compostas substancialmente por despesas com locações, internet, taxas de licença e
outras taxas de menor valor. Em 2017, 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.

7. Resultado financeiro e líquido
2017

2016

Renda sobre aplicação financeira (b)

1.148.561

554.832

Juros ativos

38

-

Descontos obtidos

7.149

-

Juros passivos

(124)

(112)

Reversão com aplicações financeiras (a)

-

1.097.069

Provisões Ganhos e Perdas Rendas Variáveis(a)

480.748

7.243

1.636.372

1.659.032

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

8. 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$ 361.728 (R$ 259.814 em 2016),
conforme demonstrado a seguir:
Honorários

2017

2016

Conselho deliberativo (a)

122.880

50.696

Conselho fiscal (a)

20.736

7.129

Remuneração diretoria (a)

199.680

194.860

Comitê de investimento (a)

18.432

7.129

361.728

259.814
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(a) 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 6ª edição e disponível no site: http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/publicacoes/Publicacao-IBGCPesquisa-Remuneracao-6aEdicao.pdf. Nos enquadramos na pesquisa do IBGC pelo tamanho
do faturamento de até R$500.000,00 e utilizamos o valor de remuneração do Conselho
do 1º quartil. Os valores constam no quadro 5 da página 27 do relatório do IBGC referido
acima. 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.

9. Aspectos tributários
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 nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997. De acordo com a lei, considera-se
“sem fins lucrativos” a entidade 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 entidade.
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$ 519.962 e R$
112.018, 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, previdenciários e trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes da contratação de prestadores de serviços, estão
sujeitos a exame e aprovação final pelas autoridades fiscais.

10. Instrumentos financeiros
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 Sociedade não realiza operações envolvendo instrumentos financeiros com a finalidade especulativa.

Risco de taxas de juros
Os resultados da Associação estão suscetíveis às variações das taxas de juros incidentes
sobre as aplicações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Associação não possuía instrumentos financeiros
derivativos.
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NOSSA ESTRUTURA
GOVERNANÇA

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Prezando pela transparência, apresentamos um modelo de governança e atuação diferenciados,
que oferecem à Escola Politécnica uma forma de captação e alocação de recursos não contemplada nos seus moldes habituais de gestão. A forma de atuação do fundo foi estruturada para
aproximar o doador da realidade politécnica e apoiar projetos propostos pela Poli sem interferir
no seu modelo de ensino.

ASSEMBLEIA GERAL
A base dos órgãos de governança é a Assembleia Geral. Suas decisões são soberanas e são sempre
tomadas democraticamente, de acordo com a vontade de seus associados. Já o associado é a figura
que, de fato, realizou doação significativa ao Amigos da Poli. Cabe à Assembleia decisões fundamentais como alterações estatutárias e escolha dos membros do Conselho Deliberativo.

CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo é responsável por aprovar as estratégias definidas pela Diretoria Executiva. Tem responsabilidades diretas sobre a escolha dos projetos que serão apoiados, e sobre
o orçamento do fundo. Ademais, ele também tem a importante função de definir os membros
da Diretoria. Dentre os membros do Conselho, deve estar presente o Diretor e outro docente da
Escola Politécnica da USP.

DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria é o órgão cujas funções são as mais abrangentes de toda a estrutura de governança.
Suas ações dão caráter ao fundo, contribuindo para captação de recursos, apoio ao conselho tanto
no tocante às decisões estratégicas como à garantia de eficiência operacional da associação. Vale
lembrar que a Diretoria também é responsável pela nobre tarefa de elaborar e submeter ao Conselho os balanços e demonstrações financeiras da associação.
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CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é responsável por estruturar os processos de prestação de contas dos recursos liberados a projetos, assim como auditar internamente e verificar periodicamente as contas
da própria associação. Dentre os membros do Conselho, o corpo deve incluir um docente da
Escola Politécnica da USP.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Contamos ainda com um Comitê de Investimentos, formado por (três) membros idôneos e com
notória competência em administração patrimonial e de recursos. Este comitê, com reuniões
periódicas, é responsável por propor ao Conselho Deliberativo uma Política de Investimentos
– um documento formal e público, que estabelece as diretrizes das aplicações dos recursos
do fundo patrimonial. Cabe a este comitê tomar as decisões de investimento à luz da Política
aprovada pelo Conselho.

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO
DELIBERATIVO

DIRETORIA
EXECUTIVA

Associados

8 integrantes
2 docentes da Poli

6 integrantes

CONSELHO FISCAL
3 integrantes
1 docente da Poli

COMITÊ
INVESTIMENTOS
3 integrantes
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APOIO A PROJETOS
A alocação dos recursos do Amigos da Poli para os projetos se dá de forma justa e meritocrática
através de editais de projetos.

EM 2017, TIVEMOS UM ÓTIMO RESULTADO PARA
O EDITAL, COM 65 PROJETOS INSCRITOS E
MAIS DE R$ 3 MILHÕES REQUERIDOS. DESTES,
FORAM APROVADOS 21 PROJETOS, SOMANDO
UM INVESTIMENTO DE MAIS DE R$ 400 MIL.
Após o lançamento do nosso edital, qualquer membro da comunidade politécnica pode submeter
seu projeto para avaliação. Como os recursos são limitados, todos os projetos recebidos serão
examinados criteriosamente pelo Comitê de Avaliação e Conselho Deliberativo, a fim de escolher
aqueles com capacidade de agregar maior valor para a Escola Politécnica.
O Comitê de Avaliação é composto por professores, conselheiros e profissionais de mercado. Seu
papel é o de avaliar os projetos inscritos e preparar soluções para o Conselho Deliberativo. O
Conselho Deliberativo é o órgão de decisão que define quais projetos serão apoiados bem como
o respectivo valor a ser concedido.
Uma vez aprovados, caberá aos responsáveis por cada projeto apresentar, periodicamente, sua
evolução e resultados com base em metas estabelecidas previamente com a associação. A liberação de recursos será vinculada a este processo de prestação de contas e poderá ser suprimida
em casos de negligência.
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ETAPA 1

Amigos da Poli
divulga edital
para submissão
de projetos.
ETAPA 2

Qualquer pessoa
da comunidade
politécnica submete
seu projeto.
ETAPA 3

A Diretoria pré
seleciona projetos e
prepara sugestões
para o Conselho.
ETAPA 4

O Conselho
deliberativo define
quais projetos
receberão recursos.
ETAPA 5

Responsáveis pelos projetos
recebem os recursos e
firmam um contrato para a
prestação de contas.
ETAPA 6

Apresentação do
relatório final para o
Conselho deliberativo e
finalização do projeto.
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QUEM SOMOS
GESTÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Newton Simões

Gilberto Mifano

Presidente

Antonio Carlos Pipponzi
Vice-presidente

Eduardo de Toledo
Guilherme Bottura
Gustavo Pierini
Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira

Profa. Dra. Liedi Legi Bariani Bernucci
Diretora da Escola Politécnica da USP

Wanderley Alencar

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Luis Stuhlberger

Ex-Diretor da Escola Politécnica da USP

Luis Guilherme Ronchel Soares

Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini

Guilherme Affonso Ferreira

Máximo Hernández González

DIRETORIA
Lucas Sancassani
Presidente

Peter Sonnenberg
Vice-presidente

Carlos Eduardo Galiano
Samuel Ponsoni de Oliveira
Fernando Junqueira de Paiva
Ana Carolina de Andrade Carvalho
Gerente Executiva
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DOADORES ASSOCIADOS (ATÉ 31/12/2017)
Adalberto Bueno Netto

Henrique de Campos Meirelles

Adriano Yamamoto

Itaú Unibanco

Alan Goldlust

Jayme Brasil Garfinkel

Alberto Fernandes

João Carlos Santos

Alexandre de Zagottis

João Luiz Braga

André & Paulo E. M. Macedo

Laércio José de Lucena Cosentino

André Reginato

Luis Guilherme Ronchel Soares

André Rodrigues

Luis Stuhlberger

André S. Telles Lion

Luiz P. R. de Freitas Parreiras

Antônio Carlos Barbosa De Oliveira

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Antonio Carlos Pipponzi

Marco Antonio Botter

Antonio Ermínio de Moraes (in memoriam)

Mauro Piccolotto Dottori

Arthur Lazarte

Máximo Hernández González

Athos Comolatti

Meyer Joseph Nigri

Carlos Eduardo Terepins

Miguel Ethel Sobrinho

Cássio Casseb Lima

Newton Simões

Claudio Bruni

Olavo Egydio Setubal (in memoriam)

Cosan

Otávio Castello Branco

Décio Leal de Zagottis (in memoriam)

Patrice P. Nogueira Baptista Etlin

Edgar Gleich

Pedro Luis Barreiros Passos

Eduardo de Toledo

Pedro Wongtschowski

Emilson Alonso

Peter Donald Graber

Escola Politécnica da USP

Rafael Gonçalves Mendes

Estanislau M. L. Bassols

Renata Bartoli de Noronha

Ettore Bottura

Reynaldo Dabus Abucham

Fábio Okumura

Ricardo Gallo

Fabio Schvartsman

Ricardo Rittes

Gabriela Bueno Garcia

Ricardo Villela Marino

Garde Asset Management

Roberto Egydio Setubal

Grêmio Politécnico

Roberto Miranda de Lima

Guilherme Affonso Ferreira

Rodrigo Figueiredo de Souza

Guilherme Bottura

Rodrigo Veiga

Guilherme Marques do Lago

Rubens Ometto Silveira Mello

Gustavo A. Pierini

Tiago Pessôa

Hans Lin

Victor Lazarte

93

94

AMIGOS DA POLI

NOSSA ESSÊNCIA É A RETRIBUIÇÃO À NOSSA
ALMA MATER, A ESCOLA POLITÉCNICA!
BUSCAMOS CONTRIBUIR COM A
EXCELÊNCIA DO SEU ENSINO, IMPACTANDO
A FORMAÇÃO DE UM NÚMERO CADA VEZ
MAIOR DE ESTUDANTES.
É O TRABALHO DURO E A DEDICAÇÃO DOS
NOSSOS VOLUNTÁRIOS, SOMADOS AO APOIO
E À CONFIANÇA DOS NOSSOS DOADORES
QUE TORNA TUDO ISSO POSSÍVEL.
OBRIGADO!
AMIGOS DA POLI
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Para mais informações, acesse:
www.amigosdapoli.com.br
facebook.com/AmigosdaPoli
linkedin.com/company/amigos-da-poli
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