
ANUAL
2018

RELATÓRIO 



SOMOS O PRIMEIRO 
E O MAIOR FUNDO 
PATRIMONIAL LIGADO 
A UMA UNIVERSIDADE 
NO BRASIL E 
TRABALHAMOS PARA 
FOMENTAR A INOVAÇÃO 
E A EDUCAÇÃO DE 
PONTA NA ESCOLA 
POLITÉCNICA DA USP



ÍNDICE

1 PALAVRA DO CONSELHO . 04

2 PALAVRA DA DIRETORIA . 06

3 QUEM SOMOS . 08

4 PRINCIPAIS INDICADORES . 12

5 EDITAL DE PROJETOS . 14

6 CENTRO DE CARREIRA . 42

7 MARCOS ATINGIDOS . 50

8 INVESTIMENTOS . 56

9 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS . 58

10 GESTÃO E ASSOCIADOS . 72



AMIGOS DA POLI4

1 PALAVRA DO CONSELHO

O ciclo de vida de uma organização não está atrelado ao tempo de existência de sua pessoa jurídi-

ca, mas sim a sua capacidade de crescimento e renovação diante das mudanças ao seu entorno. É 

seguindo esse pensamento que o Amigos da Poli tem pautado seu desenvolvimento para manter 

seu posto de maior fundo patrimonial brasileiro ligado a uma universidade. Apesar da curta exis-

tência comparado a outros centenários endowments internacionais, o Amigos da Poli tem alcança-

do feitos surpreendentes. Gostaria de focar em dois principais, que ao meu ver, tem alto potencial 

de impacto na sociedade.

O primeiro diz respeito à conexão entre a universidade e o mercado de trabalho. Acredito que um 

dos papeis da universidade é atender às demandas da sociedade, que está em constante evolução, 

e a faculdade de engenharia, pela sua natureza, acaba sendo ainda mais primordial no desenvol-

vimento dessa função. O Amigos da Poli tem obtido bastante sucesso em desenvolver essa ponte 

fundamental entre a Escola Politécnica e a sociedade e tem alcançado isso de diversas maneiras. 

Inicialmente pela escolha dos projetos apoiados nos Editais, cuja banca de avaliação de projetos é 

formada tanto por membros do Corpo Docente da Poli quanto por profissionais de mercado. 

Além disso, pelo desenvolvimento do Centro de Carreira, que rapidamente tem crescido e está 

sendo muito efetivo em desenvolver os estudantes para o mercado de trabalho e por último, pelos 

projetos estruturantes cujo papel principal do nosso fundo patrimonial é conectar grandes ideias 

da comunidade politécnica com empresas dispostas a realizar grandes investimentos em nossa 

Escola, como aconteceu esse ano com o desenvolvimento do Laboratório de Big Data C2D.  Também 

vale mencionar que boa parte do trabalho no Amigos da Poli é realizado por muitos voluntários 

que ainda são alunos, o que, por si só, é algo bastante saudável e mostra a capacidade do fundo 

patrimonial em mobilizar o interesse dos estudantes em trabalharem pela sua alma mater, e acaba 

contribuindo também para formação dos jovens politécnicos.

O segundo, e não menos importante, é o exemplo que o Amigos da Poli tem servido para inúmeras 

instituições de ensino no Brasil. O modelo de endowment ainda é relativamente novo na sociedade 

brasileira, principalmente aqueles ligados a universidade, o que nos faz pioneiros e referência no 

assunto. Somos contatados constantemente para contar como começamos, como nos desenvolve-

mos e como temos atuado. Servir de exemplo nos é razão de orgulho e ao mesmo tempo, uma res-



ponsabilidade, o que nos motiva a continuar trabalhando sempre em busca pela excelência. Nesse 

sentido, desenvolvemos diversas ações ao longo do ano em busca de maior transparência das nos-

sas atividades e governança: inauguramos um sistema de votação online para os projetos apoiados 

pelo Edital 2018 com cerca de uma centena de participantes votantes, realizamos o Coquetel Bianu-

al com prestação de contas para mais de 500 pessoas, além de termos renovado a grande maioria 

dos nossos membros do Conselho e Diretoria e modernizado nosso Estatuto.

Temos a consciência que estamos apenas no início e temos muito a evoluir. Portanto, a ideia para 

os próximos anos é crescer. Crescer o nosso patrimônio assegurando nossa perpetuidade e, con-

sequentemente, crescer o nosso impacto, aprimorando os nossos Editais, expandindo o Centro de 

Carreira e promovendo a cultura de doação e o sentimento de retribuição em nosso país. Junto com 

o crescimento, buscamos também desenvolver e profissionalizar cada vez mais nossa gestão, pois é 

através de trabalho organizado e governança robusta que teremos êxito em alcançar nossa missão 

de desenvolver o potencial dos alunos e alunas da Poli.

Gostaria de encerrar essas palavras agradecendo a todos que participaram dessas conquistas e 

acompanharam nossos desafios: voluntários, doadores, associados, diretoria da Escola Politécnica. É 

com o trabalho e apoio de cada um que estamos construindo a história de sucesso do Amigos da Poli.

André Clark

Presidente do Conselho
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 PALAVRA DA DIRETORIA

Amigas e Amigos,

Chegamos ao final do biênio 2016-2018! Gostaria de encerrar este período com duas mensagens: 

primeiramente, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu nos últimos 24 meses. Depois, falando 

sobre os desafios que teremos nos próximos anos.

Vamos à retrospectiva! Do ponto de vista financeiro, conseguimos atingir um patrimônio de apro-

ximadamente R$ 23 milhões em dezembro de 2018 – 3x maior do que no início do mandato. Este 

crescimento veio acompanhado de um aumento importante no número de Doadores Associados, 

que chegou a 76 (dos quais 20 são Beneméritos). Além disso, superamos os 3.000 doadores – 7x 

mais do que tínhamos ao final de 2016, compondo aproximadamente 10% de todos os politécnicos 

vivos. Impressionante!

Além disso, nosso impacto se multiplicou. Conseguimos atingir a marca de 85 projetos patrocina-

dos com recursos diretos, além de ter triplicado, em 2018, o número de inscritos no edital. Nosso 

Centro de Carreiras impactou mais de 250 alunos, preparando-os para o mercado de trabalho e 

fomentando sua inserção na vida profissional. Entre outros, também conseguimos ajudar a Poli a 

levantar funding para modernização da escola, como no caso do Laboratório C2D, referência em 

Big Data e Ciência de Dados. Enfim, estimamos que nossas ações tenham impactado mais de 4.000 

jovens engenheiros – mais do que uma safra inteira de alunos!

Por fim, modernizamos nossos processos, mitigamos os riscos e aperfeiçoamos a nossa gestão, o 

que nos levou a receber duas das mais altas honrarias a ONGs no Brasil: o selo ONG Transparente 

e o selo do Instituto de Doar, que atesta nossa capacidade de gestão em 44 critérios no conceito 

A+ (melhor conceito atribuído por essa instituição). Tudo isso realizado pelos quase 130 voluntários 

que fazem parte do nosso corpo de amigas e amigos.

2



Para o futuro, vemos uma série de desafios que nos animam a continuar trabalhando, em conjunto 

com os líderes da nossa querida alma mater, para manter a Poli na vanguarda do ensino da enge-

nharia no Brasil e no mundo. Dividimos estes desafios em três: i) da porta para dentro – como aju-

dar a Poli a continuar se aperfeiçoando; ii) da porta para fora – como valorizar a imagem da nossa 

escola perante seus diversos stakeholders na sociedade; iii) patrimônio – apegados ao princípio de 

que precisamos crescer para gerar mais impacto, nos desafiamos a atingir R$ 30 Milhões em 2020.

Enfim, termino esta breve mensagem agradecendo aos nossos voluntários, doadores, à direção da 

Poli e a toda comunidade politécnica que tem conspirado para o sucesso do Amigos da Poli. Ainda 

temos muito o que fazer, mas os resultados desta iniciativa me fazem acreditar que seguimos no 

caminho certo.

Um abraço,

Lucas Sancassani

Diretor-presidente
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QUEM SOMOS

MISSÃO
Desenvolver o potencial dos alunos da Poli, 

complementando a excelência de sua formação

VISÃO
Ser a melhor referência brasileira na gestão de 

recursos de apoio à instituição de ensino superior

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

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

3



Voltamos para a Poli com o objetivo de 
incentivar o sucesso dos outros e esse 
é o sucesso mais satisfatório de todos.

NOSSOS PILARES

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 ga-

rantimos 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  Trabalhamos com excelência a despeito do nosso trabalho não ser remunerado. Sempre bus-

camos 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.

5  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 cresci-

mento do Amigos da Poli.

1
Pensamos na 
Poli Sempre

3
Responsabilidade 

Accountability

2
Zelamos pela 
nossa imagem

4
Trabalhamos com 

excelência

5
Fortalecemos a 

nossa comunidade

Nossos pilares são os princípios fundamentais que regem a conduta de todos os voluntários.
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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.

Toda nossa estrutura é composta por membros voluntários, majoritariamente alunos e ex-alunos 

da Escola Politécnica.

Assembleia 
Geral

Associados

Conselho 
Fiscal

3 integrantes,  
sendo 1 docente  

da Poli

Conselho 
Deliberativo

8 integrantes,  
sendo 2 docentes  

da Poli

Comitê de 
Investimentos

3 integrantes

Diretoria 
Executiva
8 integrantes



. 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.

. Conselho Deliberativo: estabelece estratégias e prioridades de atuação para o Ami-

gos da Poli e também aprova os investimentos nos projetos selecionados no Edital.

. Comitê de Investimentos: orientar as diretrizes de investimentos do fundo patri-

monial.

. Diretoria Executiva: órgão de gestão administrativa, composta por 8 diferentes 

áreas que atuam desde a originação dos recursos e divulgação da marca até a con-

dução do impacto. São elas:

· Captação Atacado: prospecta recursos com foco em doações de alto volume.

· Captação Varejo: prospecta pequenos doadores, com foco no crescimento 

da base de doadores e no aumento das contribuições recorrentes.

· Centro de Carreira: coordena o Centro de Carreira, projeto com objetivo de 

preparar alunos para o mercado de trabalho, por meio de treinamentos, men-

toria, estágios de verão e outros conteúdos.

· Comunicação: cuida da marca e identidade visual do fundo e gere todos os 

canais de comunicação, buscando aumentar o alcance do Amigos da Poli.

· Finanças: faz a gestão do patrimônio e investimentos, orçamento e caixa, 

além de exercer papel de controladoria do fundo. Possui interfaces com 

contabilidade e auditoria e interage diretamente com o Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos.

· Operações: faz a gestão dos voluntários e supervisão da organização como 

um todo, com foco no crescimento sustentável, desenvolvimento de proces-

sos e guarda do conhecimento.

· Relacionamento com a Poli: faz a aproximação com a Escola Politécnica, 

possuindo contato direto com alunos, professores e funcionários. Coorde-

na o Edital Anual de Projetos, desde sua execução até o acompanhamen-

to dos projetos investidos.

· Tecnologia: gere a infraestrutura de tecnologia (envolvendo servidores, 

sites, sistemas e aplicações), a segurança da informação e o controle de 

ativos digitais do fundo.
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PRINCIPAIS INDICADORES

Em 7 anos de história, o Amigos da Poli alcançou  
um patrimônio de R$ 22,5 milhões, atingiu a 
marca de 3.043 doadores e já investiu em  
85 projetos da comunidade politécnica, aportando 
mais de R$ 2,2 milhões em nossa alma mater.

2018

22,5

2017

17,5

2016

10,2

2015

5,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO PATRIMONIAL (R$ MILHÕES)

CRESCIMENTO 

DE 29% EM 

RELAÇÃO A 2017

4



PROJETOS APOIADOS

2013

8

2014

9

2015

11

2016

12

2017

21

2018

24

Investimento em projetos (R$ mil)

Quantidade de projetos apoiados
CRESCIMENTO 

DE 46% EM 

RELAÇÃO A 

2017

200
250

350
375

410

600

CRESCIMENTO DE 50%  

EM RELAÇÃO A 2017

NÚMERO DE DOADORES

2013

57

2014

71

2015

91

2016

652

2017

2.027

2018

3.043

RELATÓRIO ANUAL . 2018 13



AMIGOS DA POLI14

EDITAL DE PROJETOS

Lançamento do Edital: divulgado presencialmente pelos nossos 

voluntários na Escola Politécnica e em todas as nossas redes sociais.

Inscrição dos Projetos: todos os projetos inscritos são examinados 

criteriosamente a fim de escolher aqueles com capacidade de 

agregar maior valor para a Escola Politécnica.

1

2

3

4

5

6

Avaliação Online: os projetos são avaliados através de uma 

plataforma online, desenvolvida pela empresa parceira Gradus 

Consultoria. A comissão técnica de avaliação é formada por 

conselheiros, profissionais de engenharia e professores da Poli.

Pitch Presencial: os projetos selecionados são apresentados 

ao Conselho Deliberativo. que define os projetos que são 

apoiados e quais valores são destinados a cada projeto.

Divulgação dos Resultados: após decisão do Conselho, todos os 

projetos escolhidos para apoio são informados de sua seleção e é 

firmado um contrato de prestação de contas.

Recebimento dos recursos e acompanhamento dos projetos: 

os responsáveis por cada projeto apresentam, periodicamente, 

sua evolução e resultados com base em metas estabelecidas 

previamente. A liberação dos recursos é vinculada a este 

processo de prestação de contas.

COMO FUNCIONA O EDITAL DO AMIGOS DA POLI

Através do Edital, qualquer estudante de graduação, pós-graduação, professor ou funcionário pode 

submeter seu projeto para nossa avaliação e financiamento. Para que um projeto seja selecionado, 

ele passa pelas seguintes etapas:

5



No ano de 2018,

83 projetos foram inscritos no Edital

30 deles passaram pelo Pitch Day

24 projetos receberam apoio do Amigos da Poli

CONTINUIDADE 
DO IMPACTO APÓS 

NOSSO APOIO

4

CONTRIBUIÇÃO   
PARA FORMAÇÃO 

DO ALUNO

2

INOVAÇÃO

1

IMPACTO 
NA COMUNIDADE 

POLITÉCNICA

3

Os projetos inscritos são avaliados seguindo quatro critérios:
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RELAÇÃO DE VALOR INVESTIDO, PROJETOS INSCRITOS 
E PROJETOS APOIADOS AO LONGO DOS ANOS  

2013

8

31

11

29

21

66

9

43

12

30
24

85

2014 2015 2016 2017 2018

198
254

350
375

411

594

Valor apoiado (R$ mil)

Projetos apoiados

Projetos inscritos

Estamos muito contentes em atrair cada 
vez mais ideias para nosso Edital e, 
principalmente, ter conseguido investir 
mais em mais projetos.

Desde 2013, apoiamos 85 projetos  
e investimos mais de R$ 2,2 milhões 
na comunidade politécnica.



PROJETOS APOIADOS POR ANO

Nosso edital apoia 4 categorias diferentes de projeto:

8

9

11
12

21

24

Startups

Melhoria 
de ensino

Pesquisa e 
desenvolvimento

Grupos de 
extensão

2

7

3

12

20182017

1

5

1

14

2016

1

1

10

2015

4

2

5

2014

2

1

6

2013

2

6

STARTUPS PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO

MELHORIA 
DE ENSINO

GRUPOS DE 
EXTENSÃO
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1

Alan, computador 

montado para auxiliar 

o grupo

2

Equipe ganhadora do 

Hackaturing

3

Equipe da organização 

do Hackaturing

1

3

2

Proponente 
Dafne Coelho

Resultados 
. Desenvolvimento e aplicação de conceitos de Inteligência Artificial na Poli e na Comunidade USP

. Montagem de um computador para o grupo, batizado de Alan, disponível como um servidor 

para as aplicações de inteligência artificial

. Realização de uma maratona de programação com duração de 28 horas para 56 

participantes, com 14 mentores técnicos e 9 mentores de negócios (Hackaturing)

. Participação em 4 competições de Machine Learning, conquistando o 10° lugar no 

Challenge 2 do Stratsphera

Descrição do projeto 
Criado em 2015, o Grupo Turing estuda e desenvolve projetos relacionados à Inteligência 

Artificial. O grupo conta com a participação de 41 estudantes e atualmente desenvolve mais 

de 15 projetos com impacto em diversos contextos do mercado.

A fim de promover habilidades de inovação e trabalho em equipe, foi proposto um projeto com 

o objetivo de investir na infraestrutura necessária para o desenvolvimento do grupo, como 

licença de cursos online e notebook de alto desempenho.

GRUPO TURING

Professor(a) responsável 
Marcelo Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 6.459,00

PROJETOS APOIADOS PELO EDITAL 2018

AMIGOS DA POLI18



1

PoliMilhagem no 

Grande Prêmio 

Petrobras

2

Vaículo Poliposition

3

Powertrain Elétrico

1

3

2

Proponente 
Felipe Chao Calixto de Jesus

Resultados 
. Primeiro pódio da equipe no Grande Prêmio Petrobras de Energia Sustentável

. O veículo, chamado PoliPosition, atingiu uma eficiência de 197 km/l de gasolina

Descrição do projeto 
A Equipe PoliMilhagem é um grupo de extensão e competição responsável pelo desenvolvimento 

de protótipos de alta eficiência energética.

Atualmente, a Equipe PoliMilhagem está reformulando seu projeto à combustão interna para a 

competição na Shell Eco-Marathon e para o Grande Prêmio Petrobras de Energia Sustentável. 

Visando construir um veículo com baixíssimo consumo de combustível, o novo protótipo conta 

com maior aerodinâmica, novas técnicas de laminação e inovações no Powertrain (conjunto motor 

e transmissão). Além disso o novo protótipo contará com roda fônica, um novo projeto de partida 

elétrica, além de um acelerador eletrônico que está em testes avançados.

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROTÓTIPO  
DE MILHAGEM MOVIDO A GASOLINA 
(EQUIPE POLIMILHAGEM)

Professor(a) responsável 
Demetrio Cornilios Zachariadis

Valor Apoiado 
R$ 18.049,00
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1 2

Cérebro de um homem 

de 74 anos com 

carcinoma hepatocelular

1 2

Proponente 
Felipe Augusto Moraes Machado

Resultados 
. Desenvolvimento de software capaz de predizer o resultado do tratamento por 

radiofrequência do CHC, utilizando dados de imagens e aprimoramento para obter maior 

precisão através do uso de cloud

Descrição do projeto 
Criado em 2015, o Grupo Turing estuda e desenvolve projetos relacionados à Inteligência Artificial.

O projeto proposto pelo grupo teve como objetivo criar um software que prediz o resultado 

do tratamento por radiofrequência do Carcinoma Hepatocelular (CHC), a forma mais comum 

de câncer primário do fígado no mundo e a segunda causa principal de morte relacionada 

ao câncer. Isso, através do uso de imagens de ressonância magnética, dados clínicos e dados 

laboratoriais de pacientes com nódulos virgens de CHC.

PREDIÇÃO EM TRATAMENTO DE CARCINOMA 
HEPATOCELULAR (GRUPO TURING)

Professor(a) responsável 
Marcelo Zuffo

Valor Apoiado 
R$470,00
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1

Gaiola de drones

2

Protótipo montado 

pela equipe

1 2

Proponente 
Milena M. Tanaka

Resultados 
. Desenvolvimento de infraestrutura para criação e implementação de projetos de micro 

aeronaves – área de testes e gaiola de drones

. Aquisição de componentes para o desenvolvimento de drones autônomos

Descrição do projeto 
O grupo de extensão e competição Skyrats tem foco no desenvolvimento de aeronaves 

inteligentes e autônomas para competição e pesquisa.

O projeto proposto pela equipe teve como objetivo realizar a manutenção de sua infraestrutura 

através da aquisição de uma área de testes de voos de drone (infraestrutura antes inexistente na 

Escola) e a aquisição de mais um kit de desenvolvimento, a fim de aumentar a competitividade 

nos pequenos grupos de competição.

Tal infraestrutura é essencial para que a equipe participe da International Micro Air Vehicle 

Conference and Competition (IMAV) e da competição nacional COBRUF Drones.

SKYRATS

Professor(a) responsável 
Marcelo Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 8.032,00
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Proponente 
André Montes Rodrigues e 

Gabriel Zucchi de Souza

Resultados 
. Criação do grupo POLI – REALIDADE VIRTUAL

. Consolidação da disciplina de graduação PSI3502 – Realidade Virtual

Descrição do projeto 
O projeto visa consolidar um Grupo de Extensão Universitária Interdisciplinar em Realidade 

Virtual na Escola Politécnica, e com isso, abrir possibilidades de envolvimento a todos os 

alunos de graduação e pós-graduação. A consolidação envolve as seguintes ações: 

. Criação e consolidação do Grupo POLI - REALIDADE VIRTUAL

. Promoção de hackathons

. Oferecimento da Disciplina de Graduação PSI-3502 - Realidade Virtual

. Participação de alunos vencedores no evento competitivo internacional 3DUI  

no IEEE VR 2019.

CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO DE EXTENSÃO 
INTERDISCIPLINAR EM REALIDADE VIRTUAL 
DA ESCOLA POLITÉCNICA

Professor(a) responsável 
Marcelo Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 37.900,00

AMIGOS DA POLI22



1

Ensaio de 

compressão 

diametral

2 3

Equipe 2018

1

3

2

Proponente 
André Pereira Santos

Resultados 
. Consolidação do primeiro grupo de extensão e competição da Engenharia Civil

. Realização de pesquisas para desenvolvimento de concretos de alto desempenho

. Crescimento de 7 para 21 integrantes

Descrição do projeto 
Criado no ano de 2017, o Concreto Poli surgiu como um grupo de extensão da Engenharia 

Civil da Escola Politécnica, com o objetivo de participar de competições que acontecem no 

Congresso Anual organizado pela Ibracon.

No ano de 2018, o grupo participou da competição Concrebol no 60º congresso do Ibracon.

A competição avalia características de uma bola de concreto, como resistência à compressão, 

volume, massa, raio, capacidade de rolar e fazer um gol e fator de simetria. 

CONCRETO POLI

Professor(a) responsável 
Sergio Cirelli Angulo

Valor Apoiado 
R$ 7.151,00
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Proponente 
Matheus Torres Guinezi

Resultados 
. Reconhecimento do alfabeto de Libras com acurácia recorde de 80%

. Desenvolvimento de mecanismo que permitirá a formação de frases a partir do 

processamento contextual das palavras

Descrição do projeto 
Criado em 2015, o Grupo Turing estuda e faz projetos relacionados à Inteligência Artificial.

O grupo propôs como projeto o desenvolvimento de um tradutor automático de sinais na 

Linguagem Brasileira de Sinais para texto, utilizando soluções em Visão Computacional e 

Processamento de Linguagem Natural. O projeto conta com 4 fases:

 1. Interpretação de imagens que contenham apenas algarismos em LIBRAS

 2. Aplicação do alfabeto em vídeo como base de dados para o treinamento

 3. Entendimento de linguagem de Libras e sinais básicos em vídeos, contemplando 

  interpretação de movimento

 4. Aumento de complexidade de interpretação para um escopo maior de palavras e  

  expressões em Libras

TRADUTOR AUTOMÁTICO DE LINGUAGEM 
BRASILEIRA DE SINAIS EM TEXTO (GRUPO TURING)

Professor(a) responsável 
Marcelo Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 4.700,00
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Proponente 
Luana de Jesus Pereira

Resultados 
. Desenvolvimento de extrusora de pastas cimentícias que pode ser acoplada em 

impressoras 3D

Descrição do projeto 
A Concretizando é uma startup que foi inspirada por um TCC cujo objetivo era identificar o 

potencial de aplicação de composições cimentícias para método de impressão 3D, a partir de 

deposições de camadas, e da avaliação das características das composições e dos desafios 

envolvidos no processo.

 O projeto da startup teve como objetivo a adaptação de uma extrusora de materiais cerâmicos 

em uma impressora completa de materiais de construção, utilizando principalmente 

materiais cimentícios. A proposta é a prova de conceito e determinação dos métodos de 

avaliação das propriedades ligadas à impressão 3D.

CONCRETIZANDO (STARTUP)

Professor(a) responsável 
Rafael Giuliano Pileggi

Valor Apoiado 
R$ 25.000,00
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Proponente 
Jhonatan Jair Arismendi Florez

Resultados 
. Criação de startup de grande impacto para indústria do petróleo

. Desenvolvimento de plugs que simulam 99% das características petrofísicas das rochas por 

um custo de 35 reais.

. Realização de iniciações científicas por alunos da Poli

Descrição do projeto 
A startup Poliplugs, diante da conhecida dificuldade de extração de amostras de rocha natural 

(plug) dos reservatórios de petróleo, visa consolidar a liderança no mercado nacional através 

da construção de plugs sintéticos que simulem as propriedades petrofísicas de porosidade e 

permeabilidade e mineralógicas (composição química).

POLIPLUGS (STARTUP PARA CONSTRUÇÃO 
E VENDA DE PLUGS SINTÉTICOS PARA A 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO)

Professor(a) responsável 
Jean Vicente Ferrari e Carina Ulsen

Valor Apoiado 
R$ 20.000,00
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Proponente 
Eduardo de Senzi Zancul

Resultados 
. Realização de maratona de projetos internacionais com participação de 30 alunos da Poli na 

Design Factory

. Realização de 2 projetos internacionais, com Trinity College Dublin e Aalto University em 

que 7 alunos da Poli participam

. Instalação da Fábrica do Futuro no novo edifício Inova USP

Descrição do projeto 
O projeto vem apoiando o ensino baseado em projetos (PBL – Project Based Learning) na Poli 

através da criação e operação de ambientes de prototipagem abertos como o InovaLab@POLI 

e a Design Factory Global Network.

No ano de 2018, o projeto implantou um novo laboratório: a Fábrica do Futuro 4.0, um 

laboratório de ensino, pesquisa e demonstração de tecnologias de manufatura avançada.

ENSINO BASEADO EM PROJETOS: 
INOVALAB@POLI, DESIGN FACTORY E 
FÁBRICA DO FUTURO 4.0

Professor(a) responsável 
Eduardo de Senzi Zancul

Valor Apoiado 
R$ 47.000,00
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1

Seminário em Práticas 

Inovadoras no Ensino 

e Aprendizagem . 

Apresentação

1

Proponente 
Antonio C. Seabra e  

Mayro Zilbovicius

Resultados 
. Realização do evento, que será na última semana de maio de 2019

. O evento contará com a participação do Profº Robert Talbert e com o Profº Vahan Agopyan, 

reitor da USP, além de contar com o lançamento da edição em português do livro do 

palestrante – Profº Robert Talbert da Grand Valley State University

Descrição do projeto 
O projeto propõe a realização de um seminário integrativo sobre práticas inovadoras já 

empregadas no ensino e aprendizagem na Escola Politécnica. O seminário conta com 3 

dias de palestras e apresentações, além da realização de um minicurso com especialista 

internacional, gerando um documento de referência sobre o assunto e criando um grupo de 

atuação permanente (multiplicador) sobre o tema.

SEMINÁRIO EM PRÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO 
E APRENDIZAGEM EM ENGENHARIA

Professor(a) responsável 
Antonio C. Seabra

Valor Apoiado 
R$ 37.060,00
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Proponente 
Fernando Josepetti Fonseca

Resultados 
. Transformação de uma sala do edifício da engenharia elétrica em um FabLab

. Criação de um ambiente voltado à inovação e ao empreendedorismo 

Descrição do projeto 
O projeto teve como objetivo a criação de um FabLab, um espaço “mão na massa” para alunos 

de graduação e pós-graduação. Localizado no edifício da Engenharia Elétrica da Poli, o FabLab 

conta com equipamento de impressão 3D para prototipagem e notebooks para realização de 

projetos e caracterização de circuitos eletrônicos.

INOVALAB@POLI-ELÉTRICA

Professor(a) responsável 
Marcelo K. Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 39.500,00
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Proponente 
Leila Cristina Meneghetti Valverdes

Resultados 
. Criação de laboratório multiuso de ensino e pesquisa

. Instalação de sistema de iluminação e de áudio do ambiente de gravação de vídeo-aulas 

utilizando Lightboard

Descrição do projeto 
A Fase I do projeto NOISE teve como objetivo a adequação de infraestrutura para implantação 

de um estúdio de gravação de vídeo-aulas usando a técnica do Lightboard (lousa de vidro 

na qual o professor faz as anotações enquanto explica o conteúdo diante de uma câmera), 

servindo de apoio para as disciplinas e para divulgação de pesquisas.

Na sua Fase II, o projeto visa equipamentos complementares como câmera DSLR, tela de 

projeção, projetor multimídia e acessórios necessários para completude do estúdio de 

gravação das vídeo-aulas.

NOISE – NÚCLEO DE OTIMIZAÇÃO E INOVAÇÃO EM 
SISTEMAS ESTRUTURAIS – FASE II

Professor(a) responsável 
Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti

Valor Apoiado 
R$ 34.750,00
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Proponente 
Elisabete Galeazzo

Resultados 
. Elaboração de projeto e montagem de plataforma com circuito de condicionamento de sinais

. Montagem de 80 kits didáticos Arduino para utilização dos alunos 

Descrição do projeto 
O projeto de melhoria de ensino trata do desenvolvimento de uma plataforma educacional 

baseada no kit Arduino, visando melhorar a habilidade dos alunos em aplicar conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o curso para resolução de problemas de engenharia.

Este projeto contempla o desenvolvimento de uma plataforma educacional que integra 

sensores, circuitos de condicionamento, kit com microcontrolador e software de gerenciamento 

(LabVIEW), que gerenciará e processará os sinais dos sensores, de tal forma que os alunos 

consigam realizar um projeto completo ao longo de um semestre.

PLATAFORMA EDUCACIONAL PARA 
APRENDIZAGEM ATIVA NA ENGENHARIA

Professor(a) responsável 
Marcelo K. Zuffo

Valor Apoiado 
R$ 24.700,00
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Proponente 
CORE Júnior

Resultados 
. Montagem do laboratório de Mecânica dos Fluidos

. Dois experimentos já concluídos

. Possibilidade de realização de aulas e pesquisa na Poli Santos 

Descrição do projeto 
A CORE-Júnior é a empresa júnior da Poli Santos e propôs um projeto de melhoria de ensino 

que também envolve pesquisa e extensão.

O projeto propôs a criação de um laboratório de mecânica dos fluidos composto por 

experimentos como Escoamento de Reynolds, montagem para visualização de vórtices no 

escoamento, montagem de cata-ventos para obter maior velocidade de fluxo constante e um 

kit bombas com mangueira de silicone.

IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA 
DOS FLUIDOS DA POLI-SANTOS

Professor(a) responsável 
Rafael dos Santos Garcia

Valor Apoiado 
R$ 8.000,00
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Proponente 
Pedro Ludovico Bozzini

Resultados 
. Realização do evento ELEH

. O evento contou com mais de 300 inscritos e mais de 50 trabalhos enviados para avaliação 

e apresentação, além da participação de diversos especialistas latino-americanos  

Descrição do projeto 
O ELEH tem como objetivo fomentar o exercício de uma engenharia participativa e reflexiva, 

orientada ao cumprimento dos direitos humanos fundamentais. O encontro, realizado em 3 

dias na Escola Politécnica, traz temas como Engenharia Humanitária e Cidades Sustentáveis, 

Moradia Digna e Economia Solidária e oferece um workshop para execução de uma ideia ou 

solução inovadora.

O encontro tem a intenção de apontar caminhos para uma atuação em engenharia mais 

conectada com as demandas socioambientais atuais e contribuir com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável de número 11 da ONU: Comunidades Sustentáveis. 

I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ENGENHARIA 
HUMANITÁRIA (ELEH): CIDADES SUSTENTÁVEIS

Professor(a) responsável 
Arisvaldo Vieira Méllo Junior

Valor Apoiado 
R$ 13.767,00
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Proponente 
Daniel da Silva Cabello Rubio

Resultados 
. Keep Flying vice-campeã brasileira na competição SAE AeroDesign Brasil

. Participação na competição internacional SAE AeroDesign EAST e obtenção do 8º lugar no 

resultado geral entre 83 equipes universitárias

Descrição do projeto 
A Keep Flying é uma equipe de aerodesign que representa a Escola Politécnica na competição 

SAE Brasil Aerodesign há 15 anos.

O projeto proposto consiste na viabilização de infraestrutura, ferramentas e materiais para 

o desenvolvimento de aeronaves cargueiras radio controladas de alto desempenho para a 

competição SAE Brasil Aerodesing em duas categorias:

. Regular: aeronave robusta movida a motor de combustão que cumpra a missão de voo 

dentro das limitações impostas pelo regulamento, representada pela Keep Flying.

. Categoria Micro: aeronave que utiliza propulsão por motor elétrico, ainda tem que 

realizar a ejeção da carga por paraquedas.

DESENVOLVIMENTO DE AERONAVES INOVADORAS – 
KEEP FLYING E KEEP FLYING JR

Professor(a) responsável 
Antônio Luis de Campos Mariani

Valor Apoiado 
R$ 36.145,00
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Proponente 
Douglas José do Bonfim

Resultados 
. Consolidação da equipe entre as 10 melhores da competição nacional Fórmula SAE Brasil

. Recrutamento de 44 novos membros

. Finalização do protótipo FP-11, em CAD, 7 meses antes da competição nacional de 2019

Descrição do projeto 
A Equipe Poli Racing de Fórmula SAE tem como objetivo a concepção, fabricação e 

calibração de um veículo FSAE para a competição nacional organizada pela Sociedade de 

Engenharia Automotiva.

O projeto proposto, desenvolvido em ciclos de 1 ano e meio, foi o protótipo FP-11, que tem 

como objetivo ficar entre os três primeiros na colocação geral da 16ª Competição Fórmula 

SAE Brasil através da otimização dos sistemas de Powertrain, suspensão, chassi, elétrica 

e freios.

DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO  
FP-11 – POLI RACING DE FÓRMULA SAE

Professor(a) responsável 
Marcelo Augusto Leal Alves

Valor Apoiado 
R$ 55.920,00
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Proponente 
Gabriel Politano da Silveira Asnar

Resultados 
. Campeã da FMB (Fighting My Bots) em 2018

. Aplicações de novas tecnologias no novo projeto

. Participação na maior competição da América Latina em julho de 2019 – primeira 

competição do novo projeto

Descrição do projeto 
A equipe de extensão e competição ThundeRatz desenvolve robôs de combate para 

competições nacionais, como o Winter Challenge, e para a FMB World Cup.

O projeto apoiado visa a construção de um robô de combate Featherweight (13,6 kg) para a 

FMB World Cup que ocorrerá na China em 2019. O novo robô será um undercutter (robô com 

arma ativa que gira na horizontal) com estrutura robusta em alumínio e rodas que permitem 

maiores velocidades.

ROBÔ DE COMBATE FEATHERWEIGHT (13,6 KG) 
(THUNDERATZ)

Professor(a) responsável 
Marcos Ribeiro Pereira Barreto

Valor Apoiado 
R$26.250,00
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Proponente 
Ariane Cristina Fonseca Silva

Resultados 
. Conclusão da fase de projeto e realização de testes nos subsistemas

. Preparação para competição internacional em 2019

Descrição do projeto 
O Projeto Jupiter é um grupo de extensão que tem como foco desenvolver um foguete 

experimental que alcance 3 mil metros de altura em competições ou em lançamentos próprios.

Em 2019, o Projeto Jupiter participará da IREC e da SACUP (competições internacionais). Para 

obter os resultados esperados, o grupo construirá uma estrutura aerodinamicamente estável, 

leve, que acomode os componentes internos e com um design inovador e um sistema de ejeção 

que não envolva combustão.

PROJETO JUPITER

Professor(a) responsável 
Bruno Souza Carmo

Valor Apoiado 
R$ 25.854,00
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Proponente 
Roberta Lerin Lovisi

Resultados 
. Organização de oficina de trabalho para testes de sensores e propulsores

. Desenvolvimento e testes do veículo remotamente operado (ROV)  – Boto-Vray – dentro e 

fora d’água

. Parceria estabelecida com Senai para usinagem

. Desenvolvimento de apostila para aplicação de minicursos de eletrônica e introdução à 

tecnologia submarina

Descrição do projeto 
A Academia ROV é um grupo de extensão cujo objetivo principal é a construção de veículos 

remotamente operados.

Atualmente, o grupo está trabalhando na programação dos componentes do veículo a partir 

de automação e robótica. Além disso, realizará a reforma da sala utilizada, transformando-a 

em uma oficina didática para aulas práticas.

ACADEMIA ROV (VEÍCULO REMOTAMENTE OPERADO)

Professor(a) responsável 
Ricardo Cabral de Azevedo

Valor Apoiado 
R$ 20.656,00
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Proponente 
Pedro Moretto Di Pietro

Resultados 
. 2º e 8º lugar geral da 25ª Competição Baja SAE Brasil

. 1º lugar na prova de lama do nacional

. 3º lugar na prova de velocidade do nacional

. 5º lugar geral na 12ª Competição Baja SAE Brasil - etapa sudeste

. 2º lugar em manobrabilidade no regional

Descrição do projeto 
A Equipe Poli de Baja é um grupo de extensão e competição que tem como objetivo conceber e 

fabricar um veículo monoposto off-road para participar de competições organizadas pela SAE 

no Brasil e no exterior.

Para dar continuidade aos protótipos da equipe, propõe-se o protótipo Poli Lótus, que será 

avaliado através de critérios estáticos e dinâmicos.

PROTÓTIPO POLI LÓTUS DE BAJA SAE

Professor(a) responsável 
Marcelo Augusto Leal Alves

Valor Apoiado 
R$ 38.388,00
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Proponente 
Maurício Silva Ferreira

Resultados 
. Aquisição de fresadora 3 eixos para construção de modelos de estudos

. Projeto de reforma elétrica e civil do laboratório

. Oferecimento da disciplina “O fluxo da história” no laboratório

Descrição do projeto 
O projeto de melhoria de ensino propõe a capacitação do espaço físico dos atuais laboratórios 

de pesquisa TT13 e TT15 da Mecânica para uso pelos alunos de graduação no desenvolvimento 

de projetos. Tem como objetivo equipar o espaço para uso na recém-criada disciplina “O Fluxo 

da História”, com foco em trabalho em equipe, comunicação oral e escrita e análise de contexto.

Os laboratórios ajudarão os alunos no desenvolvimento de softskills e utilizará a 

metodologia PBL (Project Based Learning), desenvolvendoo também o trabalho em 

equipe e espírito empreendedor.

REFORMA E CAPACITAÇÃO DE LABORATÓRIO 
PARA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 
HISTÓRICOS MARCANTES

Professor(a) responsável 
Antônio Luiz Pacífico

Valor Apoiado 
R$ 40.163,00
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Proponente 
Rodrigo Anjos de Souza

Resultados 
. Criação de espaço que facilita a execução de projetos requeridos por disciplinas. Espera-se 

que a estrutura possa fornecer recursos básicos para criação de startups dentro da USP

Descrição do projeto 
O projeto tem como finalidade fornecer infraestrutura aos estudantes da Escola Politécnica 

(particularmente aos da grande área elétrica) para que possam realizar projetos e 

atividades acadêmicas que necessitem de um espaço especializado com equipamentos e 

materiais eletrônicos, complementando os laboratórios oferecidos e facilitando o acesso 

do aluno a tais materiais.

O projeto está dividido em duas etapas: a construção do espaço e a utilização do espaço pelos 

alunos e pelo grupo Amudi (grupo de extensão de arte e tecnologia), responsável por realizar 

mentoria com os alunos quanto à utilização do espaço

BANCADA ELETRÔNICA

Professor(a) responsável 
Gustavo Pamplona Rehder

Valor Apoiado 
R$ 18.158,00
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CENTRO DE CARREIRA

AMIGOS DA POLI42

A Escola Politécnica da USP, em seu papel de vanguarda na engenharia, sempre foi uma instituição 

influente e decisiva na formação de líderes na sociedade. Para que a Escola continue nesta posição, 

é necessário capacitar os estudantes não somente nas disciplinas tradicionais de engenharia, mas 

também em outras habilidades valorizadas no mercado de trabalho, como comunicação, negocia-

ção, liderança e outras e habilidades interpessoais e competências socioemocionais, hoje comu-

mente denominadas “soft skills”. 

Após o grande sucesso alcançado pela realização do Programa de Carreira em 2017 e, entenden-

do a necessidade de aumentar a quantidade de alunos impactados, evoluímos para a criação do 

Centro de Carreira da Poli.

UNIVERSIDADE

MERCADO DE 
TRABALHO

ESTUDANTES

O Centro de Carreira apoia os estudantes da Poli 
em sua transição entre Universidade e o mercado 
de trabalho, complementando a formação dos 
estudantes e atuando na aproximação entre a nossa 
Escola e empresas de diversos setores

6



Após um benchmark extensivo realizado com os career centers de algumas universidades norte-a-

mericanas, como Harvard e MIT, chegamos aos seis grandes pilares que regem a atuação do nosso 

Centro de Carreira:

Ao longo de 2018, buscando aumentar a quantidade de estudantes impactados, dobramos a quan-

tidade de alunos do Programa de Carreira, passando dos 35 da primeira edição para 70. Criamos 

as Trilhas de Desenvolvimento, programas de curta duração com temáticas de alta relevância para 

alunos e alunas que estão dando os seus primeiros passos em suas carreiras. Já no ano de 2018 

foram realizadas 3 edições, cada qual com aproximadamente 35 participantes.

Além disso, trabalhamos na reformulação do Programa de Mentoria, que recebeu uma plataforma 

inteiramente automatizada que além de realizar o match inicial entre mentor e aluno, auxilia no 

agendamento de sessões e controla os conteúdos abordados pela dupla ao longo do programa. 

Focamos também no desenvolvimento dos mentores através de treinamentos voltados para o apri-

moramento de seus skills de liderança e networking.

Capacitação 
profissional

(cursos e 
workshops)

1

Divulgação de 
oportunidades

(vagas de 
estágio)

4

Conferência 
anual

(painéis e 
eventos)

2
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contato com 
o mecado de 

trabalho

6

Orientação  
de carreira
(mentoria e 
networking)

3

Banco de 
talentos

(candidatos 
para vagas)

5
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Para que tudo isso fosse possível, o Centro de Carreira firmou parcerias com grandes empresas 

de vários setores de nossa economia. Ao investir nesta parceria, as empresas puderam ter acesso 

a estudantes de altíssimo potencial, bem como aumentar a exposição de suas marcas dentro da 

Escola Politécnica. 

2017 2018

70

253

2,6x

Programa 
de mentoria

Programa 
de mentoria

Nosso impacto aumentou de 70 alunos 
para 253 politécnicos, o que representa um 
aumento de 2,6 vezes na quantidade de pessoas 
impactadas pelo Centro de Carreira



Com o objetivo de impactar mais alunos e fornecer uma preparação aprofundada em temas espe-

cíficos, foram criadas as Trilhas de Desenvolvimento. Durante 2018 foram oferecidas 3 trilhas que 

trataram das temáticas: Preparação para processos seletivo, Autoconhecimento e planejamento de 

carreira e Liderança na prática.

Trilha de Preparação para Processo Seletivo
A primeira trilha do ano ofereceu aos alunos uma visão sobre os diferentes processos seletivos, 

abordando de maneira prática ferramentas tradicionais e digitais de processos seletivos como CV 

e Linkedin e simulando ambientes de dinâmicas em grupo e de entrevistas.

Trilha de Autoconhecimento e Planejamento de Carreira
Ainda no primeiro semestre, foi oferecida, com ajuda de 7 parceiros, a Trilha de Autoconhecimento 

e planejamento de carreira, que visou permitir aos alunos identificar seu perfil, conhecer diferentes 

setores do mercado de trabalho, aprender técnicas de finanças pessoais e por fim realizar um pla-

nejamento de carreira com plano de ação.

Trilha de Liderança na Prática
No segundo semestre, o tema em foco foi Liderança. Nas 5 sessões da trilha, contamos com 

o suporte da Fundação Estudar para garantir que essa habilidade fosse desenvolvida nos 40 

alunos selecionados.

INSCRITOS

273

SESSÕES

15

APROVADOS

107

TRILHAS

3
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O Programa de Carreira 2018, logo nas inscrições, começou superando as expectativas ao alcançar 

mais de 380 inscritos. Com o apoio da empresa de recrutamento Robert Half, foi possível fechar 

uma turma de 73 alunos por meio de um processo seletivo sofisticado.

O Programa então iniciou-se em agosto, com um evento de abertura, marcando o primeiro encon-

tro dessa turma com os mentores e empresas parceiras. A partir disso, os estudantes participaram 

de uma sequência de 16 treinamentos práticos, multitemáticos e interligados entre si, abordando as 

soft e hard skills mais demandadas pelo mercado, desde comunicação, autoconhecimento, narrati-

va pessoal, elaboração de currículos até conhecimentos sobre finanças, problem solving e técnicas 

de networking. Em paralelo aos treinamentos, sessões mensais de mentoria foram conduzidas en-

tre o par exclusivo mentor e mentorado.

Já mais maduros em relação ao mercado de trabalho, os alunos puderam participar de processos 

seletivos internos realizados pelas empresas parceiras a fim de alcançar o estágio de férias, reali-

zado entre dezembro e fevereiro de 2019, podendo colocar em prática o conhecimento dos treina-

mentos e do programa mentoria.



ENTREVISTADOS

120

TREINAMENTOS  
PRÁTICOS

16

INSCRITOS

386

APROVADOS

73

PARCEIROS  
DE CONTEÚDO 
E MENTORIA

12

MENTORES

73
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“Uma das principais expectativas que eu tinha quando 
comecei o Programa de Carreira era me conhecer melhor, 
entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho 
e onde eu poderia atuar. Essas expectativas foram 
totalmente superadas porque agora eu consigo ver muitas 
novas possibilidades que eu não conhecia e eu me vejo 
também em outras, que antes não considerava.”

 GUSTAVO

 GRANSOTTO,

 ALUNO DO

 PROGRAMA DE

CARREIRA 2018

“Eu ainda tinha muitas dúvidas. 
Primeiro sobre definir para onde eu 

queria ir e depois como chegar lá. E, 
felizmente, as Trilhas me permitiram 

saber onde e como.”

 PEDRO AUGUSTO,

 ALUNO DA TRILHA DE

 DESENVOLVIMENTO 2018

 DE PREPARAÇÃO PARA

PROCESSO SELETIVO

“O Programa de Carreira é uma 
experiência fantástica, que faz o 

politécnico pensar fora da caixa.”
 LEONARDO MYASHIRO,

 ALUNO DO PROGRAMA

DE CARREIRA 2018

“O Programa de Carreira teve um impacto muito positivo no 
meu início de carreira, ele abriu meus olhos para as diversas 
oportunidades no mercado e isso permitiu que tivesse mais 
certeza daquilo que eu quero seguir. Além disso, através 
dele pude efetivamente entrar no mercado de trabalho, uma 
vez que o estágio de férias ao final do Programa foi a minha 
primeira experiência profissional.”

 MÁRIO

 D’ALESSANDRO,

 ALUNO DO

 PROGRAMA DE

CARREIRA 2018



“O Estágio foi muito bacana para eu ver 
que dá para ser engenheria em qualquer 
área, dá para eu resolver problemas, 
independente se são diretamente de 
engenharia ou em uma área diferente.”

 LUANA

 MARCONDES,

 ALUNA DO

 PROGRAMA DE

CARREIRA 2018

“Essa experiência não é positiva somente para o 
mentorado, ela é extremamente enriquecedora 
para o mentor, tanto nas conversas, quanto 
nos exercícios de reflexão que são propostos. 
É uma jornada de aprimoramento e de 
autoconhecimento”

 RAFAEL BELLINI,

 MENTOR VOLUNTÁRIO

 DO PROGRAMA DE

CARREIRA 2018

“Aqui na Poli temos uma base teórica 
muito forte, mas quando chegamos no 

4º, 5º ano buscamos uma visão mais 
prática, e buscamos saber o que o 

mercado espera. Foi exatamente isso 
que eu vim buscar aqui.”

 FELIPE MINUCELI,

 ALUNO DA TRILHA DE

 DESENVOLVIMENTO

 2018 DE PREPARAÇÃO

 PARA PROCESSO

SELETIVO

“Eu definiria [a participação como mentora 
no Programa de Carreira] com uma palavra: 

Satisfação. Foi uma satisfação enorme voltar 
a ter contato com politécnicos que estão se 

formando agora. Foi uma realização participar do 
Programa, poder contribuir para os estudantes e 

também me atualizar com eles”

 RENATA MONTAGNINI,

 MENTORA VOLUNTÁRIA

 DO PROGRAMA DE

CARREIRA 2018
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MARCOS ATINGIDOS7

COQUETEL BIANUAL DE RESULTADOS

Em setembro de 2018, realizamos nosso 4º Coquetel de Resultados com objetivo de divulgar os gran-

des resultados alcançados pelo Amigos da Poli e o impacto gerado em nossa alma mater para a co-

munidade politécnica. 

O evento, realizado na Casa Natura Musical, foi desenhado sob o tema de “volta às aulas” e contou 

a presença do Marcelo Tas como Mestre de Cerimônias e de uma plateia com 500 convidados. Além 

disso, foi quase integralmente custeado por doações recebidas especificamente para este fim, mini-

mizando o impacto no caixa do nosso endowment.

O início do espetáculo foi marcado pelos discursos da Prof.a Dr.a Liedi Bernucci (Diretora da Esco-

la Politécnica) e do Newton Simões (Presidente do Conselho do Amigos da Poli durante a Gestão 

2016-2018). Foram apresentados os resultados obtidos nos últimos 2 anos do fundo e na sequência, 

houve uma grande homenagem aos Diretores e Conselheiros da Gestão 2016-2018, com entrega de 

placas de agradecimento pelas contribuições ao crescimento do fundo. 

Também premiamos Ana Carolina Carvalho (Gerente Executiva do Amigos da Poli) com o Prêmio 

Melhor Amigo, um reconhecimento pelo seu esforço e dedicação e um símbolo do espírito do que 

é ser amigo da Poli.

Ana Carolina Carvalho 
Gerente Executiva do 
Amigos da Poli



3º
1º

2º

GEAR

CISTERNAS 
NAS ESCOLAS

INOVALAB 
@POLI

No encerramento do coquetel, apresentamos nosso novo vídeo institucional, que resume o papel 

do Amigos da Poli – uma forma de retribuição à Escola Politécnica. Com base no tema de volta às 

aulas, o vídeo descreve o percurso do politécnico durante a faculdade nas palavras de alunos e ex-

-alunos, que contam suas experiências na Poli e seu papel de transformação na vida de cada, que 

vai muito além do ensino da Engenharia. No final, usando a referência da palavra “voltar”, o vídeo 

cria um jogo que transfere o significado para “RETORNAR”, “DEVOLVER”, “RETRIBUIR” e finaliza 

com o lançamento da campanha #EuVolteiPelaPoli.

“A importância de um evento como esse é 
de recriar um sentimento de coletividade 
entre os alunos, para eles entenderem e 
relembrarem o sentimento de como foi 
estudar na Poli”.

 CÉLIA KANO,

 DIRETORA

AMIGOS DA POLI

“O Amigos da Poli tem uma relevância de ser 
pioneiro no Brasil, de trazer um conceito que 

realmente estava em falta, que é devolver 
para a instituição pública o que ela nos 

ofereceu e, principalmente, reforçar a Escola 
Politécnica como centro de excelência”.

 MARCELO TAS,

 JORNALISTA E

APRESENTADOR

O momento chave do evento foi a votação para escolha dos melhores projetos apoiados nos 

editais de 2016 e 2017. Seis projetos foram pré-selecionados e, por meio de um site, os convidados 

puderam votar em até 3 deles. Os resultados foram apurados em tempo real durante o evento e os 

vencedores subiram ao palco para receber os troféus.
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RECONHECIMENTO E AWARENESS

Em 2018, conseguimos duas grandes certificações do Instituto Doar, o que nos coloca no mesmo 

patamar de um seleto grupo de renomadas organizações, como AACD, Teto, GRAAC, entre outras.

Em abril de 2018, ganhamos o selo ONG Transparente. Para alcançar esse feito, tivemos que cum-

prir com os 10 critérios de transparência exigidos pelo Instituto, atestando que nossas informações 

estão disponíveis online para todo nosso público. Através da obtenção deste selo, buscamos mos-

trar cada vez mais o nosso comprometimento com os doadores, a comunidade politécnica e a nossa 

querida alma mater.

“Estas organizações são muito especiais. 
Elas se esforçaram em mostrar a qualquer 
visitante de sua página web não só quem são, 
mas seus números, seus objetivos, seu time. 
Mais do que nunca precisamos de ONGs como 
estas: transparentes em seus atos, focadas 
em suas missões.” 

INSTITUTO DOAR



Em setembro, obtivemos o SELO DOAR, com Certificado A+, que é o mais alto nível do selo, 

sendo concedido apenas para entidades com altíssima qualidade de gestão, governança e 

transparência. Fomos avaliados em 44 critérios de gestão e transparência, podendo ser divi-

didos em cinco grandes temas:

• Causa e estratégia de atuação;

• Representação e responsabilidade;

• Gestão e planejamento;

• Estratégia de financiamento; e

• Prestação de contas e comunicação 

“O objetivo do Selo Doar é garantir padrões 
verificáveis de qualidade na gestão 
e na transparência das organizações 
brasileiras. Financiadores, apoiadores 
e doadores encontram, desta forma, um 
conjunto de organizações que passaram por 
uma avaliação isenta e bastante adequada 
para a tomada de decisões.”

INSTITUTO DOAR
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CAMPANHA MÊS DE DOAR DO AMIGOS DA POLI

No dia 27 de novembro de 2018, aconteceu o #diadedoar, 

uma grande campanha nacional para promover a cultura de 

doação no Brasil, em que milhares de organizações e milhões 

de brasileiros mostraram que podemos ter um país mais ge-

neroso e solidário.

O #diadedoar foi realizado no Brasil pela primeira vez em 2013 

e sua origem é nos Estados Unidos, onde começou em 2012. 

Foi criado por uma organização chamada “92Y”, que fica em 

Nova York, e hoje é uma campanha mundial, com mais de 45 

países oficialmente participantes.

Lá fora, o #diadedoar tem nome de #GivingTuesday, que significa “terça-feira da doação”. Vem na 

sequência de datas comerciais já famosas, como as BlackFriday e CyberMonday. É sempre realizado 

na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças (o Thanksgiving Day).

Baseados nessas campanhas, criamos o Mês de Doar do Amigos da Poli, em novembro de 2017. Em 

sua primeira edição, a meta era conquistar 800 novos doadores, mas fomos muito além chegando 

ao número de 1.301 novos doadores durante a campanha. Em 2018, o sucesso se repetiu! Obtivemos 

1.429 doações, sendo 803 provenientes de novos doadores.

Para tanto, em 2018, desenvolvemos três frente para arrecadação de doações:

. Entidades politécnicas: a ideia de arrecadar recursos financeiros por meio de “competições” é uma 

prática comum nas escola americanas. Inspirados por essa cultura, desenvolvemos uma competição 

entre as entidades da Poli para arrecadação de doações. Contamos com o apoio dos centros acadê-

micos, Grêmio Politécnico, grupos de extensão, clubes como Poli Júnior, iPoli, entre outros.

. Ambiente corporativo: também na linha de incentivar doações através de competições, desen-

volvemos uma campanha entre grandes empresas de consultoria do Brasil e recebemos doações de 

colaboradores da Bain & Company, BCG, Visagio, Alvarez Marsal e Integration.

. Off-shore: fomos além das nossas fronteiras e por meio de parceria com a instituição Brazil Fou-

ndation, inauguramos um canal financeiro para captar doações via Estados Unidos, com a possibili-

dade de abatimento de imposto de renda para aqueles que declaram IR naquele país.

Esses grandes números e iniciativas são fruto de um expressivo engajamento de toda comunidade  

politécnica, demonstrando o grande apoio à causa educacional, e sobretudo, a legitimidade  

do Amigos da Poli.

Alcançamos 1.429 doações, sendo 
803 provenientes de novos doadores



INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIA DE DADOS C2D

Em 2018, foi inaugurado na Escola Politécnica o Centro de Ciência de Dados (C2D), uma parceria 

entre a Poli e o Itaú-Unibanco, com apoio do Amigos da Poli. Com objetivo de formar profissionais 

preparados para desafios reais do mercado envolvendo grandes conjuntos de dados, este centro 

conecta desenvolvimento acadêmico a problemas de negócios.

Localizado no Prédio da Engenharia Elétrica, o C2D foi totalmente equipado com estações de tra-

balho, 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. Sua 

gestão é realizada por um Comitê de Acompanhamento e um Comitê Executivo, formados por pro-

fessores da Poli e executivos do banco.

O C2D pretende atuar em duas frentes distintas: Conhecimento e Infraestrutura & Eventos. Se-

rão oferecidos cursos de especialização, programas de estágio e bolsas para iniciação científica e 

pós-graduação em Ciência de Dados, além da promoção de palestras, eventos e hackathons. Suas 

linhas de pesquisa estão entre as mais relevantes no campo de Ciência de Dados, tais como visão 

computacional, processamento de linguagem natural, deep learning para processamento de ima-

gem, entre outros.

Como resultado desta parceria, 350 pessoas serão impactadas diretamente a cada ano, entre alu-

nos de graduação, pós-graduação, pesquisadores e profissionais de mercado. Esta iniciativa de-

monstra que o impacto do Amigos da Poli na Escola Politécnica vai muito além dos próprios recur-

sos financeiros investidos. Este é um exemplo de como interligar necessidades reais do mercado 

com expertise acadêmica e vemos como inspiração para projetos futuros.
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RENTABILIDADE X BENCHMARKS

A carteira de investimentos do fundo patrimonial teve mais um ano de resultado muito positivo. Com 

ganhos nominais de 13,7%, o portfólio teve rentabilidade muito acima do ativo livre de risco domés-

tico (o CDI, com alta de 6,4% no ano). Ainda mais relevante, o endowment teve retorno real de 9,7% 

em 2018, substancialmente acima de sua meta de gerar ganhos da ordem de 5,0% acima da inflação.

O expressivo retorno real em 2018 permitiu que mantivéssemos o ritmo crescente de apoio à pro-

jetos na Escola Politécnica, e ainda recompuséssemos o seu poder de compra – ao passo que a 

carteira de investimentos encerrou o ano com patrimônio líquido muito próximo do valor estimado 

de todas as doações recebidas corrigidas pela inflação, desde o início de nossas operações.

Ainda em 2018, o endowment teve um acréscimo patrimonial de R$ 3,2 milhões via novas doações, 

advindas de pessoas físicas e jurídicas, fruto de um trabalho incansável de nossa rede de voluntá-

rios e doadores na busca por novas doações.

INVESTIMENTOS

Permanecemos convictos na orientação de nossos investimentos segundo o modelo de endow-

ments, baseado num mandato duplo: gerar um fluxo de rendimentos razoavelmente estável e pere-

ne 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.. Ao longo do ano, o portfólio manteve-se majoritariamente alocado em NTN-Bs 

(títulos públicos federais atrelados à inflação, portanto uma “proteção” natural às nossas ativida-

des). Na busca por uma exposição mais atrativa em termos de retorno e risco, trocamos ainda no 

primeiro semestre toda a nossa posição em NTN-Bs com vencimento em 2026 para títulos com 

vencimento em 2028.

ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVO 

CLASSE   VALOR ALOCADO %

(CAIXA (DI 1.023.882 4,5%

INFLAÇÃO CURTA – –

INFLAÇÃO MÉDIA 15.251.033 67,6%

INFLAÇÃO LONGA 4.096.775 18,2%

RENDA VARIÁVEL 2.179.443 9,7%

TOTAL 22.551.133 100%

8

(R$)

INVESTIMENTOS



Além disso, iniciamos no 3º trimestre o processo de diversificação da carteira de investimentos 

em mais classes de ativos. Com a redução da SELIC ao ponto mais baixo de sua história, somado 

a uma gradual melhora das perspectivas para a economia brasileira, o endowment iniciou a mon-

tagem de posições em Renda Variável doméstica em agosto/2018, encerrando o ano com uma 

alocação de 9,7% em tal classe de ativo. Esta alocação foi fundeada principalmente pela redução 

na exposição às NTN-Bs longas do portfólio (2045 e 2050), fazendo com que conservássemos o 

perfil de risco do nosso endowment.

Com o aumento do patrimônio líquido do fundo, e sem a “facilidade” de se obter ganhos reais supe-

riores a 5% a.a. investindo em títulos de renda fixa soberana, seguimos em 2019, através do nosso 

Comitê de Investimentos, comprometidos com a missão construir um portfólio mais diversificado. 

Como não poderia deixar de ser, este processo tem sido conduzido de maneira técnica e parcimo-

niosa, seja através do aumento da exposição à Renda Variável, como também através da análise e 

inclusão de novas classes de ativos, como fundos Multimercados.
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 DEMONSTRATIVOS
 FINANCEIROS

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 (“En-

tidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Fundo Patri-

monial Amigos da Poli em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para 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 lucra-

tivos (ITG 2002 - R1).

9



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 in-

titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-

pendentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-

go 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.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-

tábeis 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) e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-

vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da ca-

pacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas atividades, ou 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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 se-

gurança, 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, indi-

vidualmente 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 au-

ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-

toria. 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;

RELATÓRIO ANUAL . 2018 59



AMIGOS DA POLI60

. 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;

. 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. 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. 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, 18 de abril de 2019.



BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Títulos e valores mobiliários

Outros créditos

Outros adiantamentos

Não circulante

Imobilizado  líquido

Total do ativo

2017

1.194.749

16.505.559

233

2.663

17.703.204

2.811

2.811

17.706.014

2018

1.356.240

21.615.579

19.816

-

22.991.635

3.974

3.974

22.995.609

Nota explicativa

3

4

ATIVO

Circulante

Beneficiados a pagar

Obrigações tributárias

Obrigações trabalhistas

Patrimônio líquido

Patrimônio social

 Superávit acumulado

Total do passivo e  

do patrimônio líquido

2017

126.463

19.692

31.129

177.283

3.580.928

13.947.803

17.528.731

17.706.014

2018

193.775

10.900

31.848

236.522

17.528.731

5.230.356

22.759.087

22.995.610

Nota explicativa

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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 2018 E 2017 (EM REAIS)

Receitas operacionais

Doações voluntárias

Doações no exterior

Trabalho voluntário

Custos operacionais

Projetos incentivados

(=) Resultado bruto

Despesas e/ou  

receitas operacionais

Despesa com pessoal

Despesa administrativas

Trabalho voluntário

(=) Superávit antes do  

resultado financeiro

Receitas financeiras

Despesas financeiras

(=) Resultado  

financeiro liquido

(=) Superávit do exercício

2017

 6.788.981

-

361.728

 7.150.709

 (424.083)

 (424.083)

 

 6.726.626

 

 

 (200.128)

 (247.992)

 (361.728)  

 5.916.778

  

 1.636.496

 (124)

 1.636.372 

 7.553.150

2018

 3.630.726

 81.830

392.291

 4.104.847

 (556.172)

 (556.172)

 

 3.548.675

 

 

 (217.747)

 (367.982)

 (392.291)  

 2.570.655

  

 2.660.125

 (424)

 2.659.701

 

 5.230.356

Nota explicativa

5

8

 

6

8

7

7

RESULTADO DO EXERCÍCIO

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



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)

Superávit do exercício

(=) Total do resultado abrangente do exercício

2017

 7.553.150 

 7.553.150 

2018

 5.230.356 

 5.230.356

RESULTADO ABRANGENTE

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)

 

 

Saldos em 31 de  

dezembro de 2016 

Transferencia para  

patrimonio social

Superávit do exercício

Saldos em 31 de  

dezembro de 2017

 

Transferencia para  

patrimonio social

Superávit do exercício

Saldos em 31 de  

dezembro de 2017

Total

 

 9.975.581

 

 -  

 7.553.150  

 17.528.731

 

 - 

 

5.230.356

22.759.087 

Superávit  

acumulados

6.394.563 

 

 -  

 7.553.150 

 13.947.803 

 

 (13.947.803) 

 5.230.356

5.230.356

Patrimônio  

social

 3.580.928 

 

 - 

 

 - 

 3.580.928 

 

 13.947.803  

-

 3.580.929 

ATIVO

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 2018 E 2017 (EM REAIS)

Superávit do exercício

Ajustes que não afetam caixa

Depreciação

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Outros créditos e adiantamentos

Outros adiantamentos

Beneficiados a pagar

Obrigações tributárias

Obrigações trabalhistas

Fluxo de caixa utilizado nas  

atividades de financiamento

(-) Aquisição de imobilizado

(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários

(=) Fluxo de caixa/(aplicados nas)  

atividades de financiamento

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

2017

7.553.150 

673 

7.553.823 

( 233)

( 473)

( 85.908)

11.644 

19.275 

7.498.129 

( 2.256)

( 6.982.536)

( 6.984.792)

 

513.336 

681.412 

1.194.749 

513.336 

2018

5.230.356 

816 

5.231.172 

( 19.853)

2.663

67.312

( 8.792) 

719 

5.273.491 

(1.979)

(5.110.020)

(5.111.999)

 

161.492 

1.194.749 

1.356.240 

161.492 

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



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

1  Contexto operacional

A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (Associação ou Entidade), 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 titu-

laridade 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 responsabili-

dades 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 respei-

to 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 com-

plementares a sua formação;
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i) Celebrar parcerias, convênios e contratos com organizações públicas ou privadas, nacio-

nais 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 ativi-

dades de elevado nível técnico a fim de desenvolver seu objeto social, mediante aprova-

ção do Conselho Deliberativo.

2  Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Entidade em 22 

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 pre-

paradas, 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 mo-

eda 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.

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros in-

vestimentos 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 reco-

nhecimento 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 Asso-

ciação 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 apli-

cável). 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 As-

sociação.

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 2018, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto 

da seguinte forma: 

Caixa e bancos

Aplicações financeiras (a)

2017

 2.039 

1.192.710

 1.194.749

2018

 43.772

 1.312.468

1.356.240

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 2018, compreende o investimento de recursos da Associação em Notas do 

Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com vencimentos em 2028, 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: 

NTN – B Credit Suisse (a)

DI PRIVATE FIC FI CREDIT SUISSE (b)

ALL VELT 90 FIC FIA (c)

ALL SPX FALCON CSHG FC FIA (c)

ALL APEX INFINITY 8 LB FIC FIA (c)

2017

 16.457.069 

48.490

-

-

-

16.505.559

2018

19.347.807

88.328

733.295

718.508

727.641

21.615.579

Refere-se a recursos aplicados em títulos públicos atrelados à inflação (NTN-B);

Representado por aplicações em fundo de renda fixa de liquidez diária e atrelado à variação do CDI 

(gestão Credit Suisse Hedging Griffo – CSHG).

Referem-se a aplicações em Fundos de Investimentos em ações (FIAs) geridos por terceiros.

5  Doações voluntárias

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

Doações pessoas jurídicas 

Doações pessoas físicas

Doações do exterior 

2017

 391.525 

6.397.456

-

6.788.981

2018

 491.220 

3.139.505

81.830

3.712.55

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 titula-

ridade 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, o Ami-

gos da Poli conseguiu junto à Secretaria da Fazenda a isenção do Imposto Sobre Transmissão “Cau-

sa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) em 31/03/2016, nos termos do artigo 7º 

do Decreto 46.655/02. Após o vencimento do primeiro reconhecimento, a Associação entrou 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 nº 51220-1072139/2017; data 

do protocolo de 13/12/2017; nº do processo IM01312035).

6  Despesas administrativas

Honorários advocatícios, contábil e administrativo

Outras despesas (a)

2017

 61.792

186.200

247.992

2018

 64.305

303.677

367.982

Compostas substancialmente por despesas com locações, internet, taxas de licença e outras taxas 

de menor valor. Em 2018, a Associação, que passou a contar com um número muito maior de volun-

tários, 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

Renda sobre aplicação financeira (a)

Juros ativos

Descontos obtidos

Juros passivos

Provisões Ganhos e Perdas Rendas Variáveis (b)                       

2017

 1.148.561

38

7.149

(124)

480.748

1.636.372

2018

 1.782.121

-

8

(424)

877.995

2.659.700

Os valores se referem aos rendimentos com aplicações financeiras, reconhecidas pelo regime 

de competência. 

Os valores compreendem o efeito de marcação a mercado dos títulos e valores mobiliários;
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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 comi-

tê de investimento. A Associação estima que, caso tivesse desembolsado caixa para a obten-

ção desses trabalhos e serviços voluntários, teria desembolsado aproximadamente R$ 392.291  

(R$ 361.728 em 2017), conforme demonstrado a seguir:

Honorários

Conselho deliberativo (a)

Conselho fiscal (a)

Remuneração diretoria (a)

Comitê de investimento (a)

2017

 122.880

20.736

199.680

18.432

361.728

2018

 168.390

21.514

183.264

19.123

392.291

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 Ad-

ministradores do IBGC, que está em sua 6ª edição e disponível no site: http://www.ibgc.org.br/user-

files/files/publicacoes/Publicacao-IBGCPesquisa-Remuneracao-6aEdicao.pdf. Nos enquadramos na 

pesquisa do IBGC pelo tamanho do faturamento de até R$ 500.000 mil e utilizamos o valor de re-

muneração 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.Dado que não 

houve divulgação da pesquisa em 2018, utilizamos os valores de 2017 corrigidos pela inflação (IPCA).

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 Integra-

ção Social (PIS), cujos montantes não recolhidos em virtude dessa isenção é de R$ 274.429 e R$ 

59.580, respectivamente.

As declarações de rendimentos da Associação estão sujeitas à revisão e aceitação final pelas auto-

ridades fiscais, por período prescricional de cinco anos. Outros encargos tributários, previdenciá-

rios 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, estabele-

cimento 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 2018 e 2017, a Associação não possuía instrumentos financeiros 

derivativos.
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 GESTÃO E ASSOCIADOS

CONSELHO DELIBERATIVO

André Clark

Presidente

Renata Noronha

Vice-Presidente

Pedro Wongtschowski

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Jayme Garfinkel

Gustavo Pierini

Liedi Legi Bariani Bernucci

Diretora da Escola Politécnica (2018-2022)

Henrique Lindenberg Neto 

DIRETORIA

Lucas Sancassani

Diretor-Presidente e de Captação Atacado

Felipe Labate

Diretor Vice-presidente e de Operações

Diego Martins

Diretor Financeiro

Célia Kano

Diretora de Relacionamento com a Poli

Stella Colussi

Diretora de Comunicação

Elias Dantas

Diretor de Captação Varejo

Marcos Carvalho

Diretor de Tecnologia

Ana Carolina de Andrade Carvalho

Gerente Executiva

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Luis Stuhlberger

Guilherme Affonso Ferreira

Luis Guilherme Ronchel Soares

CONSELHO FISCAL

Gilberto Mifano

Guilherme Bottura

Reinaldo Giudici  
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DOADORES BENEMÉRITOS

Antonio Carlos Pipponzi

Antônio Ermírio de Moraes (in memoriam)

Décio Leal de Zagottis (in memoriam)

Guilherme Affonso Ferreira

Gustavo A. Pierini

Hans Lin

Henrique Meirelles

Jayme Brasil Garfinkel

Luis Guilherme Ronchel Soares

Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras

Guilherme Bottura

Guilherme Lago

Grêmio Politécnico

Henrique Bredda

Itaú Unibanco

Jerome Paul Jacques Cadier

João Carlos Santos

João Luiz Braga

Laércio José de Lucena Cosentino

Marco Antonio Botter

Mauro Piccolotto Dottori

Máximo Hernández González

Maurício Soufen

Meyer Joseph Nigri

Miguel Ethel Sobrinho

Nelson Russo Ferreira

Otavio Castello Branco

Peter Donald Graber

Rafael Gonçalves Mendes

Renata Bartoli de Noronha

Reynaldo Dabus Abucham

Ricardo Augusto Gallo

Rodrigo Figueiredo de Souza

Ricardo Rittes

Rodrigo Veiga

Roberto Miranda de Lima

Tiago Pessôa

Victor Lazarte

Luis Stuhlberger

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Newton Simões Filho

Olavo Egydio Setubal  (in memoriam)

Patrice P. Nogueira Baptista Etlin

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Wongtschowski

Ricardo Villela Marino

Roberto Egydio Setubal

Rubens Ometto

DOADORES ASSOCIADOS

Adalberto Bueno Netto

Adriano Yamamoto

Alan Goldlust

Alberto Fernandes

Alexandre de Zagottis

André Clark

Andre & Paulo E. de M. Macedo

André Reginato

André S. Telles Lion

André Rodrigues

Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

Arthur Lazarte

Athos Comolatti

Carlos Eduardo Terepins

Cássio Casseb Lima

Claudio Bruni

Cosan

Daniel Anger

Edgar Gleich

Eduardo de Toledo

Emilson Alonso

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Ettore Bottura

Estanislau Mendes Llobatera Bassols

Fabio Schvartsman

Fabio Okumura

Garde Asset Management

Gabriela Bueno Garcia
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“SEJA A MUDANÇA 
QUE VOCÊ QUER 
VER NO MUNDO”

 MAHATMA GANDHI



Para mais informações, acesse:

www.amigosdapoli.com.br

facebook.com/AmigosdaPoli

linkedin.com/company/amigos-da-poli

instagram.com/amigosdapoli
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