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CARTAS DA DIRETORIA  
E DO CONSELHO
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PALAVRA DO CONSELHO
Caras leitoras e leitores. 

Infelizmente, o momento em que este relatório chega ao 
público marca uma situação global ainda mais contur-
bada do que o ano que se passou. 

Enquanto os países gradualmente se recuperam do 
contexto da pandemia do COVID-19 e seus impactos 
sociais, econômicos e ambientais, dois grandes alertas 
surgem. A China volta a enfrentar dificuldades na luta 
pela contenção do vírus, e ainda por cima o mundo é 
surpreendido por uma guerra na Europa que vem im-
pactando as cadeias globais de Valor e desafiando a 
forma de desenvolvimento que vimos emergir nas últi-
mas 5 décadas. 

Para além deste contexto, nos deparamos com desa-
fios ambientais relacionados às mudanças climáticas 
e a transição da matriz energética, tornando mais evi-
dentes as conexões entre soberania e a capacidade 
de um país criar soluções para suas necessidades mais 
estratégicas através da Educação Tecnológica – STEM, 
Pesquisa, Ciência e Inovação. Grupos de cientistas da 
ONU ressaltaram em seus relatórios como apenas a 
combinação de tecnologias com reformas na forma de 
agir de empresas e governos pode ajudar a minimizar 
os impactos esperados para o próximo século.

É neste contexto que o Fundo Patrimonial Amigos da Poli 
tem fomentando a construção de um legado financeiro 
de longo prazo, combinando o incentivo à criatividade 
e ao empreendedorismo junto a excelência acadêmi-

ca, e criando pontes entre a academia (nossa Poli-USP) e as 
empresas, tudo isto via a participação de nossos doadores e 
voluntários que viabilizam a execução de nossas vias de im-
pacto, como o Edital de Projetos e o Centro de Carreira da Poli.

Assim como esses problemas sócio-ambientais não surgiram 
de um dia para o outro, a construção de soluções também não 
será instantânea. Apenas com o esforço conjunto e resiliente 
de diversas comunidades poderemos como humanidade sair 
fortalecidos desse grande desafio que nos espera. E mais do 
que nunca os estudantes da Poli-USP se apresentam de ma-
neira participativa e protagonista como voluntários para au-
xiliar os seus colegas, o Amigos da Poli e a Escola na busca de 
resolver problemas da nossa sociedade de forma ainda mais 
contundente, criando em uma palavra Crescimento. Sabemos 
que é apenas o primeiro passo, mas juntos sabemos que te-
mos muitos problemas para solucionar nos próximos anos.

Parabéns a toda comunidade do Amigos da Poli que está cres-
cendo e fazendo o país mais soberano e preparado para um 
mundo ainda mais diferente. Se em alguns lugares do mun-
do as tecnologias vem sendo usadas para causar dor e sofri-
mento, temos um desafio redobrado de mostrar que as tec-
nologias estão aqui para gerar o bem e melhorar a vida das 
pessoas. É para isso que trabalhamos todos os dias aqui no 
Amigos da Poli.

André Clark
Presidente do Conselho
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CARTA DA DIRETORIA
O ano que passou é ilustrado por acontecimen-
tos e atitudes que demonstram a força e adap-
tabilidade da humanidade. Se por um lado o 
contexto mundial era de continuidade das me-
didas de isolamento social, por outro lado a va-
cinação representou a resiliência, enquanto a 
cultura e educação se reinventaram, e eventos 
como os Jogos Olímpicos restauraram conexões 
e esperança.

Neste contexto de transformação, o Fundo Pa-
trimonial Amigos da Poli obteve conquistas sig-
nificativas e continuou a crescer de maneira 
consistente, comprometido com sua missão de 
impacto contínuo e sustentável.

A gestão do patrimônio atingiu marcos históri-
cos, suportada por sólidas campanhas de ar-
recadação que resultaram em montante de 
doações e um Mês de Doar recorde de mais 
de R$ 160 mil em doações, finalizando o ano  
com R$ 39,1 milhões de patrimônio acumulado 
- continuando a ser o maior fundo patrimonial 
ligado a uma instituição de ensino no Brasil.

O Impacto também foi repleto de superações, 
com os dois vetores de impacto: Edital de Pro-
jetos e Centro de Carreira da Poli.

No Edital de Projetos atingimos a marca de 38 
iniciativas apoiadas no ano – recorde histórico 
de projetos apoiados em uma edição – e um 

total acumulado de 191 projetos. Já o Centro de 
Carreira da Poli apresentou crescimento disrup-
tivo, impactando 740 pessoas entre estudantes 
e mentores, e um acumulado de 1.780 partici-
pantes em sua história.

Nossa essência no voluntariado também se for-
taleceu, com o fortalecimento das nossas co-
nexões como nunca, resultando no número re-
corde de 313 voluntários.

E o compromisso de atuação conjunta à Direto-
ria da Escola Politécnica da USP para o cumpri-
mento dos objetivos de melhoria foi fortalecida 
com a assinatura do Acordo de Cooperação 
com a USP, instrumento que traz ainda mais le-
gitimidade e governança para a nossa opera-
ção como Fundo Patrimonial.

Terminamos o ano de 2021 com o forte sentimen-
to de realização, mas ainda com muitos planos 
para concretizar e ajudar na melhoria da edu-
cação de nossa escola e de nosso país. 

Um grande abraço e boa leitura!

Diretoria 
Amigos da Poli 2021
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
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Desenvolver o potencial dos alunos 
e alunas da Poli-USP, contribuindo 
para a excelência de sua formação 

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

Ser a melhor referência brasileira 
na gestão de recursos de apoio 
a instituições

MISSÃO VALORES

VISÃO
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DESTAQUES DO ANO
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PRINCIPAIS INDICADORES
O Amigos da Poli fechou o ano de 2021 com números impressionantes:

Alcançou um patrimônio  
de R$ 39,1 milhões

Atingiu a marca de  
7.349 doadores

Já investiu em  
191 projetos da  

comunidade politécnica 

Atingiu a marca de 1.780 alunos 
e ex-alunos impactados pelo 

Centro de Carreira da Poli

Através do trabalho  
voluntário de 313 pessoas
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ATINGIMOS A MARCA DE R$39,1 MILHÕES EXPANDINDO NOSSA BASE DE 
DOADORES E INVESTINDO NOSSO PATRIMÔNIO DE FORMA EFICIENTE...

Patrimônio líquido do fundo em milhões de reais

5,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+31%

10,2

17,5

22,5

30,4

35,4

39,1

CAGR dos  
últimos 6 anos
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APOIAMOS 38 PROJETOS E INVESTIMOS R$ 1.0 MILHÃO NA 
COMUNIDADE DENTRO DO ANO...

Número de projetos apoiados via Edital de Projetos, por ano

...E PASSAMOS A MARCA DE MAIS DE 1700 PARTICIPANTES 
IMPACTADOS PELO CENTRO DE CARREIRA DA POLI

Número de participantes, alunos e ex-alunos, acumulado ano a ano

Investimento em projetos - R$ mil

Número de projetos apoiados via Edital no ano

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021

11 12

21

24
27

41

38

350
375

410

600

665

1.120
1.030

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

2017 2018 2019 2020 2021

70

315

631

1.040

1.780
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(*) Números alterados em relação aos apresentados do relatório de 
2020 dada revisões históricas da base de doadores

CRESCEMOS NOSSA BASE DE APOIO... ...E ENGAJAMOS MAIS GENTE! 
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ASSINATURA DO NOVO ACORDO – GRANDE MARCO

• Com a assinatura do acordo, ganhamos ainda mais legitimidade 
e segurança

• Detalhamos direitos e deveres de ambas as partes

• Reforçamos a possibilidade de uso de imagem da Escola Politécnica 
para captação de recursos

• O instrumento de cooperação veio em um excelente momento 
para coroar o ótimo relacionamento que soubemos construir a 
quatro mãos com a diretoria da Escola Politécnica, que trabalhou 
ativamente para que esse acordo fosse firmado, reconhecendo a 
grande importância do Fundo Patrimonial e de sua atuação.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021, ASSINAMOS 
UM ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A USP
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PROJETOS APOIADOS: EDITAL DE PROJETOS 2021
38 PROJETOS E MAIS DE 1MM APOIADOS. 
SOMANDO 191 NA HISTÓRIA DO FUNDO

• 3 Pitch Days online – facilidade em participar dos eventos, que 
foram transmitidos ao vivo em nossos canais online, atraiu poten-
ciais investidores e apoiadores e ampliou seu público.

• Investimento de R$ 1,03 milhão

Em 2021, atingimos a marca histórica 
de R$ 1MM investidos na Escola 
Politécnica em um ano através do 
Edital de Projetos

191
Amigos da Poli

em Números

projetos da comunidade 
politécnica apoiados pelo 
Edital de Projetos
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LANÇAMENTO DO 
PROGRAMA DE TRAINEE

O Programa de Trainee foi concebido a partir 
da constatação de que existia um gap no 
escopo de atuação dos programas do centro 
de carreira: os alunos prestes a se formar. 
Assim, foi criado um programa para fornecer as 
competências técnicas importantes para uma 
transição adequada ao mercado de trabalho 
atual, atuando na preparação para efetivação 
no mercado de trabalho em posições de trainee 
ou analista, com foco em carreiras tradicionais 
e corporativas, abordando desde habilidades 
técnicas e soft skills, até simulação de processos 
seletivos e da realidade no ambiente de trabalho 
através de cases.  Os alunos ainda contam com 
a mentoria do Programa de Mentoria.
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ESFORÇO DE DIVERSIDADE
Ao longo de 2021, a diretoria de Gente e Gestão 
desenvolveu algumas atividades na temática de 
Diversidade e Inclusão. Como mostra a Figura 2, 
podemos dividir as principais frentes de atuação 
em cinco: Modelo de Priorização – Recrutamento, 
Relacionamento e Conexão com Coletivos, Aber-
tura ao Diálogo, Conscientização D&I e Sucessão 
Amigos da Poli.  

Além disso, foram feitas interações com os gru-
pos de coletivos e afinidade de forma a ter uma 
abertura ao diálogo, mapeamento das dores, le-
vantamento de sinergia e mostrar mais sobre o 
trabalho do Amigos da Poli.

Internamente teve o desenvolvimento de rodas 
de conversa virtuais entre voluntárias, grupos de 
coletivos, trazendo convidados externos de forma 
que todos pudessem compartilhar a visão em di-
versas temáticas como mulheres, racial e LGBT+. 
Ademais, também trabalhos na conscientização 
sobre diversidade e inclusão de todos os volun-
tários através da criação de uma newsletter com 
sugestões de leitura, eventos pontuais e relevan-
tes sobre a temática.

Por fim, consideramos importante ter uma gestão 
mais diversa e um processo de sucessão inclusi-
vo. Com isso, trabalhamos na formação de novas 
líderes. Ao final de 2020, das 8 diretorias apenas 
uma era mulher (12%), sendo que ao final de 2021, 
40% dos membros da diretoria eram mulheres, 
como mostra a Figura 1 abaixo.

Diversidade 
e Inclusão

MODELO DE 
PRIORIZAÇÃO - 
RECRUTAMENTO
Análise de dados 
e priorização de 
contato/entrevistas 
com  interessados 
pertencentes a 
grupos minoritários

SUCESSÃO ADP
Compreensão 

do cenário 
interno ADP, 

cultura, insights 
organizacionais

CONSCIENTIZAÇÃO  D&I
Ações voltadas 
à expansão de 

consciência da temática 
de diversidade e 

inclusão. Divulgação de 
newsletter internamente

RELACIONAMENTO  
E CONEXÃO  
COM COLETIVO 
Desenvolvimento  e 
criação e vínculo com 
grupos de coletivod 
e afinidades: 
comunicação, 
eventos e divulgações

ABERTURA AO DIÁLOGO
Criação de rodas de conversa 

com voluntárias, coletivos 
e parceiros de conteúdo. 

Projeto: Entre Amigas

2020 2021

12%

40%

Figura 1

Figura 2
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NOVA ORGANIZAÇÃO  
DAS DIRETORIAS
O ano de 2021 foi o ano em que o Amigos da Poli 
mais recrutou voluntarios para o desenvolvimento 
de atividades em suas áreas. Foram mais de 
90 novos voluntários para suportar o alcance 
dos grandes marcos do ano, como recorde de 
captação financeira, recorde de novos doadores, 
recorde do montante de investimento em projetos 
na Poli, recorde de pessoas impactadas pelo 
Centro de Carreira.

O aumento de voluntários trouxe um desafio à 
gestão das diretorias solucionado por meio de um 
trabalho de revisão de estrutura organizacional 
a fim de manter a integração das áreas e 
atividades mesmo com a expansão de escopo e 
número de pessoas envolvidas. As diretorias foram 
posicionadas na cadeia de valor do Amigos da 
Poli dentro de verticais, partindo de Captação, 
passando por Gestão e chegando no Impacto a 
comunidade politécnica.

Um segundo ponto extremamente importante 
foi o fortalecimento do nivel de líderes dentro 
de cada diretoria (essa posição já existia e 

foi reforçada em 2021) com detalhamento de 
atividades e processos para cada um dos times. 

A Figura 3 mostra a estrutura de diretorias e ao 
lado a lista de diretores e líderes que contribuíram 
ao fundo em 2021.

GOVERNANÇA DE CONSELHOS E COMITÊS

DIRETOR PRESIDENTE
Tiago Ziruolo

CAPTAÇÃO
VP Tiago Ziruolo

CAPTAÇÃO ATACADO
Tiago Ziruolo

COMUNICAÇÃO
Vanessa Sales

CENTRO DE CARREIRA
Pamela Hidani

CAPTAÇÃO VAREJO
André Simmonds

FINANÇAS E JURÍDICO
Frederico Wiesel

RELAC. COM POLI
Fabiano Albernaz

RELAC. COM EMPRESAS
Raisa Quinteiro

GENTE E GESTÃO
Gabriel Borrasca

...

TECH E SEG. INFO
Mariane Lee

GESTÃO
VP Gabriel Borrasca

IMPACTO
VP Mauro Fukunaga

Figura 3



Amigos da Poli  |  Relatório Anual 2021  |  18

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO 
COM EMPRESAS

Ao final de 2021 foi criada a nova diretoria de 
Relacionamento com Empresas, para fortalecer as 
atividades de conexão entre o mercado de trabalho 
e a universidade através das atividades e do suporte 
do Amigos da Poli.

A diretoria é responsável por ser a ponte com 
empresas para parcerias, principalmente na 
participação das mesmas nos Programas do Centro 
de Carreira - promovendo um contato direto com os 
alunos e enriquecendo ainda mais sua experiência
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AMIGOS DA POLI NA MÍDIA
APARECEMOS EM INÚMERAS REPORTAGENS E MÍDIAS RELEVANTES EM 2021

• Com patrimônio de R$ 35 mi, fundo criado por en-
genheiros investe em projetos da USP

• Como a ‘ideia maluca’ de um trainee fez nascer o 
‘Amigos da Poli’, o primeiro endowment do Brasil

• Universidade lança oficialmente o Fundo Patrimo-
nial da USP

• Após robô hospitalar autônomo, Poli-USP e HU 
pretendem desenvolver outras inovações

• Projeto do Robô Hospitalar da USP se consolida 
como grupo de extensão

• Equipe da Poli conquista primeiro lugar em com-
petição de aerodesign

• Equipe da Poli-USP que projeta drones autôno-
mos ganha Competição Brasileira Universitária 
de Foguetes

Onde mais fomos citados:

• Com Pix, ajuda mensal e redes sociais, uni-
versidades miram pequeno doador

• Fundo reúne recursos de ex-alunos da FEA 
USP para investir em projetos sociais 

• Fundo Centenário retribui conhecimento ad-
quirido na faculdade à sociedade

• Santander cria vertical de endowments

• Eufrásia e Carnegie

• Na Bahia, primeiro endowment do Nordeste 
começa a ganhar corpo

• Carlos Brito ajuda fundo da UFRJ a arrecadar  
R$ 6,85 mi

https://jornal.usp.br/universidade/com-patrimonio-de-r-35-mi-fundo-criado-por-engenheiros-investe-em-projetos-da-usp/
https://jornal.usp.br/universidade/com-patrimonio-de-r-35-mi-fundo-criado-por-engenheiros-investe-em-projetos-da-usp/
https://braziljournal.com/como-a-ideia-maluca-de-um-trainee-fez-nascer-o-amigos-da-poli-o-primeiro-endowment-do-brasil/
https://braziljournal.com/como-a-ideia-maluca-de-um-trainee-fez-nascer-o-amigos-da-poli-o-primeiro-endowment-do-brasil/
https://jornal.usp.br/institucional/universidade-lanca-oficialmente-o-fundo-patrimonial-da-usp/
https://jornal.usp.br/institucional/universidade-lanca-oficialmente-o-fundo-patrimonial-da-usp/
https://www.poli.usp.br/noticias/destaque-home/58074-apos-robo-hospitalar-autonomo-poli-usp-e-hu-pretendem-desenvolver-outras-inovacoes.html
https://www.poli.usp.br/noticias/destaque-home/58074-apos-robo-hospitalar-autonomo-poli-usp-e-hu-pretendem-desenvolver-outras-inovacoes.html
https://www.poli.usp.br/noticias/61559-projeto-do-robo-hospitalar-da-usp-se-consolida-como-grupo-de-extensao.html
https://www.poli.usp.br/noticias/61559-projeto-do-robo-hospitalar-da-usp-se-consolida-como-grupo-de-extensao.html
https://www.poli.usp.br/noticias/destaque-home/46075-equipe-da-poli-conquista-primeiro-lugar-em-competicao-de-aerodesign.html
https://www.poli.usp.br/noticias/destaque-home/46075-equipe-da-poli-conquista-primeiro-lugar-em-competicao-de-aerodesign.html
https://www.poli.usp.br/noticias/49583-equipe-da-poli-usp-que-projeta-drones-autonomos-ganha-competicao-brasileira-universitaria-de-foguetes.html
https://www.poli.usp.br/noticias/49583-equipe-da-poli-usp-que-projeta-drones-autonomos-ganha-competicao-brasileira-universitaria-de-foguetes.html
https://www.poli.usp.br/noticias/49583-equipe-da-poli-usp-que-projeta-drones-autonomos-ganha-competicao-brasileira-universitaria-de-foguetes.html
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,com-pix-ajuda-mensal-e-redes-sociais-universidades-miram-pequeno-doador,70003824672
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,com-pix-ajuda-mensal-e-redes-sociais-universidades-miram-pequeno-doador,70003824672
https://exame.com/revista-exame/iniciativas-que-inspiram/
https://exame.com/revista-exame/iniciativas-que-inspiram/
https://exame.com/revista-exame/de-volta-para-a-sociedade/
https://exame.com/revista-exame/de-volta-para-a-sociedade/
https://braziljournal.com/santander-cria-vertical-de-endowments/
https://veja.abril.com.br/coluna/fernando-schuler/eufrasia-e-carnegie/amp/
https://braziljournal.com/na-bahia-o-primeiro-endowment-do-nordeste-comeca-a-ganhar-corpo/
https://braziljournal.com/na-bahia-o-primeiro-endowment-do-nordeste-comeca-a-ganhar-corpo/
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/15/carlos-brito-ajuda-fundo-da-ufrj-a-arrecadar-r-685-mi.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/15/carlos-brito-ajuda-fundo-da-ufrj-a-arrecadar-r-685-mi.ghtml
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IMPACTO NO  
AMIGOS DA POLI
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O QUE É IMPACTO PARA O ADP
NOSSOS EIXOS DE IMPACTO ABORDAM DE MANEIRA DILIGENTE AS VÁRIAS 
DEMANDAS DA ESCOLA

PROJETOS E EXTENSÃO FORMAÇÃO E TREINAMENTOS

Pesquisadores

Laboratórios

Professores Funcionários 1o e 2o anos
2o e 3o anos

3o e 4o anos

Alumni e PósEmpreendedores

Entidades  
Estudantis

4o e 5o anos
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EDITAL DE PROJETOS
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EDITAL DE PROJETOS
COMO FUNCIONA O EDITAL DE PROJETOS DO AMIGOS DA POLI?
O Edital de Projetos do Amigos da Poli é um dos pilares da atuação do fundo e tem como objetivo apoiar financeiramente 
projetos de alunos de graduação, pós-graduação, professores ou funcionários da Escola Politécnica. Desde a 
submissão das propostas até o recebimento integral do apoio financeiro, os projetos passam pela avaliação, seleção 
e acompanhamento do Amigos da Poli. As principais etapas do Edital de Projetos são:

1 LANÇAMENTO DO EDITAL: 
A abertura do edital é divulgada através dos meios de 
comunicação do Amigos da Poli e pelos nossos voluntários. 
Em 2020 contamos com um evento de abertura no dia do 
lançamento do Edital.

2 INSCRIÇÃO DOS PROJETOS: 
Durante o período de inscrições os proponentes devem 
elaborar e submeter suas propostas, que devem conter 
uma descrição detalhada do projeto, da equipe e um 
cronograma físico-financeiro do projeto.

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

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

5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Os proponentes dos projetos selecionados pelo 
Conselho são informados dos resultados e um 
contrato de prestação de contas é formalizado. 

6 RECEBIMENTO DOS RECURSOS E  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS: 
O Amigos da Poli acompanha de perto o avanço 
e o uso dos recursos pelos projetos apoiados. 
Através de um processo de prestação de contas, 
os responsáveis devem reportar, periodicamente, 
a evolução e resultados com base em metas 
previamente estabelecidas.  A liberação dos 
recursos se dá em acordo com este processo de 
prestação de contas.
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MELHORIA DE ENSINO
Projetos relacionados ao ponto central de 
atuação da Escola, que busquem melhorar 
a qualidade do ensino na graduação e pós-
graduação.  Estes projetos devem focar no apoio 
ao cumprimento do currículo atual da Escola 
e na viabilização de novas disciplinas. Esta 
categoria também engloba projetos que visam 
o aprimoramento de espaços físicos, apoio a 
eventos, seminários e encontros organizados 
pela Escola ou com a sua participação.

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

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

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

ATRAVÉS DO EDITAL, O AMIGOS DA POLI APOIA  
PROJETOS EM CINCO CATEGORIAS DIFERENTES: 

ENGENHARIA APLICADA À SAÚDE
Projetos relacionados ao desenvolvimento de novas 
tecnologias, equipamentos e soluçoes voltados ao 
tratamento, diagnóstico, monitoramento e prevenção 
de enfermidades e patologias.
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MELHORIA DE ENSINO



Amigos da Poli  |  Relatório Anual 2021  |  26

Melhoria de Ensino

Tempos híbridos

Proponente: Larissa Driemeier

Prof. responsável: Larissa Driemeier

Valor apoiado: R$ 55,500.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto visa a concepção, instala-
ção e treinamento de docentes em 
ambiente de aprendizagem ativa hí-
brida. O ambiente híbrido envolve ter-
-se, simultaneamente, facilitadores e 
alunos, ambos presenciais ou remotos, 
potencializando os ganhos das ativi-
dades à distância, que ficaram claros 
na pandemia. Este tipo de ambiente é 
particularmente propício a metodolo-
gias ativas, podendo ser usado tam-
bém em metodologias convencionais.

Resultados:
Conforme objetivos do pro-
jeto, as duas salas de aula 
que comportam alunos da 
Mecânica, Mecatrônica e 
Naval, já estão em obras. 
O mobiliário da sala está 
em processo de compra e 
é especialmente projetado 
para permitir diversas con-
Figurações da sala.
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Experiências de Energias Renováveis: 
Geração Hidráulica

Proponente: Gustavo de Andrade Barreto

Prof. responsável: José Aquiles Baesso Grimoni

Valor apoiado: R$ 19,700.00 (Total)

Descrição do projeto: 
O objetivo principal deste projeto é desenvolver 
uma experiência para a disciplina de Laboratório 
de Energias Renováveis na modalidade geração 
de eletricidade com energia hidráulica. Outro ob-
jetivo é instrumentar tal experimento de modo a 
possibilitar a rápida testagem de variáveis do sis-
tema e observar seus efeitos in loco.

Resultados:

Atualmente, o projeto encontra-se  

em na fase de montagem física da ban-

cada, na qual estão sendo utilizados di-

versos métodos de fabricação para a 

produção dos componentes. Chegan-

do à fase de testes operacionais, pre-

tende-se criar os roteiros experimentais, 

nos quais os alunos poderão ter contato 

com o plano de aula e técnicas didáti-

cas para engenharia.

Melhoria de Ensino
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Melhoria de Ensino

Intengele - Kits de componentes  
para Introdução a Eng. Elétrica

Proponente: Eduardo Lorenzetti Pellini

Prof. responsável: Eduardo Lorenzetti Pellini

Valor apoiado: R$ 37,950.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Devido à pandemia, as aulas não presen-
ciais trouxeram vários desafios ao ensino 
de engenharia. Na disciplina de Introdução 
à Engenharia Elétrica, os alunos não têm 
conseguido realizar atividades práticas, 
de inovação e criação, com equipamentos 
e instrumentos reais. Neste projeto, vamos 
distribuir um kit mínimo de componentes e 
recursos para cada aluno poder realizar es-
sas experiências em casa.

Resultados:
O projeto teve pleno sucesso.  
Ao final do semestre, os estudantes (or-
ganizados em grupos) foram capazes 
de realizar mais de 40 projetos temáti-
cos utilizando os kits como peças funda-
mentais de montagens prototípicas, de-
monstrações e simulações. 

Tivemos cerca de 150 kits emprestados 
e distribuídos aos alunos desde Setem-
bro de 2021 e atualmente os estudantes 
estão sendo convocados para devolver 
seus kits de componentes, para uso na 
próxima edição da disciplina em 2022.
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Melhoria de Ensino

Projeto Veleiro

Proponente: Gabriel Testte Leite

Prof. responsável: Alexandre Nicolaos Simos

Valor apoiado: R$ 9,170.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto realizará a reforma do veleiro Mi-
crotonner 19 de propriedade da EPUSP e, 
dessa forma, contribuir para a formação dos 
membros e alunos com experiências práti-
cas e teóricas da área naval. Além disso, o 
grêmio contribuirá como meio de integra-
ção entre alunos interessados no meio ma-
rítimo, utilizando o veleiro como ferramenta 
nas velejadas, competições e eventos or-
ganizados pelo grupo.

Resultados:
O projeto já realizou a maioria dos mi-
lestones propostos (troca da mastre-
ação, manutenção das ferragens e 
do casco, compra de uma nova vela 
mestra), faltando apenas a realização 
da pintura do casco. Durante todo 
o processo de reforma do veleiro os 
membros do projeto tiveram diversos 
aprendizados práticos, principalmen-
te em um período de pandemia, no 
qual não houve a realização de la-
boratórios e atividades práticas. Além 
disso, todos os ingressantes de 2022 
na Engenharia Naval já tiveram con-
tato com a vela no evento conhecido 
como “Velejada de Recepção”. O pro-
jeto também tem como objetivo levar 
a vela, um esporte elitizado, para os 
alunos da USP, com a participação 
em regatas, e para alunos de escolas 
públicas da região da Guarapiranga.
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Melhoria de Ensino

Desenvolvimento de materiais 
didáticos para as disciplinas da área 
de sistemas estruturais dos cursos 
de Engenharia Civil e Arquitetura

Proponente: Leila Cristina Meneghetti Valverdes

Prof. responsável: Leila Cristina Meneghetti Valverdes

Valor apoiado: R$ 26,394.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto visa o desenvolvimento de um ambien-
te para o design e a produção de material didático 
para as disciplinas de sistemas estruturais dos cursos 
de Engenharia Civil e Arquitetura, na graduação e na 
pós-graduação. O material incluirá vídeos produzi-
dos em lightboard, a produção de um e-book e de 
apps sobre estes temas.

Resultados:
Diversas conquistas foram registradas des-
de o apoio do Amigos da Poli:

• Reestruturação do estúdio de gravação 
de videoaulas usando o lightboard. 

• Melhora da clareza no compartilhamento 
de notas de aula no ensino remoto síncro-
no com a utilização da caneta de segun-
da geração com o iPad.

• Realização de três atividades de recepção 
no retorno do ensino presencial usando o 
Kit Mola, incluindo workshops na semana 
de recepção dos calouros.

• Utilização do kit Mola durante as aulas da 
disciplina PEF2603.

• Elaboração do roteiro para edição do 
e-book Sistemas Estruturais. 
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Melhoria de Ensino

Ensino por Aprendizagem Invertida de 
veículos autônomos e Robôs Móveis

Proponente: Thiago de Castro Martins

Prof. responsável: Thiago de Castro Martins

Valor apoiado: R$ 29,000.00 (Total)

Descrição do projeto: 
Preparar robôs móveis, cenários físicos e 
material didático para aplicação de “fli-
pped learning” ao ensino de robótica mó-
vel. Neste molde de ensino, o estudo teórico 
passará a ser feito pelo aluno fora da classe 
seguindo material didático preparado pe-
los docentes. O tempo em classe será usa-
do para aplicar o conhecimento na solução 
de problemas concretos com os robôs.

Resultados:
O projeto especificou e desenvolveu um kit de 
robótica adequado para o ensino em nível su-
perior de conceitos de robótica móvel em par-
ceria com um fornecedor nacional e encon-
tra-se disponível para aquisição por terceiros. 
A primeira turma do curso no novo formato já 
está em andamento. Já foram dadas 4 aulas, 
nas quais os alunos montaram o kit, aprende-
ram a programar o robô para ser operado via 
wifi e a calibrar um sensor inercial.

A recepção por parte dos alunos até o mo-
mento mostra-se extraordinariamente po-
sitiva, inclusive há alunos que solicitaram o 
acesso ao kit em horário extra-aula para fa-
zer experimentos suplementares. O material 
didático produzido será disponibilizado in-
tegralmente pela internet, de modo que alu-
nos de fora da EPUSP possam seguir o nosso 
curso adquirindo o kit da robocore.
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Democratizando o Acesso à Computadores 
para Estudantes da Escola Politécnica em 
SItuação de Vulnerabilidade Socioeconômica.

Proponente: Lucas Alves da Costa

Prof. responsável: Antonio Carlos Seabra

Valor apoiado: R$ 7,682.27 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Iniciado em 2020, o projeto visa contem-
plar estudantes que não tenham equi-
pamentos adequados para o acom-
panhamento das aulas durante sua 
graduação. Este problema, que já exis-
tia em anos anteriores devido a necessi-
dade de computadores para realização 
de trabalhos, estudos e uso de softwa-
res, foi evidenciado no período da pan-
demia e tende a crescer com o aumento 
de ingressantes por cotas.

Resultados:
De 2020 a 2021, contabilizamos cerca de 56 
equipamentos entregues, fora os consertos e 
fornecimento de internet. Hoje já ultrapassa-
mos mais de 100 alunos contemplados com 
o auxílio concerto promovido pelo grupo. O 
impacto de tal iniciativa é imenso, tanto no 
sentido de prover recursos para se integrar 
ao curso e melhorar seu desempenho aca-
dêmico quanto no sentido de mostrar que 
a comunidade politécnica acolhe estudan-
tes nessa situação. O projeto reforça o sen-
tido de pertencimento a uma comunidade e 
também a permanência estudantil. Histori-
camente é o primeiro projeto voltado à ga-
rantia de acesso a equipamentos para es-
tudantes da Escola Politécnica, sendo uma 
ferramenta essencial para permanência dos 
estudantes, tanto em tempos de pandemia, 
quanto em aulas presenciais. 

Melhoria de Ensino
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Melhoria de Ensino

Plataforma Open Source para o Aprendizado 
de Eletrônica de Potência- Implementação  
em Disciplina de Graduação

Proponente: Lourenco Matakas Junior

Prof. responsável: Lourenco Matakas Junior

Valor apoiado: R$ 14,752.50 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Finalização de 10 plataformas e respectivos 
roteiros experimentais para a implementa-
ção das novas disciplinas “Eletrônica de Po-
tência1/2-(EPOT1-2) em 2022. Cada platafor-
ma contém os módulos processador, inversor, 
medição de tensão/corrente, filtragem, car-
gas e transformadores. Adicionalmente será 
usado em projetos diversos e divulgado para 
livre uso pela comunidade maker da Poli/ex-
terna, além de laboratórios didáticos de fa-
culdades e escolas técnicas.

Resultados:
2 benefícios principais alcançados desde o inicio  
do apoio da Amigos da Poli até o momento:

A- 7 alunos de graduação ( incluindo 2 da naval) e 
um doutorando estiveram envolvidos com o projeto 
com diversos aprendizados

B- 50 alunos de graduação já estão usufruindo da 
plataforma nas novas disciplinas de Eletrônica de 
Potência, que foram completamente reestrutura-
das a partir  da nova ferramenta.

E ainda contando com próximos passos ainda liga-
dos ao uso da plataforma: 

A- Os alunos administradores do “Hacker Space do 
PEA” tem interesse em disponibilizar algumas plata-
formas na nova sala. 

B- Utilização nas disciplinas de pós graduação. 

C- Criação de um site, e colaboração professores 
de Escolas Técnicas e de outras Faculdades / Uni-
versidades para que possam montar seus labora-
tórios, com uma plataforma de baixo custo
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Espaço Maker - para o Laboratório Didático 
do Curso de Engenharia Química

Proponente: Ardson dos Santos Vianna Junior

Prof. responsável: Ardson dos Santos Vianna Junior

Valor apoiado: R$ 15,397.88 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O objetivo é expandir o conceito de Experiência 
Aberta, já utilizado na disciplina  PQI-3409 (Labo-
ratório de Operações Unitárias e Reatores). A ideia 
é construir um espaço maker, equipá-lo com ins-
trumentação, de forma a possibilitar que os alunos 
projetem, construam, montem e operem experimen-
tos. Assim, é possível aprender colocando a mão na 
massa (hands on) e incentivando a criatividade do 
aluno durante o aprendizado, desenvolvendo o ob-
jetivo mais elevado segundo a taxonomia de objeti-
vos educacionais de Bloom, ferramenta de referên-
cia em ensino internacional.

Resultados:
O objetivo principal da proposta é 
expandir o conceito de Experiência 
Aberta, já utilizado na disciplina PQI-
3409 do curso de Engenharia Química e 
disseminar  esta inovação para o Laboratório 
Didático, que está em fase de modernização e 
atende a mais sete disciplinas de graduação.

A ideia é construir um espaço maker (laboratório 
multipropósito), equipá-lo com instrumentação, de 
forma a possibilitar que os alunos projetem, cons-
truam, montem e operem experimentos (filosofia 
CDIO). Com isso, é possível aprender colocando a 
mão na massa (hands on) e possibilitando ao alu-
no ser criativo, nível mais alto da taxionomia de 
Bloom. A parcela usada permitiu por enquanto 
uma primeira organização do espaço, reforma da 
sala para o Espaço Maker: pinturas diversas, insta-
lação elétrica e colocação de portas de vidro. Mas 
já desenvolvemos duas práticas dentro do Espaço 
Maker para a disciplina de Laboratório de Funda-
mentos de Engenharia Química.

Melhoria de Ensino
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Laboratório Remoto  
de Sistemas Digitais

Proponente: Bruno de Carvalho Albertini

Prof. responsável: Bruno de Carvalho Albertini

Valor apoiado: R$ 9,274.24 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto provê uma instância de uma infraes-
trutra para laboratório remoto existente (We-
bLab, Univ. Deusto, ES) na EPUSP. A instância no 
escopo deste projeto visa a emulação remo-
ta usando placas FPGA, cujo custo é inviável 
para alunos hoje, mas que com os projetos po-
deriam ser adquiridas e disponibilizadas para 
uso remoto compartilhado. Essa infraestrutura 
permitiria o desenvolvimento de experimenta-
ção e atividades práticas nas disciplinas com 
maior facilidade e efetividade, oferecendo 
aos alunos oportunidades de aproximação  
com a prática e com o estado da arte de sis-
temas digitais. 

Resultados:
A prova de conceito está 
aprovada e já foi usada 
por 2 alunos voluntários. 
Os comentários foram po-
sitivos e acreditamos que 
o projeto é viável para uso 
em disciplinas.

Melhoria de Ensino
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A nova onda do ensino com experimentos: 
construção de um novo absorvedor de ondas 
para o tanque hidrodinâmico da Poli

Proponente: Gustavo Roque da Silva Assi

Prof. responsável: Gustavo Roque da Silva Assi

Valor apoiado: R$ 44,107.50 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O tanque de ondas (hidrodinâmica) passou 
por reforma recente na sua infraestrutura, mas 
não houve recursos para concluir a moderni-
zação e construir um novo absorvedor de on-
das, peça chave para o funcionamento do 
tanque. O apoio recebido será dedicado a 
construir um novo absorvedor passivo de on-
das que complete a modernização, amplie as 
capacidades de teste e pesquisa do tanque, 
e permita retomar as atividades de laborato-
rio para disciplinas que utilizam a ferramenta 
para testes e demonstrações.

Resultados:
O projeto foi realizado com su-
cesso e a parte estrutural do 
absorvedor, composta por per-
fis de aço inoxidável e telas ex-
pandidas, foi concluída em ja-
neiro de 2022. O material para 
a confecção do elemento ab-
sorvedor já foi adquirido e foi 
instalado na estrutura ao longo 
do mês de fevereiro.

Melhoria de Ensino



Amigos da Poli  |  Relatório Anual 2021  |  37

GRUPO DE EXTENSÃO
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Grupo de extensão

Infraestrutura base  
e inclusiva da oficina

Proponente: Greghory do Amaral

Prof. responsável: Marcos Ribeiro Pereira Barretto

Valor apoiado: R$ 12,707.12 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto tem como objetivo preparar a equipe 
para um melhor acolhimento dos membros atuais 
e futuros que estejam em situação de maior vul-
nerabilidade socioeconômica, buscando adquirir 
equipamentos e recursos que permitam a prática 
de engenharia e desenvolvimento dos membros 
de forma mais inclusiva. Também tem o intuito de 
arrecadar equipamentos que melhorem a quali-
dade dos projetos visando melhores resultados.

Resultados:
O projeto mostrou-se importantíssimo 
no dia a dia da equipe possibilitando 
o desenvolvimento dos robôs através 
dos equipamentos adquiridos através 
do edital, causando um grande impac-
to no avanço do desenvolvimento dos 
novos projetos e projetos já consolida-
dos pela equipe.

 Além disso, nesse retorno gradativo 
das competições presenciais, os equi-
pamentos possibilitaram um bom de-
sempenho conquistando alguns des-
taques e vários pódios desde outubro 
do ano passado.
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Jardim de chuva

Proponente: Mariella Midori Domingues Succi

Prof. responsável: José Rodolfo Scarati Martins

Valor apoiado: R$ 5,294.50 (Parcial)

Descrição do projeto: 
A implantação do jardim de chuva no estacio-
namento da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo seria uma estrutura pedagógica 
com um sistema de monitoramento hidrológico, 
hidráulico e de qualidade da água, melhoran-
do sua gestão e criando habitat para plantas 
nativas. Além disso, este pode servir como mo-
delo para a viabilizar obras similares no cam-
pus e em áreas urbanas.

Resultados:
Até o momento já foi finalizada toda 
a construção do jardim e projeto 
as-built, restando para a sua fina-
lização total a cotação do sistema 
de monitoramento e a definição do 
seu local de instalação. Além disso, 
está sendo analisada e confeccio-
nada a sinalização pedagógica.

Entre os principais objetivos do 
projeto pode-se elencar, dentre 
outros, a gestão e melhoria da 
qualidade de águas pluviais e a 
construção de um laboratório a 
céu aberto.

Grupo de extensão
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Grupo de extensão

Bancada de manufatura  
e testes de drones

Proponente: Gabriel Akira Sato

Prof. responsável: Marcelo Knorich Zuffo

Valor apoiado: R$ 49,548.12 (Parcial)

Descrição do projeto: 
A equipe Skyrats tem como principal ob-
jetivo o desenvolvimento e a aplicação de 
tecnologias de drones, como voo autôno-
mo, e seus usos em diversas áreas.

Com este projeto, pretendemos construir 
uma bancada para manufatura, testes e 
validação dos drones. Assim, contará com 
ferramentas e computadores que tam-
bém poderão ser utilizados nas competi-
ções em que a equipe participa.

Resultados:
O projeto conseguiu realizar as 
metas propostas, na medida em 
que a bancada idealizada foi 
completada e se encontra muito 
funcional para os projetos atuais. 
Foi realizada a instrumentação, o 
que possibilitou a reparação de 
drones antigos, a manufatura de 
novas peças e os testes dos ele-
trônicos para utilização segura 
em drones de desempenhos cada 
vez melhores. 
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Revitalização do Baleia  
e Nautimodelo Autônomo

Proponente: Gabriela Kazumi Ono Leal

Prof. responsável: Bernardo Luiz Rodrigues de Andrade

Valor apoiado: R$ 9,565.86 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Neste edital nossa proposta é reformar dois dos nossos 
nautimodelos, de maneira que os seus cascos, sistemas 
elétricos e propulsivos sejam reparados e atualizados, 
para voltarmos a participar do DUNA (competição de 
nautimodelos), bem como desenvolver um sistema de 
navegação autônoma.

Resultados:
No caso do Baleia, competimos 
no final de novembro de 2021 no 
Desafio Universitário de Nautide-
sign (DUNA), atingindo o 2o lugar 
na prova de projeto, e agregou 
experiência para a equipe. Neste 
momento, o trabalho está foca-
do na conclusão da revitalização 
para competir no DUNA 2022. 

 Os estudos do Álvaro de Campos 
vêm progredindo bem e espera-
-se que até o final de julho deva 
ser entregue o nautimodelo refor-
mado para realização de testes 
em corpos d’água.

Grupo de extensão
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Grupo de extensão

Melhoria do protótipo Baja SAE 
com base em um novo sistema 
de aquisição de dados

Proponente: Ricardo Seiki Matsuda Inoue

Prof. responsável: Marcelo Augusto Leal Alves

Valor apoiado: R$ 26,483.51 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto consiste no desenvolvimento e fa-
bricação de um veículo monoposto off-road. 
Esse protótipo é submetido a severos testes 
em competições regionais e nacionais, orga-
nizadas pela SAE. As competições avaliam a 
performance dinâmica e o projeto do veículo 
e também a gestão das equipes.

Resultados:
O protótipo apoiado pelo edital de 
2021 competiu na 27° Competição 
Baja SAE Brasil, que ocorreu entre os 
dias 20 e 24 de abril de 2022, atin-
gindo o 1° lugar na prova de enduro, 
2° lugar em manobrabilidade e 3° lu-
gar em tração, finalizando em 4° lugar 
geral. Esse resultado garantiu a vaga 
para a 8a participação da equipe na 
etapa Internacional, que ocorrerá em 
2023 nos Estados Unidos.
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Poli Polaris

Proponente: Bruno Caixeta Piazza

Prof. responsável: Edilson Hiroshi Tamai

Valor apoiado: R$ 10,000.00 (Total)

Descrição do projeto: 
O Poli Polaris visa a desenvolver um gru-
po de extensão com foco no estudo e 
prototipagem de CubeSats. Com isso, 
o foco é não somente em competições 
nacionais e internacionais, mas também 
em projetos de longo prazo, como lan-
çamento de satélites. O primeiro projeto 
tem como intuito desenvolver um satélite 
para monitorar o branqueamento de co-
rais na costa brasileira.

Resultados:
A missão Tucanae, dedicada à Olimpíada 
Brasileira de Satélites, alcançou a oitava co-
locação na primeira fase da competição, sen-
do, portanto, premiada com uma unidade do 
“kit PION CubeSat Educacional”. Em posse do 
material base para as fases subsequentes, a 
equipe se empenhou no desenvolvimento dos 
subsistemas essenciais à missão.

Em relação à missão Columba, destaca-se o 
início da prototipagem de um satélite inteira-
mente concebido e produzido por alunos da 
Escola Politécnica, que realizaram a aquisi-
ção de diversos componentes que integrarão 
o funcionamento do satélite. Ademais, a pri-
meira atualização de projeto para a LASC foi 
realizada, demonstrando o planejamento e 
cumprimento de cronograma da equipe, intei-
ramente dedicada ao projeto.

Grupo de extensão
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Grupo de extensão

Keep Flying e Keep Flying Jr: 
Desenvolvimento de aeronaves inovadoras

Proponente: Ives Caero Vieira

Prof. responsável: Antonio Luis de Campos Mariani

Valor apoiado: R$ 31,100.00 (Total)

Descrição do projeto: 
O projeto consiste em projetar, fabricar e testar 
aeronaves cargueiras rádio-controláveis de alto 
desempenho para participar da competição SAE 
AeroDesign Brasil. Atualmente, a equipe compete 
em duas categorias diferentes: Regular, em que o 
avião deve carregar a maior carga possível den-
tro das restrições do regulamento, e Micro, na qual 
a aeronave deve ejetar cargas por paraquedas e 
ser desmontável.

Resultados:
Em 2021 alcançamos a 3a coloca-
ção geral na categoria Regular da 
competição SAE Brasil Aerodesign,  
além de ficarmos no Top 10 da ca-
tegoria Micro. Na categoria Regular, 
ainda obtivemos o melhor relatório de 
Aerodinâmica, bem como a segunda 
melhor Apresentação Oral e o segun-
do melhor relatório de Estruturas e 
Ensaios Estruturais. 

Como consequência do bom desempe-
nho conquistamos uma das vagas na SAE 
Aerodesign East, competição internacio-
nal que reúne equipes do Brasil, México, 
Canadá, EUA, Polônia, Espanha, Portugal, 
China e Índia e que ocorrerá entre os dias 
20 e 22 de maio de 2022. Com isso, pode-
mos representar a Poli internacionalmen-
te pela 5 vez na história da equipe e pela 
3 vez contando com o apoio do Amigos 
da Poli.
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Protótipo PoliPosition VIIb 
da Equipe PoliMilhagem

Proponente: Gabriel Issao Sakano Kamimura

Prof. responsável: Demetrio Cornilios Zachariadis

Valor apoiado: R$ 8,505.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
A equipe buscou construir um novo protótipo 
movido a gasolina altamente eficiente, com um 
novo sistema de direção, uma estrutura mono-
coque, um sistema de comunicação interna mais 
robusto e uma carenagem renovada e inspirada 
em equipes europeias.

Resultados:
Fundada em 2006, a equipe já construiu 
mais de 13 protótipos, tanto movidos a 
gasolina, quanto elétricos. O projeto atu-
al já trouxe muitos impactos positivos aos 
alunos envolvidos na sua execução, os 
membros do projeto estão envolvidos em 
muitos estudos e pesquisa para garantir 
a melhor execução possível. Um exemplo 
disso é o processo de fabricação de uma 
estrutura monocoque e o dimensiona-
mento do powertrain que são ambos sis-
temas complexos. Para isso, os membros 
consultaram veteranos e professores e 
técnicos de laboratório, além de estudos 
realizados pelos próprios membros. 

Grupo de extensão
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Saúde Planetária na Poli

Proponente: Antonio Mauro Saraiva

Prof. responsável: Antonio Mauro Saraiva

Valor apoiado: R$ 13,015.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto visa a criação de um grupo de 
extensão que promoverá a Saúde Plane-
tária na Engenharia (SPE), a partir do en-
gajamento da comunidade Politécnica em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
que proponham soluções para um planeta 
baseado no equilíbrio dos seus ecossiste-
mas, na saúde e bem-estar humano e de 
todas as formas de vida.

Resultados:
O grupo já foi criado e conta com profes-
sores e alunos das quatro grandes áreas 
da Poli - civil, elétrica, mecânica e quími-
ca. O vídeo sobre Saúde Planetária na En-
genharia já está em fase de elaboração 
e deve estar pronto em junho/julho. Ainda 
em maio teremos um workshop presencial 
para traçar as estratégias de ação como o 
desenvolvimento de textos de divulgação 
sobre SP na Engenharia, reciclagem e eco-
nomia circular. Um seminário a ser realiza-
do em julho, mostrará exemplos de ações 
de Saúde Planetária na Poli, em pesquisa, 
extensão e ensino, a partir de um levanta-
mento a ser feito. Já há também demanda 
por uma parceria com escola de engenha-
ria na Califórnia, além do grupo de tecno-
logia que está sendo criado na Planetary 
Health Alliance (Harvard).

Grupo de extensão
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Grupo de extensão

Protótipo Fórmula SAE 2022 -  
Equipe Poli Racing

Proponente: Enzo Fogaça de Gobi

Prof. responsável: Marcelo Augusto Leal Alves

Valor apoiado: R$ 38,433.75 (Parcial)

Descrição do projeto: 
A Equipe Poli Racing tem como objetivo a 
concepção, projeto, fabricação e validação 
do protótipo de um veículo do tipo fórmula 
para a competição Fórmula SAE Brasil, visan-
do excelência e competitividade perante os 
parâmetros da indústria.

Resultados:
Desde o início do projeto, com a cola-
boração de mais de 70 membros, de-
senvolvemos um projeto de calibração 
de motor a combustão no IPT assim 
como iniciamos o desenvolvimento da 
implementação de um modelo estatís-
tico gaussiano para estudar e prever o 
comportamento de vários componentes 
do carro (única equipe de fórmula SAE 
no Brasil que possui ferramenta). 

Como conquistas recentes e eventos im-
portantes destacamos:

4° lugar na competição nacional de 2021

Lançamento do nosso mais novo pro-
tótipo o FP-13 em abril de 2022, com a 
presença de 200 pessoas

Apresentações e introduções durante o 
retorno das aulas presenciais com um 
alcance de cerca de 2300 pessoas.
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Grupo de extensão

Projeto Jupiter 2021-2022

Proponente: Artur Mesquita Costa

Prof. responsável: Bruno Souza Carmo

Valor apoiado: R$ 24,989.00 (Total)

Descrição do projeto: 
O projeto Jupiter é um grupo de ex-
tensão de foguetemodelismo da Es-
cola Politécnica da USP. O grupo par-
ticipa anualmente de 2 competições 
internacionais: a LASC (Latin American 
Space Challenge) e a SACup (Spa-
ceport America Cup), competição 
mundial de universidades que ocorre 
anualmente nos Estados Unidos. Além 
disso, também é realizado um lança-
mento próprio com o auxílio da Força 
Aérea Brasileira.

Resultados:
O Projeto Jupiter é o atual bicampeão 
latino-americano de foguetemodelis-
mo universitário, tendo vencido a LASC 
em 2020 e 2021. Além disso, o Payload 
(experimento embarcado) foi o único a 
Figurar entre os 10 melhores na SA Cup 
e a única equipe da América Latina 
neste top 10.

No ambiente acadêmico realizamos a 
publicação do primeiro artigo científi-
co equipe. O artigo tratava do Rocke-
tPy, um software de simulação de traje-
tória do voo de foguetes desenvolvido 
do zero inteiramente por membros do 
Projeto Jupiter. O artigo foi publicado 
pelo Journal of Aerospace Engineering 
no segundo semestre do ano passado 
com o nome: RocketPy: Six Degree-of-
-freedom Rocket Trajectory Simulator.
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Centro Cultural Politécnico

Proponente: Arthur Belvel Fernandes

Prof. responsável: Eduardo Franco de Monlevade

Valor apoiado: R$ 7,400.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto consiste em apresentar os principais as-
pectos relacionados à transformação do espaço, o 
qual encontra-se em um estado consideravelmente 
deteriorado, em um centro cultural universitário ino-
vador. Com os recursos estruturais e materiais alme-
jados, visa-se, nessa sala, assegurar a segurança 
dos beneficiados, ampliar a qualidade dos traba-
lhos desenvolvidos e impactar, cada vez mais, a co-
munidade politécnica.

Resultados:
Conseguimos aproximar os grupos cul-
turais da Escola Politécnica, permitindo 
que estes desenvolvam mais ativida-
des em conjunto para além de utiliza-
rem o mesmo espaço físico para seus 
ensaios. Nosso projeto ajuda a reunir 
essas diferentes formas de expressão 
artística e cultural e as fortalece (Gru-
po de Teatro, jornal O Politécnico, Se-
mana da Arte). Para nossos próximos 
passos, desejamos implementar um 
espelho na sala e uma readequação 
que acomodará as necessidades físi-
ca e elétrica da sala. Teremos também 
stands de exposição e outros itens que 
viabilizam expressão artística. Por tais 
motivos, nosso projeto ajudou a conso-
lidar o retorno das atividades dos gru-
pos culturais no período pós pande-
mia, com atividades de extensão que 
impactam para além de nossa Escola.

Grupo de extensão
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Turing USP

Proponente: Felipe Azank dos Santos

Prof. responsável: Marcelo Zuffo

Valor apoiado: R$ 12,716.41 (Total)

Descrição do projeto: 
O Grupo Turing realiza ao longo do ano 
múltiplos projetos internos e eventos 
abertos para a comunidade, visando in-
centivar o ensino e pesquisa na área de 
inteligência artificial e machine learning 
dentro da comunidade politécnica. Esses 
projetos e eventos dependem da aloca-
ção de máquinas para treinamento dos 
modelos, armazenamento de bases de 
dados, e outros serviços para conseguir 
disponibilizar as ferramentas e aplica-
ções criadas pelo grupo. Com o apoio 
recebido, o projeto busca garantir essa 
infraestrutura básica para as atividades 
cotidianas do grupo.

Resultados:
Os principais resultados são a 
conclusão do projeto em par-
ceria com o Hospital das Clíni-
cas que gerou um site para vi-
sualização, o auxílio de alunos 
de mestrado em projetos de 
pesquisa em Machine Learning 
na criação de um novo mode-
lo, ao treinamento de mode-
los de aprendizado por reforço 
utilizando máquinas remotas, 
e treinamentos internos para a 
utilização de computação ser-
verless a realização de eventos 
como mesas redondas sobre 
carreiras e áreas de atuação, 
workshops e hackatons utili-
zando as plataformas aluga-
das com a doação.

Grupo de extensão
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PESQUISA CIENTÍFICA
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Pesquisa Científica

PET Recicla

Proponente: Gabriel David Dias Cruz

Prof. responsável: Ronan Cleber Contrera

Valor apoiado: R$ 14,250.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O PET Recicla consiste em uma pesquisa 
científica de desenvolvimento e compara-
ção de duas conFigurações de biodigesto-
res residenciais, com a perspectiva de ava-
liar a eficiência energética pela adaptação 
de imobilização da biomassa no sistema.  
De modo complementar, objetiva-se apli-
car a metodologia ágil de desenvolvimen-
to de protótipo para otimizar os aparatos, 
e alcançar um produto eficiente e escalá-
vel para aplicação real.

Resultados:
A pesquisa foi finalizada com 
resultados satisfatórios da efi-
ciência dos biodigestores. De 
forma documentada, tem-se 
os relatórios finais de iniciação 
científica dos alunos envolvidos, 
que apresentam contribuições 
positivas para pesquisa de so-
luções alternativas de recursos 
não renováveis, sobretudo na 
temática da biodigestão. 
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Pesquisa Científica

Caracterização Tecnológica de Argilas 
de Depósitos do Oeste Paulista para 
Avaliação de Potencial Pozolânico

Proponente: Fernanda Aparecida Ferretti

Prof. responsável: Carina Ulsen

Valor apoiado: R$ 13,160.70 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto visa a caracterização 
tecnológica de argilas para estudo 
de viabilidade de sua utilização como 
pozolanas naturais para a fabricação de 
cimento, contribuindo para a redução da 
emissão de CO2 durante o processo. Para 
isso, são necessárias a coleta, análise 
e ensaios laboratoriais de amostras 
provenientes da região oeste do estado 
de São Paulo.

Resultados:
As amostras já foram tratadas e processadas. 
Sendo assim, foi possível obter alíquotas 
representativas que estão aptas para serem 
analisadas. Com isso, o projeto pretende 
entregar resultados que dirão se o material 
possui características necessárias para 
ser utilizado na produção do cimento. 
Também, espera-se desenvolver um 
novo material para ser incorporado em 
produtos cimentícios ao reduzir o consumo 
de cimento e, consequentemente, reduzir 
o consumo de energia e reduzir a emissão 
de CO2 na atmosfera.
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Pesquisa Científica

LCPI 4.0 - Laboratório de controle 
de processos industriais ampliado 
para versão da indústria 4.0

Proponente: Claudio Garcia

Prof. responsável: Claudio Garcia

Valor apoiado: R$ 33,000.00 (Total)

Descrição do projeto: 
As propostas são neste projeto para dar 
continuidade à implantação do LCPI 4.0 
são as seguintes: 1) operação remota 
da Planta Piloto de Vazão; 2) instalação 
de uma malha wireless de supervisão na 
Planta Piloto de Vazão e 3) instalação 
de dispositivos IIoT (Industrial Internet of 
Things) na Planta Piloto de Vazão e na 
Bancada de Análise de Vibrações.

Resultados:
A Planta Piloto de Vazão já está sendo 
operada remotamente desde outubro de 
2021. Este é um recurso muito importante, pois 
permite que plantas industriais instaladas 
em locais inóspitos ou de difícil acesso 
possam ser operadas remotamente. Foram 
adquiridos materiais para a instalação de 
dispositivos IoT em duas das plantas piloto 
do LCPI. Os dispositivos geraram diferentes 
protótipos que estão sendo desenvolvidos 
em colaboração com diferentes alunos de 
Mestrado e Doutorado, empresas externas 
e a Pró-reitoria de pesquisa da USP.  A 
instrumentação wireless é um importante 
avanço na implantação de instrumentos 
na indústria, pois evita a instalação de 
cabos que podem chegar a ter centenas 
de metros e assim gera uma economia na 
instalação de novos instrumentos.
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Projeto Reator CLC 2021 Poli

Proponente: Raphael Claro

Prof. responsável: Fernando Luiz Sacomano Filho

Valor apoiado: R$ 19,850.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
A captura de carbono será um processo indis-
pensável para conter as demandas de emissão 
de carbono até 2050. Dentre as tecnologias de 
CCS, a Chemical Looping Combustion (CLC) é 
uma das mais promissoras. O objetivo da pro-
posta é a construção de um reator de leito fixo 
para o processo de combustão do tipo Chemical 
Looping em escala laboratorial, que permitirá a 
equipe aprender, testar e desenvolver a tecno-
logia para aplicações industriais e outros usos, e 
fortalecerá a busca ativa de soluções de cap-
tura de carbono e outras soluções ambientais 
dentro da Escola Politécnica. 

Resultados:
O projeto está no período 
de compra de peças e ma-
teriais e construção do rea-
tor e de seus componentes 
auxiliares, o que tem levado 
à algumas dificuldades mas 
também a aprendizados. 
Esperamos resultados con-
cretos e o reator em opera-
ção por volta de Jul/22.

Pesquisa Científica
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ENGENHARIA APLICADA À SAÚDE
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Engenharia aplicada à saúde

Hospital 4.0 - Inovação em Saúde

Proponente: Leopoldo Rideki Yoshioka

Prof. responsável: Leopoldo Rideki Yoshioka

Valor apoiado: R$ 58,500.00 (Total)

Descrição do projeto: 
Atualmente, a maioria dos equipamentos 
hospitalares são importados e os custos 
elevados. Além disso, o Brasil precisa buscar 
soluções adaptadas às suas características 
específicas. Diante deste cenário, a fim de 
atender às necessidades atuais do Hospi-
tal Universitário (HU), este projeto tem como 
objetivo o desenvolvimento de dois equipa-
mentos: Dispensador Automático de Medi-
camentos e Bicicleta Cicloergométrica.

Resultados:
O desenvolvimento do protótipo do Ciclo-
ergômetro está na fase final. A estruturas 
mecânica elétricas e eletrônicas já foram 
fabricadas e montadas. Além disso, foram 
implementados três modos de operação 
do Cicloergômetro.

O Dispensador Automático de Medica-
mentos também está na fase final de 
montagem e de testes. Inicialmente foi fa-
bricado uma versão de tamanho reduzido 
que permitiu validar o projeto conceitual 
do equipamento.

Ambos os protótipos foram apresentados 
no evento realizado em abril no Hospital 
Universitário, quando os médicos e profis-
sionais de saúde do HU puderam acom-
panhar as explicações e demonstrações 
dos equipamentos.

O primeiro CARE foi finalizado e está 
pronto para ser utilizado desde março  
de 2022
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Engenharia aplicada à saúde

Monitor de esforço respiratório em 
tempo real para pacientes de unidades 
de terapia intensiva (UTI) por meio da 
pressão central venosa (PCV)

Proponente: Felipe Fava de Lima

Prof. responsável: Henrique Takachi Moriya

Valor apoiado: R$ 25,423.13 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Desenvolvimento de dispositivo para afe-
rição de esforço respiratório em tempo real 
em pacientes de unidades de terapia in-
tensiva (UTI) por meio da pressão venosa 
central (PVC). O esforço respiratório é um 
parâmetro essencial para a avaliação de 
pacientes em ventilação mecânica, como 
por exemplo pacientes de COVID-19.

Resultados:

O primeiro CARE foi finalizado e 
pronto para ser utilizado em março 
de 2022. A partir daí, foram realiza-
dos e testes com o CARE em pes-
quisas científicas em parceria com 
a Faculdade de Medicina e com 
o Hospital Universitário da Univer-
sidade de São Paulo. O CARE tem 
sido elogiado pelos profissionais 
da área da saúde, pois é um equi-
pamento compacto e versátil, to-
talmente customizável, que tem 
permitido a execução de diferen-
tes pesquisas científicas na área 
de Engenharia Biomédica.
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Exoesqueletos industriais para reduzir 
lesões e melhorar produtividade

Proponente: Camila Taira

Prof. responsável: Arturo Forner Cordero

Valor apoiado: R$ 27,855.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Fabricação e implementação de apli-
cações de um exoesqueleto modular 
semi-ativo de membro superior previa-
mente projetado e testado. O exosque-
leto sustenta o braço na realização de 
tarefas acima da cabeça prevenindo 
lesões no ombro e podendo ser utiliza-
do em atividades de fisioterapia. A atu-
ação ON-OFF no ombro é um diferen-
cial quando comparado com os atuais 
exoesqueletos passivos comerciais.

Resultados:
O projeto ainda está em fase de montagem/testes do 
dispositivo para garantir seu funcionamento dentro do 
projetado. Após essa fase serão realizados os testes com 
usuários, nos quais serão validados os ganhos obtidos 
com a utilização dos módulos ativos do exoesqueleto 
(tanto na junta do ombro quanto do cotovelo), e serão 
avaliadas as vantagens da a utilização do módulo se-
mi-ativo em comparação com a abordagem tradicional, 
que utiliza juntas passivas. 

Engenharia aplicada à saúde
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Reabilitação robótica gamer em casa: 
um dispositivo modular e inteligente

Proponente: Rafael Traldi Moura

Prof. responsável: Rafael Traldi Moura

Valor apoiado: R$ 80,000.00 (Total)

Descrição do projeto: 
O projeto visa o desenvolvimento de um dispositivo de 
reabilitação motora que utilizará múltiplas disciplinas e 
tecnologias em conjunto para facilitar a reabilitação dos 
pacientes e agilizar o acompanhamento e análise dos 
resultados. São 6 pilares principais sendo considerados 
no desenvolvimento:

1) Modularidade, com módulo de potência e controle e 
módulo de exercício;

2) Jogos lúdicos; 

3) Portabilidade, projetado para uso em casa; 

4) Inteligente, com IA para analisar sessões; 

5) Portal-web, no qual treinos e análises de IA são salvos; 

6) APP com calendário e notificações, etc.

Resultados:
Os projetos dos módulos de 
controle e potência tanto de 
desenvolvimento quanto de 
aplicação foram finalizados. 
O projeto do módulo de exer-
cício de punho também foi fi-
nalizado. O módulo de exer-
cício de guidão está em fase 
final de projeto. O projeto ini-
cial da IA para detecção de 
esforço foi terminado. As IA 
estão sendo implementadas 
e testadas. O desenvolvimen-
to dos use cases dos 3 Jogo 
Lúdico prometidos já está em 
fase final. Também foi finali-
zado o tutorial do Unity.

Engenharia aplicada à saúde



Amigos da Poli  |  Relatório Anual 2021  |  61

Engenharia aplicada à saúde

Desenvolvimento de Biossensor Óptico 
para realização de diagnósticos rápidos

Proponente: Angela Mazzeo

Prof. responsável: Marco Isaías Alayo Chávez

Valor apoiado: R$ 42,145.57 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Os biossensores são considerados ferramentas 
do futuro que visam a realização de diagnósti-
cos rápidos e portáteis. Os biossensores ópticos 
baseados em SPR (Ressonância Plasmônica de 
Superfície) são vantajosos, quando comparado 
aos métodos convencionais, devido a sua alta 
sensibilidade e capacidade de detecção em 
tempo real.

Resultados:
Considerando o desenvolvimento 
de um sistema portátil, foi identi-
ficada uma oportunidade de mi-
gração da tecnologia desenvolvi-
da no laboratório para um sistema 
portátil. Após analisar diferentes 
tipos de soluções, definiu-se como 
base do protótipo um modelo sem 
partes móveis, no qual um feixe de 
luz (laser) é utilizado para criar a 
variabilidade de ângulos de in-
cidência e um sensor CCD é uti-
lizado para fazer a varredura de-
tectando a súbita redução da 
intensidade luminosa observada 
na imagem refletida onde ocorre 
o fenômeno de ressonância.
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Engenharia aplicada à saúde

3DNP - Nanopartículas a base de prata 
para aplicação em impressão 3D

Proponente: Newton Kiyoshi Fukumasu

Prof. responsável: André P. Tschiptschin

Valor apoiado: R$ 66,125.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Este trabalho buscará desenvolver um ma-
terial bioativo, composto pela mistura de 
uma matriz polimérica e nanopartículas a 
base de prata (AgNPs), que possa ser utili-
zado na técnica de manufatura aditiva de 
estereolitografia (impressão 3D) para pro-
duzir componentes com geometrias per-
sonalizadas e superfícies funcionais, sendo 
capaz de apresentar atividade bacterici-
da, fungicida e/ou antiviral.

Resultados:
Foram produzidas com sucesso as 
AgNPs no reator PVD disponível no 
departamento de engenharia meta-
lúrgica e de materiais da POLI-USP. 
Após a produção, foi feita a impregna-
ção em resina comercial foto-sensível, 
permitindo obtermos peças fabrica-
das com AgNPs em suas superfícies. 
Após a fabricação, foram realizados 
testes microbiológicos preliminares 
para avaliar o efeito antimicrobiano 
do nosso novo nanocompósito nos 
quais foi verificado que o nanocom-
pósito é capaz de inibir o crescimento 
tanto da bactéria testada quanto do 
vírus causador da COVID-19. 
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Engenharia aplicada à saúde

Ventilador Mecânico  
Emergencial VENT19 - fase 2

Proponente: Marcos de Sales Guerra Tsuzuki

Prof. responsável: Marcos de Sales Guerra Tsuzuki

Valor apoiado: R$ 82,500.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
Será desenvolvido um modelo do produto para o 
VENT19, envolvendo a fabricação e montagem de 
uma placa eletrônica, organização do cabeamen-
to, projeto de fixações apropriadas, desenhos 3D 
de todos os componentes, desenhos de fabricação, 
desenho de montagem final, desenho de layout do 
painel externo, testes no IPT para atender as nor-
mas da ABNT, testes com animais, fabricação de 
quatro/cinco protótipos.

Resultados:
Foram feitas diversas adequações em 
relação ao projeto anterior: novo cir-
cuito eletrônico, seleção de nova fonte 
AC/DC, dimensionamento da bateria 
interna, alteração do sistema de leitu-
ra de velocidade e sentido de rotação 
do motor. Foram desenvolvidos ainda 
o modelo do produto, o sensor de fluxo 
baseado em venturi, o circuito de mis-
tura de O2 e ar, e controle contínuo. O 
aprendizado decorrente deste projeto 
já está sendo transferido para os alunos 
de graduação nas disciplinas de “Siste-
mas Embarcados” e “Redes Industriais”. 
Os alunos de pós-graduação também 
aprenderam diretamente com as dis-
cussões de todo o grupo, com futuros 
artigos científicos sobre o tema.  
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Engenharia aplicada à saúde

Equipamento de Medição da 
Velocidade de Pulso Sanguíneo

Proponente: Michel Trindade de Sousa Brito

Prof. responsável: Henrique Takashi Moriya

Valor apoiado: R$ 6,175.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto tem como objetivo criar um disposi-
tivo acessível para a medição da velocidade 
de pulso sanguíneo, na literatura conhecida 
como Pulse Wave Velocity, para diagnóstico 
precoce de patologias cardiovasculares.

Resultados:
A solução que foi pensada inicialmente não 
se mostrou efetiva na obtenção dos pa-
râmetros necessários, principalmente em 
pessoas obesas. Assim, tivemos que pen-
sar em uma outra solução, que foi atingi-
da mas com atrasos no cronograma. que 
atendesse às nossas necessidades. Nesse 
meio tempo, o projeto participou de im-
portantes eventos de divulgação científica, 
como a 29° edição do SIICUSP e também 
a 7° edição do WIEEB. Nos últimos meses o 
foco do projeto foi o desenvolvimento do 
software, que até o momento transforma 
um arquivo estéreo em dois arquivos mono 
e realiza uma filtragem do sinal, para que 
sejam removidos ruídos indesejados. Ainda 
precisa-se desenvolver algumas etapas de 
processamento para se obter a velocidade 
de pulso sanguíneo, o software se encontra 
numa versão bem inicial. 
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Equipamento de terapia por pressão negativa 
para tratamento de feridas crônicas

Proponente: Frederico Macedo Schiffner

Prof. responsável: Leopoldo Rideki Yoshioka

Valor apoiado: R$ 19,235.00 (Parcial)

Descrição do projeto: 
O projeto consiste em desenvolver um equi-
pamento para tratar feridas complexas por 
meio da terapia por pressão negativa (NPT). 
Ele deve ser compacto, portátil e de baixo 
custo, para que possa ser utilizado por pa-
cientes em ambiente domiciliar. Sua princi-
pal motivação é o cenário de alto custo en-
frentado na importação de equipamentos 
já existentes, bem como na hospitalização 
dos pacientes.

Resultados:
O projeto está em fase final de mon-
tagem, faltando apenas alguns testes 
com a bateria. Sendo assim, ele ainda 
não foi utilizado pela sociedade nem 
em caráter experimental. Ainda serão 
conduzidos testes em ratos e em hu-
manos a fim de se obter todos os re-
gistros legais necessários. Além disso, 
o grupo ainda buscará participar de 
congressos de engenharia biomédica 
para divulgar o projeto e publicar um 
artigo científico em uma revista reco-
nhecida na área.

Engenharia aplicada à saúde
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CENTRO DE CARREIRA
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O QUE É O CENTRO DE CARREIRA DA POLI

 O Centro de Carreira da Poli é uma entidade que 
visa criar e fortalecer a conexão entre os estudan-
tes, as empresas, o mercado de trabalho e a própria 
Escola Politécnica. Isso é feito por meio de uma sé-
rie de programas e trilhas de desenvolvimento que 
ocorrem ao longo do ano, trazendo aos estudantes 
treinamentos de competências fundamentais para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. As atividades 
incluem sessões de mentoria com ex-alunos e ex-
-alunas, eventos como palestras, resolução de cases 
e desafios com empresas parceiras e processos sele-
tivos para estágios regulares e de férias.

Dessa maneira, o Centro de Carreira visa preparar 
ainda mais os politécnicos e politécnicas para o in-
gresso no mercado de trabalho e para a tomada de 
decisões no início de suas carreiras. 

Além disso, o Centro atua na aproximação entre a Uni-
versidade e as empresas, oferecendo uma oportunida-
de estruturada para que as estas auxiliem na formação 
dos estudantes e futuros engenheiros e engenheiras.

• Aproximação com o 
mercado de trabalho

• Oferta de cursos 
extracurriculares

• Complemento 
na formação de 
excelência da Escola

• Maturidade Profissional

• Preparação para o mercado de trabalho

• Decisão consciente de carreira

• Networking com empresas e formados(as)

• Competitividade e empregabilidade

• Sucesso na carreira

• Aproximação estruturada com a 
Universidade e os alunos(as)

• Reconhecimento na Universidade

• Recrutamento mais efetivo e direcionado

• Oportunidades para compartilhar 
conhecimento

Escola
Politécnica

Alunos
e alunas

Mercado
de trabalho
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O CENTRO DE 
CARREIRA POSSUI  
SEIS GRANDES 
PILARES DE 
ATUAÇÃO

Capacitação
PROFISSIONAL

Aproximação
com o 

MERCADO

Orientação
de CARREIRA

Banco de
TALENTOS

Eventos de
NETWORKING

Divulgação  
de OPORTU- 

NIDADES
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HISTÓRIA DO CENTRO DE CARREIRA
O Centro de Carreira foi criado pelo Amigos da Poli, com o apoio 
da Escola Politécnica, no início de 2017, por meio do lançamento 
do Programa de Carreira, com uma turma restrita a 35 alunos e 
alunas e seus respectivos mentores e mentoras. O grande suces-
so do Programa abriu as portas para instituir o Centro de Carreira 
da Poli, inspirado nos career centers de grandes instituições como 
Harvard e MIT. O objetivo da instituição é completar a robusta for-
mação técnica oferecida pela Poli.

Em 2020, frente ao contexto de mudanças em decorrência à pan-
demia causada pelos impactos do COVID-19, o Centro de Carrei-
ra da Poli adaptou-se rapidamente para um modelo 100% online, 
continuando com atividades ao vivo, e mesclando com outras tec-
nologias de interação e didática digital. Como resultado, o Cen-
tro de Carreira da Poli acelerou uma transição que viria a ocorrer 
de maneira natural, com o maior emprego de tecnologias digitais, 
aumento da escala e engajamento com os participantes.

Em 2021 alcançamos mais de 1.500 participantes impactados na 
história do Centro de Carreira. Ainda no modelo online, lançamos 
um novo programa que visa preparar alunos para o mercado cor-
porativo em posições de trainee e analista e tivemos também a 
Trilha de Diversidade, voltada não apenas para alunos da gradu-
ação, mas para toda a comunidade politécnica. Além disso, tive-
mos o piloto de um programa voltado para alunos de primeiro e 
segundo ano e dois programas de mentoria voltado para politéc-
nicos formados que se tornam programas no ano de 2022.

(1) Outros: comtempla programas especiais, como treinamentos para entidades. Programas de Mentoria Acadêmica e Programa de Mentoria Executiva.
(2) Parâmetro para simples referência de impacto. Alguns programas contemplam alunos de pós-graduação (e.g. Programa de Inovação | Amigos da Poli 
2022 | Uso interno do fundo Patrimonial Amigos da Poli. Proibida a reprodução e distribuição sem autorização prévia.
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EMPRESAS PARCEIRAS 
No ano de 2020, pudemos contar com diversas empresas par-
ceiras que participaram dos nossos programas e trilhas de de-
senvolvimento. Elas atuaram tanto no oferecimento dos con-
teúdos e treinamentos, quanto no contato e networking com 
os estudantes, além do oferecimento de diversas oportunida-
des de estágio.

APOIADORES

PARCEIROS DE CONTEÚDO

André Brandão

Glaucia Ghirardini
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Ser parceiro do Amigos da Poli no Programa 
de Mentoria significa para nós troca de co-
nhecimento, aprendizados e confiança mú-
tua. Somos provocados a sair do lugar co-
nhecido, a inovar sempre!

José Carlos Ermoso, Leandro Kao e Mônica 
Dalgé - EcoSocial

Somos parceiros do Amigos da Poli há alguns 
anos e cada vez mais acreditamos no traba-
lho desenvolvido por eles. O investimento na 
formação dos alunos é essencial e ajuda na 
ponte entre talentos e oportunidades. Além 
disso, o Programa oferece experiências sig-
nificativas e conexão com as empresas en-
quanto ainda estão na universidade. Temos 
orgulho em apoiar a iniciativa!

Bruna Freitas - Votorantim 

Acreditamos que as ações do Centro de Car-
reiras são muito enriquecedoras para o pro-
cesso de formação dos estudantes. É uma 
oportunidade para os universitários coloca-
rem em prática os conhecimentos e, quando 
isso é feito com organizações do terceiro se-
tor, os trabalhos contribuem com o impacto 
social. Além da formação técnica com novas 
metodologia complementares a formação 
dos estudantes, o Centro de Carreiras tam-
bém é um espaço para o desenvolvimento 
de soft skills, ampliação da visão de mundo, 
envolvimento com a comunidade. Assim, es-
peramos que sejam formados profissionais 
com amplas competências para aplicarem 
no mercado de trabalho e nas suas vidas.

Carlos Henrique, Diretor Executivo  
do Instituto Reciclar
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Na Nexa, acreditamos que o principal pilar da 
Inovação são as pessoas. Poder participar do 
Programa de Inovação do Centro de Carrei-
ra da Poli expondo nossos valores, experiên-
cia na execução de projetos de inovação e 
contribuindo com a formação dos alunos e 
alunas de graduação e pós-graduação é de 
grande significado para nós. Ver as propostas 
de projetos desenvolvidos e apresentados no 
Pitchday demonstra o crescimento dos parti-
cipantes ao longo de todo o programa. Além 
disto, a parceria com o Amigos da Poli permite 
a conexão da Nexa a profissionais de grande 
potencial de desenvolvimento.

Rodrigo Viana - Nexa 

Somos parceiros da Amigos da Poli de longa 
data e nossa ideia é continuarmos sendo, ano 
após ano. Acreditamos muito no propósito 
da instituição, que se relaciona muito com o 
propósito do próprio BTG Pactual: buscar de-
senvolver a nova geração de líderes do país. 
Os alunos que se formam no programa são 
diferenciados e tornam-se grandes talentos 
para a empresa. A equipe está de parabéns 
na organização de toda a trilha de desen-
volvimento dos jovens.

Joana Pelliccione - BTG Pactual
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Admiro muito o trabalho de toda a equipe do 
Amigos da Poli. Ver a uma estrutura como essa 
investindo em educação me inspira a querer 
fazer parte sempre.

São ótimos parceiros juntos, nos últimos 3 
anos impactamos a vida de mais de 150  
estudantes positivamente!

O programa de Carreiras e de mentoria trans-
formou alunos em estagiários , trainees e pesso-
as que antes tinham muitas dúvidas sobre o que 
seguir, em protagonistas da própria carreira.

Dayane Faviero - AmBev

A parceria com o Amigos da Poli, além de 
trazer momentos de trocas super gostosos 
e produtivos, nos ajuda a formar um pool 
de talentos importante para o crescimento 
sustentável da RD.

Os estagiários vindos do programa Amigos da 
Poli trazem bastante inovações implantando 
produtos e processos que ajudam a garantir 
o sucesso da CIA.

RaiaDrogasil
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PROGRAMA DE CARREIRA
O Programa de Carreira é um programa que tem como ob-
jetivo a preparação de alunos e alunas para o mercado de 
trabalho. Os estudantes são expostos a conteúdos relevantes 
para a construção de uma carreira de sucesso, como auto-
conhecimento, resolução de problemas, finanças e marketing. 
Os participantes também contam com o Programa de Mento-
ria, em que ex-alunos(as) da Poli que já atuam no mercado de 
trabalho compartilham suas experiências e os guiam em seus 
primeiros passos na carreira. Além disso, ao final do programa, 
os alunos têm a possibilidade de serem aprovados em um es-
tágio de férias em uma das empresas parceiras. O Programa de Carreiras com certeza será es-

sencial para minha vida profissional. Aprendi 
muito e tive contato com pessoas sensacio-
nais, tanto com palestrantes quanto com es-
tudantes. Recomendo para todos os os alu-
nos! É uma oportunidade incrível!

Julia Furlan, Engenharia Naval

PILARES: 

• Autoconhecimento

• Desenvolvimento de competências

• Mentoria e Networking

• Experiência Profissional
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PROGRAMA DE STARTUP
O Programa de Startup é um programa de preparação para carreiras no ecos-
sistema de empreendedorismo e startup. Através de um curso intensivo e in-
tegrado entre diversos temas, os alunos e alunas são expostos a conteúdos 
relevantes, que variam desde softskills a hardskills. Para as temáticas espe-
cíficas, os participantes são divididos em duas turmas com focos definidos: 
negócios ou programação. Os participantes ainda possuem a chance de co-
locar o aprendizado em prática por meio de dois desafios: um desafio de Ge-
ração de Leads para ONGs parceiras e um desafio proposto pelas empresas 
parceiras, promovendo maior interação entre os alunos e as empresas e apro-
ximando mais os alunos dos problemas que uma startup enfrenta. Paralela-
mente, os estudantes são expostos à real dimensão do ecossistema através 
de painéis com profissionais da área e palestras com referências no mercado 
empreendedor. O Programa também oferece aconselhamento de carreira e a 
possibilidade de um estágio regular em uma das startups parceiras.

PILARES: 

• Desenvolvimento de competências para atuar em Startups

• Aplicação prática dos conhecimentos

• Conexão ao ecossistema de empreendedorismo 

• Experiência Profissional

Sou muitíssimo grato pelas experiências que o 
programa me proporcionou. Sinto que apesar 
de toda correria, pude evoluir e ver meus cole-
gas evoluírem bastante durante toda a jorna-
da. Oportunidades oferecidas pelo programa 
(como as de apresentar o pitch pessoal e as 
sessões de mentoria) são extremamente im-
portantes e muitas vezes raras durante a gra-
duação, por isso acredito que todos deveriam 
passar pela experiência pelo menos uma vez.

Eduardo Arata, Engenharia Civil
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PROGRAMA DE MENTORIA
O Programa de Mentoria é um programa que promove o contato do aluno ou alu-
na com profissionais politécnicos(as) do mercado de trabalho que, embasados 
por sua experiência, orientem o mentorado(a) no início de sua trajetória profissio-
nal. Além disso, o programa torna-se uma oportunidade de trazer os politécnicos 
já formados de volta à Escola, por meio da promoção da cultura de “give back”, 
onde gerações anteriores contribuem para o desenvolvimento dos mais novos. Em 
2021, o Programa de Mentoria expandiu, com duas edições anuais, e foi oferecida 
para o Programa de Inovação e o Programa de Startup também. 

Nas interações, mentores e mentorados discutiram sobre as diferentes trilhas de 
carreira, o dia-a-dia em diferentes profissões, competências que o mentorado 
precisa desenvolver para alcançar seu objetivo profissional, processos seletivos 
e outros temas definidos em conjunto. O mentor funciona como uma “ponte” do 
mentorado com o mercado, apresentando-o a colegas de áreas que o mentora-
do deseje conhecer.

PILARES: 

• Autoconhecimento

• Conexão do mentor e mentorado

• Aumento da abrangência da visão do aluno

• Desenvolvimento de soft skills

• Networking entre politécnicos

• Alavanca de promoção da cultura de “give back”

Me conectar com o programa de mentoria foi 
uma das melhores escolhas que fiz! Na épo-
ca da faculdade, eu mesma tinha milhares de 
dúvidas e anseios sobre a minha carreira. Hoje 
em dia, consigo dar suporte para as pessoas 
que estão passando por essa fase e compar-
tilhar experiências. Construir essa rede é tão 
importante para os mentorados quanto para 
os mentores. Poder gerar impacto e encorajar 
politécnicas(os) a voar em suas carreiras é o 
que mais gera valor e brilha os olhos

Beatriz Mazzini, Engenheira Química
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PROGRAMA DE INOVAÇÃO
O Programa de Inovação traz uma preparação direcionada para carreiras no 
ecossistema técnico-acadêmico-científico, sejam elas carreiras tradicionais 
de professor e pesquisador na academia, laboratórios e institutos de pesqui-
sa, como também carreiras de PD&I em grandes empresas ou no empreende-
dorismo científico-tecnológico.

O Programa fornece treinamentos dedicados que cobrem temas como Apli-
cabilidade da Pesquisa, Definição de Problema e Estado da Arte, técnicas de 
Gestão de Projetos, técnicas de Comunicação Acadêmica, Gestão da Inova-
ção, Estratégia de Patentes, Propriedade Intelectual, Funding, Inovação Sis-
têmica e Corporativa, além do desenvolvimento de Soft-Skills - Liderança, 
Negociação, Gestão de Pessoas - dentre outros, fornecendo subsídios adi-
cionais aos alunos selecionados. Além disso, os alunos têm a oportunidade de 
colocarem em prática o que aprendem num ciclo de desenvolvimento de tra-
balho técnico, com o suporte de mentorias técnicas e de carreira e avaliação 
em Demo Days.

PILARES: 

• Gestão de Projetos

• Soft Skills e Capacitação Instrumental

• Comunicação Acadêmica

• Aplicabilidade da Pesquisa

O Programa de Inovação é uma oportunidade 
incrível para os alunos que desejam seguir na 
área. Logo na primeira semana, aprendi con-
ceitos que já pude aplicar na minha pesquisa 
de mestrado. Agradeço aos voluntários por se 
dedicarem à organização e execução do pro-
grama. A iniciativa cumpre o compromisso com 
a melhoria da pesquisa, auxiliando os alunos ao 
construir pontes que facilitam o acesso a infor-
mações preciosas que nos ajudam a aprender 
e desenvolver habilidades necessárias para se 
gerar conhecimento aplicado.

Fernanda Ferretti, Engenharia de Minas
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TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO
As Trilhas de Desenvolvimento são sequências de treinamentos de curta duração, que abor-
dam uma temática de desenvolvimento de forma intensiva e profunda. As Trilhas oferecidas 
são independentes entre si e cada uma aborda uma temática específica e relevante para 
uma carreira de sucesso.

Em seu lançamento, em 2018, foram oferecidas três Trilhas: Trilha de Preparação para Proces-
so Seletivo, Trilha de Autoconhecimento e Planejamento de Carreira e Trilha de Liderança na 
Prática. Já em 2019, oferecemos 4 Trilhas ao longo do ano: Trilha de Preparação para Processo 
Seletivo, Trilha de Inteligência Emocional, Trilha de Storytelling e Trilha de Problem Solving. Em 
2020, em uma adaptação ao cenário da pandemia, foram oferecidas 3 Trilhas: Trilha de Inova-
ção Corporativa, Trilha de Marketing Digital e Trilha de Ciência de Dados.

Em 2021, tivemos 4 Trilhas: 

• Trilha de Preparação para Processo Seletivo: voltada para todos os alunos que querem se 
preparar para os processos seletivos. Ela aborda conceitos básicos de marketing pessoal, 
possíveis áreas de atuação e como se portar em entrevistas e dinâmicas.

• Trilha de Excel e Storytelling: voltada para todos os alunos que querem aprofundar seus 
conhecimentos sobre excel e a melhor forma de apresentar os resultados

• Trilha de Diversidade: aberta a toda a comunidade. Aborda temas importantes sobre di-
versidade e inclusão no ambiente profissional.

• Poli Starter Pack: piloto de um programa voltado para estudantes do primeiro e segundo 
ano com o intuito de dar o passo inicial em direção à carreira. São abordados temas que 
auxiliam os alunos ao longo da graduação, como gestão de projetos, produtividade e co-
municação, além de dar uma introdução ao mercado de trabalho. 

Muito gratificante, o primeiro treinamento (oti-
mização do LinkedIn) já abriu o programa da 
melhor forma. Palestra muito clara e motivante, 
e sem dúvida alguma irá agregar muito valor 
para a minha carreira profissional..

Vinicius Viveiros, Engenharia de Produção
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PROGRAMA DE TRAINEE

O Programa de Trainee visa preparar o aluno para a carreira no mercado 
corporativo em posições de trainee ou analista. São  abordados temas 
pertinentes à realidade do ambiente de trabalho através do desenvolvi-
mento de habilidades técnicas, simulação de cases e processos seletivos 
e workshops de soft skills. O programa inclui ainda sessões de mentoria 
com politécnicos formados.

PILARES: 

• Desenvolvimento Técnico

• Soft Skills e Teamwork

• Experimentação Prática

• Cultura Corporativa

O Programa de Trainee foi uma surpresa muito 
bem-vinda na minha graduação. O painel com 
politécnicas e politécnicos formados foi extre-
mamente inspirador e me motivou a refletir so-
bre meu início de carreira e os próximos passos 
a serem dados..

Bruno Nogueira, Engenharia Mecânica
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DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS 
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O Amigos da Poli permanece convicto na orientação de seus investimentos se-
gundo o modelo de endowments baseado num mandato duplo: gerar um fluxo 
de rendimentos razoavelmente estável e perene para o apoio de projetos da 
comunidade politécnica, buscando preservar o poder de compra das doações 
recebidas no longo prazo.

Nessa linha, o Comitê de Investimentos manteve-se fiel à sua meta de oferecer à 
associação uma carteira de investimentos com risco ajustado para se obter re-
tornos de longo prazo da ordem de IPCA + 5,0% a.a.. Prosseguimos com a meta 
de aumentar a diversificação de ativos no endowment com a diminuição de po-
sições em NTN-Bs longas e médias para alocação em outras classes de ativos.

Assim, ao longo do ano de 2021, iniciamos uma alocação em alternativos como 
ativos reais e private equity. Ao final do ano, a alocação em alternativos somava 
3%, renda variável em 26% e Multimercados em 5%.

Através de seu Comitê de Investimentos, o Amigos da Poli segue em 2022 com-
prometido com a missão de avançar na diversificação do portfólio do fundo pa-
trimonial, de maneira a otimizar ainda mais a relação risco x retorno da carteira 
investida. Como tem sido a tônica desde a criação de nosso endowment, este 
processo tem sido conduzido de maneira técnica e parcimoniosa, com a avalia-
ção cuidadosa de cada nova classe de ativo e cada novo parceiro de gestão. 
Afinal, disciplina e diligência nos investimentos são fatores essenciais para que o 
princípio de perenidade de um fundo patrimonial seja alcançado.

ALOCAÇÃO  
DE INVESTIMENTOS

Classe de ativo Alocação 
(R$ milhões) % PL

CDI  R$ 6,00 15%

Juros Real Médio  R$ 20,09 51%

Renda Variável  R$ 10,38 26%

Multimercados  R$ 1,81 5%

Alternativos  R$ 1,12 3%

Total  R$ 39,40 100%
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RESULTADO DO  
FUNDO PATRIMONIAL
O ano de 2021 foi de alta volatilidade. A aceleração do processo inflacionário no 
país levou o IPCA a fechar o ano na casa dos 10%, a segunda maior taxa anual 
dos últimos 10 anos. Adicionalmente, vimos no segundo semestre um aumento 
das incertezas fiscal e política. A despeito da busca constante pela diversifica-
ção de ativos, o portfólio do endowment permanece dominado pelos fatores de 
risco de renda fixa e renda variável locais. Em 2021, ambos acabaram sofrendo, 
tanto pela subida da taxa de juros, quanto pelo aumento dos prêmios de risco. 
Consequentemente, o fundo patrimonial apresentou perda nominal de 6,8% no 
ano, ou -15% reais. Ainda que indesejado, este resultado é admissível dentro da 
lógica de construção de um portfólio de longo prazo – haja vista que o fundo 
patrimonial ainda apresenta retornos positivos e interessantes em janelas mais 
longas, como pode ser observado na tabela ao lado, visto que historicamente 
capturamos retornos expressivos em momentos de alta de mercado. O princípio 
de conservação do principal, com o consumo regular dos rendimentos do por-
tfólio, faz com que a maior parte de seu patrimônio possa ser alocada em ativos 
com prêmios mais atrativos, ainda que com horizontes mais longos de matura-
ção. Nosso Comitê de Investimento continua confortável e confiante com a atual 
alocação do endowment, e sua capacidade de continuar entregando retornos 
alinhados à meta de IPCA+5%a.a. em janelas de longo prazo.

O ano de 2021 apresentou o recorde de captação anual de doações, um mar-
co importante e que deve ser comemorado. Acrescentamos pouco mais de R$ 7 
milhões ao patrimônio do fundo, advindas de pessoas físicas e jurídicas, fruto de 
um trabalho incansável de nossa rede de voluntários e doadores na busca por 
novas doações.

Dado o recorde de captações e o retorno negativo do ano, o patrimônio do fun-
do atualmente está ligeiramente abaixo do valor das doações históricas corrigi-
das por IPCA. 

Retorno Acumulado (anualizado) 
12 meses 24 meses 36 meses 60 meses Desde início

Fundo Patrimonial -6,8% -0,8% 6,9% 9,4% 7,6%
IPCA 10,1% 7,3% 6,3% 5,1% 6,0%
Ganho Real -15,3% -7,5% 0,6% 4,1% 1,5%
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Balanços patrimoniais em 31de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Circulante NOTA 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 4 3.306.631 2.695.096

Títulos e valores mobiliários 5 37.174.521 33.826.620

Outros Créditos 1.404 31.055

Despesa com projetos 6 857.438 433.297

41.339.994 36.986.068

Não Circulante

Imobilizado líquido 7 871 1.705

871 1.705

Total do ativo   41.340.865 36.987.773

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

Ativo

Circulante NOTA 2021 2020

Fornecedores a pagar – 10.364

Obrigações trabalhistas 8 51.730 48.897

51.730 59.261

Patrimônio líquido 9

Patrimônio Social 36.928.512 30.912.601

Superávit acumulado 4.360.623 6.015.911

41.289.135 36.928.512

Total do passivo e  
do patrimônio líquido   41.340.865 36.987.773

Passivo

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



Amigos da Poli  |  Relatório Anual 2021  |  85

DEMONSTRAÇÕES  
DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020

Superávit do exercício 4.360.623 6.015.911

Ajustes ao superávit

Depreciação 834 1.098

4.361.457 6.017.009

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Variação nas contas patrimoniais

Outros Créditos 29.651 33.009

Despesa com projetos (424.141) (608.988)

Fornecedores a pagar (10.364) (51.857)

Obrigações trabalhistas   2.833  6.304

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais 3.959.436 5.395.477

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações em fundo de investimento (5.959.480) (1.950.000)

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

Rendimento de fundo de investimento 2.611.579 (2.060.460)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (3.347.901) (4.010.460)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.695.096 1.310.079

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.306.631 2.695.096

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa   611.535  1.385.017
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DEMONSTRAÇÕES  
DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Receitas operacionais NOTA 2021 2020

Doações voluntárias 10 7.507.903 4.490.947

Doações no exterior 10 38.109 269.200

Trabalho voluntário 11   805.528  670.095

8.351.540 5.430.242

Custos operacionais

Despesas com projetos 13   (295.630) (481.790)

(295.630) (481.790)

Resultado bruto 8.055.910 4.948.452

Despesas e/ou receitas operacionais

Despesa de pessoal 14 (274.632) (263.282)

Despesas administrativas 12 (182.082) (188.560)

Trabalho voluntário 11 (805.528) (670.095)

Tributárias (178) –

Outras receitas – 90.404

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

Superávit antes do resultado financeiro 6.793.490 3.916.919

Receitas financeiras 15 – 2.098.995

Despesas financeiras 15 0 (13)

(2.432.867)

Resultado financeiro liquído (2.432.867) 2.098.992

Superávit do exercício   4.360.623   6.015.911
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DEMONSTRAÇÕES DO  
RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020

Superávit do exercício 4.360.623 6.015.911

Outros resultados abrangentes – –

Resultado abrangente do exercício 4.360.623 6.015.911

As notas explicativas da Administração são parte 

integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES  
DAS MUTAÇÕES DO  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Patrimônio  
social

Superávits  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 22.759.08 8.153.51 30.912.601

Transferencia para Patrimonio Social 8.153.514 (8.153.514) –

Superávit do exercício –

Saldos em 31 de dezembro de 2020 30.912.602   6.015.910  36.928.512

Transferencia para Patrimonio Social 6.015.910 (6.015.910) –

Superávit do exercício – 4.360.623 4.360.623

Saldos em 31 de dezembro de 2021 36.928.513 4.360.622 41.289.135

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

         Contexto Operacional

A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (“Asso-
ciação” ou “Entidade”), é uma pessoa jurídica de direi-
to 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 so-
mente foram iniciadas em 2012. Com o objetivo de man-
ter um alto nível de transparência, as arrecadações da 
Associação são realizadas exclusivamente das seguintes 
formas: i) depósito identificado para conta corrente de 
titularidade da Entidade; ii) transferência bancária (TED 
ou DOC) para conta corrente de titularidade da Entida-
de; iii) doação via boleto paga em favor da Entidade; e 
iv) doação via cartão de crédito, através do site da En-
tidade (doe.amigosdapoli.com.br), que está vinculado à 
conta corrente de titularidade da Associação.

A Associação tem como objetivo a promoção da cida-
dania, bem como o desenvolvimento humano e técnico, 
sobretudo da comunidade da Escola Politécnica da Uni-
versidade 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 po-
derá, conforme definido pelo Conselho de Administra-
ção, realizar as seguintes atividades:

a) Apoiar, fomentar e implementar, sob as mais diver-
sas formas, projetos que contribuam para o aprimo-
ramento 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 complementa-
res à formação técnica oferecida pela Poli;

c) Apoiar, fomentar e implementar projetos de pesquisas, 
estudos e desenvolvimento de tecnologia que envol-
vam 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 la-
boratórios, salas de aulas e demais prédios da Poli;

e) Produzir e divulgar informações, conhecimentos técni-
cos e científicos que digam respeito às áreas de atu-
ação da Poli;

f) Apoiar projetos que incrementem os ativos tangíveis e 
intangíveis da Poli;

g) Apoiar projetos que visem o aprimoramento da ges-
tão da Poli;

h) Conceder empréstimos para alunos da Poli com vis-
tas a possibilitar sua participação tanto nos cursos de 
graduação e pós-graduação da Poli como em quais-
quer outros complementares a sua formação;

i) Celebrar parcerias, convênios e contratos com organi-
zações públicas ou privadas, nacionais ou internacio-
nais 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 des-
critas acima, desde que sejam atividades de elevado 
nível técnico a fim de desenvolver seu objeto social, 
mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

1
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         Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exer-
cícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

A.   Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, 
a administração utilizou julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis da Associação e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem divergir dessas estimativas. 
As estimativas e premissas são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhe-
cidas prospectivamente.

         Apresentação e elaboração  
         das Demonstrações financeiras

A.   Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram preparadas pela 
Administração da Entidade, sendo de sua respon-
sabilidade e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem as Resoluções do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 
específico, o CPC PME (R1) - Contabilidade para Pe-
quenas e Médias Empresas com Glossário de Termos.

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, 
as demonstrações contábeis foram preparadas, prin-
cipalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1) – Entidade 
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 – Contabili-
dade para Pequenas e Médias Empresas.

Na preparação destas demonstrações contábeis, a 
Associação utilizou julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação das políticas con-
tábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. As estimativas e premissas 
são revisadas de forma contínua. As revisões das es-
timativas são reconhecidas prospectivamente.

A emissão das demonstrações financeiras foi autori-
zada pela Diretoria em 06 de maio de 2022.

2 B.   Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos 
financeiros não-derivativos designado pelo valor justo 
por meio do resultado que são mensurados pelo valor 
justo a cada data de reporte e reconhecidos nos balan-
ços patrimoniais.

C.   Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da As-
sociação são mensurados usando a moeda do princi-
pal ambiente econômico, no qual a Associação atua (“a 
moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da 
Associação e, também, a moeda de apresentação.

As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão incluídas na 
seguinte nota explicativa:

Nota Explicativa no 7 - Imobilizado -  
Taxas de depreciação e valores residuais.

B.   Incertezas sobre premissas e estimativas

Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Ad-
ministração na sua gestão. A Administração entende 
que não há incertezas que comprometam a continui-
dade das operações e dos negócios da Associação.

C.   Mensuração do valor justo

Para aumentar a consistência e a comparabilidade 
nas mensurações do valor justo e nas divulgações cor-
respondentes, a Associação classifica em três níveis as 
informações (inputs) aplicadas nas técnicas de avalia-
ção utilizadas na mensuração do valor justo. A hierar-
quia de valor justo dá a mais alta prioridade a preços 
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ati-
vos ou passivos idênticos e a mais baixa prioridade a 
dados não observáveis, como apresentado a seguir:

Informações de Nível 1: são preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou pas-
sivos idênticos a que a entidade possa ter acesso 
na data de mensuração.

3
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Informações de Nível 2: são informações que são 
observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou 
indiretamente, exceto preços cotados incluídos no 
Nível 1.

Informações (inputs) de Nível 3: são dados não ob-
serváveis para o ativo ou passivo.

Os ativos financeiros mantidos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 estão classificados no Nível 2.

D.   Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, classificados na ca-
tegoria de valor a mercado por meio do resultado, 
compreendem saldos de caixa e investimentos fi-
nanceiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação, os quais 
estão sujeitos a um risco insignificante de alteração 
no valor justo, e são utilizados pela Associação na 
gestão das obrigações de curto prazo.

E.   Instrumentos Financeiros

(i) Reconhecimento e mensuração inicial

Os recebíveis são reconhecidos inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente 
quando a Associação se tornar parte das disposi-
ções contratuais do instrumento.

Um ativo financeiro ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado a valor justo, mais ou menos, para um item 
não mensurado a VJR, os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

(ii) Classificação e mensuração subsequente

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: ao custo amortiza-
do, ao VJORA – instrumento de dívida, ao VJORA – 
instrumento patrimonial; ou ao VJR.

Os ativos financeiros não são reclassificados sub-
sequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que a Associação mude o modelo de negócios 
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassifi-
cados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios.

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amor-
tizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR:

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo 
objetivo seja manter ativos que são relativos so-
mente ao pagamento de principal e juros sobre o 
valor principal em aberto; e

• Seus termos contratuais geram, em datas espe-
cificas, fluxos de caixa que são relativos somente 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA 
se atender ambas as condições a seguir e não for 
designado como mensurado ao VJR:

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo 
objetivo é atingido tanto pelo recebimento de 
fluxos de caixa contratuais quanto pelo venda de 
ativos financeiros; e

• Seus termos contratuais geram, em datas específi-
cas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mo-
biliários são classificados na categoria a valor justo 
pelo resultado.

Outros créditos são classificados na categoria de 
custo amortizado.

Passivos financeiros – Classificação, mensuração 
subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como 
mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um 
passivo financeiro é classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado caso for clas-
sificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhe-
cimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
VJR são mensurados ao valor justo e resultado lí-
quido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 
Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o mé-
todo de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos 
e perdas são reconhecidos no resultado. Qualquer 
ganho perda no desreconhecimento também é re-
conhecido no resultado.

(ii) Desreconhecimento

Ativos financeiros

A Associação desreconhece um ativo financeiro 
quando:
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• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ati-
vo expiram; ou

• Transfere os direitos contratuais de recebimento 
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação em que:

• Substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos; ou

• A Associação nem transfere nem mantém subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro e também não retém 
o controle sobre o ativo financeiro.

Passivos financeiros

A Associação desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, can-
celada ou expira. A Associação também desreco-
nhece um passivo financeiro quando os termos são 
modificados e os fluxos de caixa do passivo modi-
ficado são substancialmente diferentes, caso em 
que um novo passivo financeiro baseado nos ter-
mos modificados é reconhecido ao valor justo.

No desreconhecimento de um passivo financeiro, a 
diferença entre o valor contábil extinto e a contra-
prestação paga (incluindo ativos transferidos que 
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é 
reconhecida no resultado.

(iv) Compensação

Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial, quando e somente quando, a Associação te-

nha atualmente um direito legalmente executável 
de compensar os valores e tenha a intenção de li-
quidá-los em uma base líquida ou de realizar o ati-
vo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Associação não possui instrumentos derivativos e 
não adota contabilização de hedge.

F.   Despesas com projetos

O saldo com despesas com projetos estão relacio-
nados a desembolsos efetuados de acordo com os 
editais anuais dos projetos selecionados para rece-
ber o apoio financeiro. Esses valores são apropriados 
na despesa no momento em que são apresentadas 
e aprovadas as prestações de contas dos valores 
alocados aos projetos. Caso não seja efetuadas ou 
aprovadas as prestações de contas os valores de-
sembolsados tem de ser devolvidos a Associação.

G.   Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo his-
tórico de aquisição ou construção, deduzido de de-
preciação acumulada e provisões para redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quan-
do aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuí-
veis à aquisição de um ativo.

O software comprado que seja parte integrante da 
funcionalidade de um equipamento é capitalizado 
como parte daquele equipamento.

Periodicamente, a Associação avalia os itens do seu 
ativo imobilizado, realizando baixa dos itens obso-
letos, danificados ou quando estes não geram mais 
benefício econômico futuro.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobi-
lizado são apurados pela comparação dos recursos 
advindos da alienação com o valor contábil do imo-
bilizado e são reconhecidos nas rubricas de “Outras 
despesas” ou “Outras receitas” no resultado.

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em 
que seja provável que benefícios econômicos futuros 
associados a esses gastos fluirão para a Associação 
e que seus custos possam ser medidos de forma con-
fiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes 
são registrados no resultado conforme incorridos.

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciá-
vel, que é o custo de um ativo, ou outro valor subs-
tituto do custo, deduzido do valor residual, exceto 
pela conta de marcas e patentes que são adquiri-
das separadamente e são demonstradas pelo custo 
histórico e não são amortizadas ao longo do tempo.

A depreciação é reconhecida no resultado basean-
do-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, 
já que esse método é o que mais perto reflete o pa-
drão de consumo de benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os va-
lores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis.
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H.   Redução ao valor recuperável - Impairment

Os valores contábeis dos ativos da Associação são 
revisados a cada data de balanço para determinar 
se há sinal de perda em relação ao valor de recupe-
ração (impairment). Caso exista a referida indicação, 
estima-se o valor a recuperar do ativo. Reconhece-
-se a perda no valor de recuperação (impairment), 
caso o valor contábil do ativo seja superior ao seu 
valor recuperável.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
a administração concluiu que não houve necessidade 
para reconhecimento de perda pelo valor recuperá-
vel nas demonstrações financeiras da Associação.

i.   Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se a Associação tem uma obriga-
ção legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflete as avaliações atuais 
de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos finan-
ceiros incorridos são registrados no resultado.

J.    Apuração do superávit ou déficit

As receitas de doações são reconhecidas pelo regi-
me de competência, e se originam de doações de 
pessoas físicas e jurídicas, sendo utilizadas no cus-
teio das atividades da Associação.

As despesas são registradas pelo regime de com-
petência. A receita e despesa financeira são reco-
nhecidas usando o método da taxa de juros efetiva.

K.   Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre investimentos e ganhos e perdas cambiais. 
A receita de juros é reconhecida no resultado, por 
meio do método dos juros efetivos.

L.   Passivos contingentes, provisões e obrigações legais

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes e das obriga-
ções legais são efetuados de acordo com os crité-
rios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Con-
tingentes e Ativos Contingentes.

Provisões para riscos - são avaliados por assessores 
jurídicos e pela Administração, levando em conta a 
probabilidade de perda de uma ação judicial ou 
administrativa que possa gerar uma saída de recur-
sos que seja mensurável com suficiente segurança. 
São constituídas provisões para os processos clas-
sificados como perdas prováveis pelos assessores 
jurídicos e divulgados em notas explicativas.

Passivos contingentes - são incertos e dependem 
de eventos futuros para determinar se existe pro-
babilidade de saída de recursos; não são, portan-
to, provisionados, mas divulgados se classificados 
como perda possível, e não provisionados nem di-
vulgados se classificados como perda remota.

M.   Trabalhos voluntários

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 
(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associa-
ção valoriza as receitas com trabalhos voluntários, 
inclusive de membros integrantes de órgãos da ad-
ministração sendo mensuradas ao seu valor justo 
levando-se em consideração os montantes que a 
Associação haveria de pagar caso contratasse es-
tes serviços em mercado similar.

A Associação registrou as receitas e despesas com 
trabalhos voluntários conforme demonstrado na nota 
explicativa 11.

4          Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Associação tinha o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa assim composto:

2021 2020

Bancos 58.014 390.938

Aplicações interfinanceiras  
de liquidez ( i ) 3.248.617 2.304.157

Total 3.306.631 2.695.096

( i ) Representado por aplicações em fundos de renda fixa de 
liquidez diária e atrelados à variação do CDI (gestão Itaú). Em 
2021, a remuneração média dos fundos de caixa foi de 2,3%, 
enquanto em 2021 a remuneração média foi de 4,4%.
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          Títulos e valores mobiliários

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a alocação de re-
cursos de longo prazo da Associação encontrava-se no 
fundo de investimentos Alma Mater Fundo de Investi-
mento Multimercado – Crédito Privado. Trata-se de um 
fundo de investimentos criado exclusivamente para a 
Associação em 10/12/2019.

5

2021 2020

Alma Mater Fi Mult – Cred 
Priv ( i ) 37.174.521 33.826.620

Total 37.174.521 33.826.620

( i ) Representado por aplicações em fundos de renda fixa de 
liquidez diária e atrelados à variação do CDI (gestão Itaú). Em 
2021, a remuneração média dos fundos de caixa foi de 2,3%, 
enquanto em 2021 a remuneração média foi de 4,4%.

A movimentação dos investimentos no fundo Alma 
Mater FI Multi – Cred Priv está demonstrada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2019 29.816.160

Entrada de Recursos 1.950.000

Rendimento do Fundo 2.060.460

Saldo em 31 de dezembro de 2020 33.826.620

Entrada de Recursos 5.959.480

Rendimento do Fundo (2.611.579)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 37.174.521

          Despesa com projetos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos para projetos que ainda não tiveram seus gastos comprovados 
totalizam R$ 433.297 e R$ 432.132 respectivamente.
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Saldo em 31 de dezembro de 2020 * 433.297

Valores aportados em projetos 736.956

Apropriação de despesa** (295.630)

Valor recebido por encerramento  
de projeto*** (17.185)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 857.438

*    Em 31 de dezembro de 2020 este saldo foi apresentado na 
demonstração financeira com o valor de R$ 608.988 na ativo 
circulante (Contratos de Projetos) e R$ 175.691 no passivo circu-
lante (Beneficiados a pagar) ao qual está sendo apresentado 
nesta demonstração financeira para fins comparativos pelo 
valor netado das contas em função de melhor apresentação.

**    Apropriação de despesa de acordo com prestação  
de contas aprovadas no exercício.

*** Refere-se a valor devolvido a Associação em função  
de não utilização do recurso no projeto.

          Imobilizado7

% * 2020 Adições 2021 2020 Adições 2021 2020 2021
Equipamento e  
processamento de dados 20% 5.865 _ 5.865 4.160 834 (4.994) 1.705 871

Total 5.865 _ 5.865 4.160 834 (4.994) 1.705 871

Custo Depreciação/Amortização Acumulada Líquido

% (*) 2019 Adições 2020 2019 Adições 2020 2019 2020
Equipamento e  
processamento de dados 20% 5.865 _ 5.865 (3.062) (1.098) (4.160) 2.082 1.705

Total 5.865 _ 5.865 (3.062) (1.098) (4.160) 2.082 1.705

Custo Depreciação/Amortização Acumulada Líquido

*    Refere-se a taxa de depreciação utilizada para depreciação
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          Obrigações trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Associação tinha o 
saldo de obrigações trabalhistas assim composto:

8

2021 2020

Provisão para Férias 28.751 27.068

INSS a recolher 12.161 11.066

Outros 6.743 6.684

FGTS a recolher 4.025 3.789

IRRF a recolher 50 290

Total 51.730 48.897

          Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é formado pelo superávit/déficit 
acumulado da Associação desde sua fundação, con-
forme expresso no Estatuto Social da Associação. O pa-
trimônio líquido, receitas, recursos e eventual superávit/
déficit operacional serão aplicados integralmente no 
país, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos 
institucionais; sendo vedada qualquer forma de distri-
buição de resultados, dividendos, beneficiações, par-
ticipações ou parcela de seu patrimônio, sob qualquer 
forma ou pretexto.

No caso de dissolução da Associação, o respectivo pa-
trimônio líquido será transferido a outra, ou outras pes-
soas jurídicas sem fins econômicos, qualificadas nos 
termos da Lei no 9.790/1999, preferencialmente que te-
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nham o mesmo objetivo social da Associação e que se-
rão determinadas pela Assembleia Geral especialmen-
te convocada para este fim.

Na hipótese de a Associação obter e, posteriormente, 
perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/1999, o 
acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 
públicos durante o período em que perdurou aquela 
qualificação, será contabilmente apurado e transferido 
a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mes-
ma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeti-
vo social da Associação e que será escolhida pela As-
sembleia Geral, especialmente convocada para decidir 
esta matéria.

A instituição que receber o patrimônio da Associação não 
poderá distribuir lucros, dividendos, ou qualquer outra 
vantagem semelhante a seus associados ou dirigentes.

          Patrimônio Social

O patrimônio social da Associação é constituído pelo 
superávit acumulado, acrescido ou diminuído do supe-
rávit ou déficit de cada exercício.

Em 31 de dezembro de 2021 o patrimônio social da Asso-
ciação é representado pelo montante de R$ 36.928.513 
(R$ 30.912.602 em 2020).

9.1

          Receitas operacionais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição das re-
ceitas operacionais da Associação estava assim composto:
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2021 2020

Doações pessoas físicas 5.399.480 3.845.732

Doações pessoas jurídicas 2.108.423 645.215

Total doações voluntárias 7.507.903 4.490.947

Contribuições do exterior 38.109 269.200

Total contribuições do exterior 38.109 269.200

Total receitas operacionais 7.546.012 4.760.147

A Associação recebe doações voluntárias de pessoas 
físicas e jurídicas, unicamente através das seguintes 
modalidades: i) depósito identificado para conta cor-
rente de titularidade do Amigos da Poli; ii) transferência 
bancária (TED ou DOC) para conta corrente de titula-
ridade do Amigos da Poli; iii) doação via boleto paga 
em favor do Amigos da Poli; iv) doação via cartão de 
crédito, através do site do Amigos da Poli (doe.amigos-
dapoli.com.br), que está vinculado à conta corrente de 
titularidade da Associação.

Dessa maneira, garante-se a rastreabilidade e trans-
parência de todas as doações recebidas, que são re-
gistradas em uma base de dados proprietária, com 
controle do saldo de doações realizadas por doador 
(Pessoa Física ou Jurídica).
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Pelo escopo de suas atividades voltadas para o incentivo 
da melhoria da Educação no Brasil, a Associação conse-
guiu junto à Secretaria da Fazenda do Estado a isenção 
do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) em 31/03/2016, nos 
termos do artigo 7o do Decreto 46.655/02. Após o venci-
mento do primeiro reconhecimento, a Associação entrou 
com pedido de renovação em 13/12/2017, e obteve, em 
19/12/2018, a extensão da validade de 31/03/2018 até 
30/03/2022. O documento que comprova o reconheci-
mento da imunidade é a “Declaração de Reconhecimen-
to 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).

          Trabalhos voluntários

Os trabalhos e serviços voluntários obtidos, que não 
geraram desembolsos de caixa para a Associação, re-
ferem-se aos honorários de conselhos, remuneração da 
Diretoria e ao comitê de investimento. A Associação es-
tima que, caso tivesse desembolsado caixa para a ob-
tenção desses trabalhos e serviços voluntários, teria de-
sembolsado aproximadamente R$ 805.528 (R$ 670.095 
em 2020), conforme demonstrado a seguir:
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Honorários (a) 2021 2020

Conselho deliberativo 239.868 208.185

Conselho fiscal 21.481 19.517

Remuneração diretoria 515.538 416.370

Comitê de investimento 28.641 26.023

Total 805.528 670.095

a.  Valor anual calculado utilizando a quantidade de horas 
incorridas durante o ano multiplicado por uma taxa ho-
rária considerada justa para as atividades correspon-
dentes. 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 7a edição e disponível no site: https://conhecimen-
to.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/24170/
IBGC_Pesquisa_remuneraçã o_dos_adm_7_edição.PDF. 
Nos enquadramos na pesquisa do IBGC pelo tamanho 
do faturamento de até R$ 500.000 mil e utilizamos o 
valor de remuneração do Conselho do 1o quartil. Os va-
lores constam no quadro 9 da página 22 do relatório do 
IBGC referido acima. Como estes valores constam no 
relatório de 2020 com relação a 2018, corrigimos o mes-
mo pelo IPCA acumulado em 2019 (4,31%). Para os mem-
bros do Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos 
e Conselho Fiscal, utilizamos 100% do valor/hora. Para 
os diretores, utilizamos 60% do valor/hora.

          Despesas administrativas

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Associação tinha o 
saldo de despesas gerais e administrativas assim composto:
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Honorários (a) 2021 2020
Honorários advocatícios,  
contábil, administrativo  
e consultoria

119.787 121.769

Instrução, treinamentos e refeições 25.007 29.027

Outras despesas 19.412 19.118

Despesa de locação 16.932 17.904
Eventos e projetos 944 742

Total 182.082 188.560

          Despesas com projetos beneficiados

As despesas com projetos beneficiados ocorre quando 
a prestação de contas dos projetos beneficiados é re-
cebida e devidamente aprovada. Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 o saldo de prestações de contas apresen-
tadas e aprovadas para a Associação está composta 
conforme abaixo:
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Prestações de contas aprovadas 2021 2020

Saldo de Editais abertos em 2021 295.630 –

Saldo de Editais abertos em 2020 – 481.790

Total 295.630 481.790

          Despesas de pessoal

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Associação tinha 
o saldo de despesas de pessoal assim composto:
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Despesa de pessoal 2021 2020

Salário, férias e 13o salário 200.210 190.832

INSS 48.469 45.847

FGTS 15.206 14.480

Benefícios para pessoal 8.846 10.313

PIS 1.901 1.810

Total 274.632 263.282
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          Resultado financeiro

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Associação tinha 
o saldo de resultado financeiro assim composto:
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Receitas financeiras 2021 2020

Receitas sobre  
aplicações financeiras – 2.098.995 

Total – 2.098.995 

Despesas financeiras 2021 2020

Despesas sobre  
aplicações financeiras (*) (2.423.218) – 

Juros passivos (20) (3)

Tarifas e taxas (9.629) –

Total (2.432.867) (3) 

Resultado financeiro líquido (2.432.867) 2.098.992

(*) A despesa financeira se deve substancialmente a variação 
negativa de 7,08% do fundo CSHG Alma Mater FI Mult – Cred 
Priv do exercício de 2021.

          Aspectos tributários (isenção tributária)

A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos e possui imunidade quanto ao recolhi-
mento 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 supe-
rávit em suas contas ou, caso o apresente em determina-
do exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao 
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade.

Com relação aos demais tributos incidentes, a Associa-
ção possui isenção quanto ao recolhimento da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e do Programa de Integração Social (PIS), cujos 
montantes não recolhidos em virtude dessa isenção são 
de R$ 341.312 e R$ 74.101, respectivamente.

As declarações de rendimentos da Associação estão 
sujeitas à revisão e aceitação final pelas autoridades 
fiscais, por período prescricional de cinco anos. Outros 
encargos tributários, previdenciários e trabalhistas, in-
clusive aqueles decorrentes da contratação de presta-
dores de serviços, estão sujeitos a exame e aprovação 
final pelas autoridades fiscais.
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          Contingências

A Associação efetua uma avaliação permanente dos 
riscos envolvidos nos processos contenciosos que sur-
gem no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é 
efetuada com base nas informações disponíveis e nos 
fatores de riscos presentes em cada processo, com base 
na opinião dos seus assessores jurídicos.
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A avaliação e classificação da chance de perda entre 
provável, possível e remota, efetuada a partir desse tra-
balho, determina os casos passíveis de constituição de 
provisão, sendo provisionadas somente as contingên-
cias classificadas como prováveis, em montantes con-
siderados necessários para cobrir os eventuais gastos 
que possam advir do desfecho dos referidos processos.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
não existiam processos que necessitassem de provisão 
(perda provável) e ou divulgação em notas explicativas 
(perda possível).

          Instrumentos financeiros

Nos exercícios findos em 2021 e 2020, a Associação não 
operou com derivativos.
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          Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data base 
das demonstrações financeiras e a data de autorização 
para sua emissão. Não houve qualquer evento subse-
quente que requeresse ajustes ou divulgações para as 
demonstrações financeiras, além daqueles já incluídos 
nestas demonstrações financeiras.

19

Tiago Michele Ziruolo
Diretor Presidente

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3 

Contador
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QUEM SOMOS
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Somos uma associação que acredita na transformação social por meio 
da educação, através do apoio ao ensino de engenharia no Brasil.

Nossa história teve início em 2009, quando um grupo de ex-alunos co-
meçou a buscar a criação de um modelo de apoio à Poli-USP com atri-
butos que permitissem uma ampla captação de recursos e que fosse 
duradouro. A ideia foi tomando forma com ajuda de muitas pessoas, po-
tenciais doadores, professores, gestores de entidades do terceiro setor 
e diversas outras personalidades ilustres, que ajudaram com pesquisa e 
diálogo. Nossa estrutura atual é uma síntese de sugestões e críticas co-
letadas ao longo dos anos.

Funcionamos através do modelo de endowment, no qual as doações 
captadas são investidas e seu rendimento é revertido para as nossas 
ações. Ou seja, o dinheiro doado forma o principal do fundo e seu po-
der de compra é preservado ao longo dos anos. Diversas universidades 
referências de ensino no mundo usufruem do modelo de endowment. 
Temos orgulho em dizer que somos pioneiros nesse tipo de iniciativa aqui 
no Brasil. Para isso, observamos sempre as melhores práticas de gover-
nança e transparência, com foco na perpetuidade e manutenção do 
capital doado.

O trabalho é conduzido por voluntários e voluntárias que dedicam seu 
tempo e expertise para alavancar a cultura de doação no país. Traba-
lhamos de maneira ética, transparente e focada em excelência.

QUEM SOMOS

Transformamos doação 
em ensino, vontade em 
educação e trabalho em 
resultados!
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CRIAÇÃO DO  
FUNDO

2011 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021

NOSSA HISTÓRIA

LANÇAMENTO DO 
PRIMEIRO EDITAL

10 MILHÕES DE 
PATRIMÔNIO

CRIAÇÃO DO CENTRO 
DE CARREIRA DA POLI

20 MILHÕES DE 
PATRIMÔNIO

MAIS DE 100 PROJETOS 
APOIADOS E ELEITO  

UMA DAS 100 MELHORES 
ONGS DO BRASIL

30 MILHÕES DE 
PATRIMÔNIO

39 MILHÕES DE  
PATRIMÔNIO
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NOSSOS PILARES

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

Pensamos na Poli Sempre

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.

Zelamos pela  
nossa imagem

Zelamos pela nossa imagem que é o 
maior ativo que construímos ao longo 

da história do Amigos da Poli. Em todas 
as ações e decisões que tomamos, 

avaliamos os riscos e sobretudo 
garantimos a retidão e coerência do 

que fazemos, eliminando qualquer 
impacto para a imagem do Fundo e 

da nossa Escola.

Responsabilidade 
Accountability

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. 

Trabalhamos  
com excelência

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

buscamos a excelência no que 
fazemos e primordialmente 
visamos dar o nosso melhor 

para a alma mater que 
muito nos ofereceu e educou. 
Trabalhos rasos e incompletos 

não são aceitos. 

5

Fortalecemos  
a nossa comunidade

Fortalecemos a nossa 
comunidade como fonte de 
crescimento e superação. 

Reconhecemos que não se 
conquista muito sozinho: 
a comunidade deve ser o 

maior vetor para sustentar o 
crescimento do Amigos da Poli.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Possuímos uma estrutura organizacional sofisticada, 
com órgãos de Conselho, Comitês e Diretorias em 
linha com as melhores práticas de governança. 

Guilherme Bottura

Regina Sanchez

Prof. Dr. Silvio Nabeta

André Clark

Renata Bartoli de Noronha 

Guilherme Affonso Ferreira

Guilherme Passos

Prof. Dr. Reinaldo Giudici

Profa. Dra. Liedi Bernucci

Lucas Sancassani

Marcelo P. Lopes de Medeiros

Pedro Wongtschowski

André Simmonds

Fábio Albernaz

Frederico Wiesel

Gabriel Borrasca

Juliana Lisboa

Mauro Fukunaga

Tiago Ziruolo

Vanessa Sales

Mariana Lee

Pamela Hidani

Raisa Quinteiro

Luiz Guilherme Ronchel Soares

Luis Stuhlberger

Luiz Guerra

Assembleia 
Geral 

Associados 

Conselho  
Fiscal 

3 integrantes, 
sendo 1 docente 

da Poli 

Conselho 
Deliberativo 

9 integrantes, 
sendo 2 docentes 

da Poli

Comite de 
Investimentos  
3 integrantes

Diretoria  
Executiva 

11 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 pe-
los órgãos administrativos, zelando pela transparên-
cia, eficiência e qualidade na execução dos objetivos 
do fundo. 

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

• Comitê de Investimentos: orienta as diretrizes de in-
vestimentos do fundo patrimonial. 

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

André Clark
Presidente

Renata Bartoli de Noronha
Vice-Presidente

Guilherme Affonso Ferreira 
Vice-Presidente

Guilherme Passos
Membro

Prof. Dr. Reinaldo Giudici
Membro

Profa. Dra. Liedi Bernucci
Membro 

Lucas Sancassini
Membro

Marcelo P. Lopes De Medeiros
Membro

Pedro Wongtschowski
Membro 

CONSELHO DELIBERATIVO
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Luis Guilherme 
Ronchel Soares
Membro

Luis Stuhlberger
Membro

Luiz Guerra
Membro 

CONSELHO FISCAL

COMITE DE INVESTIMENTO

Guilherme Bottura
Membro

Regina Sanchez
Membro

Prof. Dr. Silvio Nabeta
Membro 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
DIRETORIA

Tiago Ziruolo
Presidente

Juliana Lisboa
Vice-Presidente

Mauro Fukunaga
Vice-Presidente de Impacto

Gabriel Borrasca
Vice-Presidente de Gestão

André Simmonds
Captação Varejo

Fábio Albernaz
Relacionamento 
com a Poli

Frederico Wiesel
Finanças

Vanessa Sales
Comunicações

Mariane Lee
Tecnologia

Pamela Hidani
Centro de  
Carreira da Poli

Raisa Quinteiro
Relacionamento 
com Empresas
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CAPTAÇÃO ATACADO
Tiago Michelle Ziruolo

CAPTAÇÃO VAREJO
André Lacerda
André Simmonds
Giuliana Nardini Machado
Omar Sarout
Rebecca Nossig
Ricardo Milani
Rafael Godinho

CENTRO DE CARREIRA
David Fernandes de Carvalho Gomes
Mártin Padua Lima
Mauro Seiji Fukunaga
Pamela Hidani
Simone Zeni Kikuti
Gustavo Gran
Rodrigo Juliani

LÍDERES INTERNOS DO AMIGOS DA POLI
COMUNICAÇÃO
Carlos Henrique Campos
Cauê Cimorelli Muriano
Julia Guerra de Azeredo
Juliana Souza Lisbôa
Matheus Lourenço
Vanessa Sales de Paula
Daniel Toshihiro Okane

FINANÇAS
André Amorim Pereira
Filipe Vaz
Frederico Miotti Wiesel
Danilo Cesar

GENTE E GESTAO
Filipe Penna Ceravolo Soares
Gabriel Rodrigues Vieira Borrasca
Mário D’Alessandro
Aline Tsuruda
Monize Arabadgi

RELACIONAMENTO COM A POLI
Bárbara Pedro Roschel
Fábio Albernaz
Gabriel Politano da Silveira Asnar
Thiago Staibano
Rafael Lima

RELACIONAMENTO COM EMPRESAS
Raisa Quinteiro Nierotka
Felipe Greco
Natalia Landi

TECNOLOGIA
Marcos Antonio Monteiro Carvalho
Mariane Lee
Guilherme Marques
Eduardo Kose
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DOADORES BENEMÉRITOS
Andre Clark Juliano
André S. Telles Lion
Antonio Carlos Pipponzi
Antonio Ermirio de Moraes (i.m.)
Athos Comolatti
Daniel Barbosa Correa Anger
Décio Leal de Zagottis (i.m.)
Diogo Bassi
Guilherme Affonso Ferreira
Gustavo A. Pierini
Hans Lin
Henrique de Campos Meirelles
Jayme Brasil Garfinkel
Luis Guilherme Ronchel Soares
Luis Stuhlberger
Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Newton Simões Filho
Olavo Egydio Setubal (i.m.)
Patrice P. Nogueira Baptista Etlin
Pedro Luis Barreiros Passos
Pedro Wongtschowski
Rafael Gonçalves Mendes
Renata Bartoli de Noronha
Ricardo Rittes
Ricardo Villela Marino
Roberto Egydio Setubal
Rubens Ometto Silveira Mello

ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
Adalberto Bueno Netto
Adriano Thiago
Adriano Yamamoto
Alan Goldlust
Alberto Fernandes
Alexandre De Zagottis
André & Paulo E. M. Macedo
André Reginato
André Ribeiro
André Rodrigues
Antônio Carlos Barbosa De Oliveira
Arthur Lazarte
Carlos Eduardo Terepins
Cássio Casseb Lima
Claudio Bruni
Cosan
Denis Barros Pedreira
Diego de Carvalho Martins
Edgar Gleich
Eduardo De Toledo
Emilson Alonso
Escola Politécnica da USP
Estanislau Mendes Llobatera Bassols
Ettore Bottura
Fábio Okumura
Fabio Schvartsman
Fernando Lovisotto
Fernando Riemma Philipson

Gabriela Bueno Garcia
Garde Asset Management
Gilberto Sarian
Grêmio Politécnico
Guilherme Bottura
Guilherme Marques do Lago
Guilherme Passos
Henrique Bredda
Itaú Unibanco
Jamil Saud Marques
Jerome Paul Jacques Cadier
João Carlos do Amaral dos Santos
João Luis Groth
João Luiz Braga
João Paulo Pires Vaz
Laércio José de Lucena Cosentino
Leandro Reis Simoes
Luiz Francisco Guerra
Marcel Borelli
Marcelo Handro Cordaro
Marco Antonio Botter
Marcos De Toledo Leite
Marcos Vinícius Borin
Mario Mello Freire Neto
Maurício Soufen
Mauro Piccolotto Dottori
Máximo Hernández González
Meyer Joseph Nigri
Miguel Ethel Sobrinho

Nelson Russo Ferreira
Nilton José Schneider David
Otávio Castello Branco
Pedro Luiz Guerra
Peter Donald Graber
Reynaldo Dabus Abucham
Ricardo Gallo
Roberto Miranda de Lima
Rodrigo de Almeida Veiga
Rodrigo Figueiredo de Souza
Romero Rodrigues
Tiago Pessôa
Victor Lazarte

Lista de associados em julho de 2022.
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www.amigosdapoli.com.br

Amigos da Poli

Amigos da Poli

@amigosdapoli
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