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Missão
Apoiar de forma ampla e diversificada
alunos bolsistas no Ensino Médio,
oriundos de escolas públicas
municipais, viabilizando a máxima
preparação para aprovação nos
concursos dos vestibulares públicos
e privados de referência, através
de instrumentalização acadêmica,
recursos materiais e orientação
pedagógica e psicológica.

Visão
A Associação Vencer acredita que ao
beneficiar jovens de baixa renda em
sua formação está colaborando para
o desenvolvimento de cidadãos mais
conscientes, solidários e competentes,
aptos a transformar sua realidade e
de seu entorno e no futuro ajudar
outros jovens sem recursos a
realizar seus sonhos.

Valores
O exercício da cidadania, solidariedade,
superação e oportunidade, como meio
de promoção social, e garra, para não
deixar escapar as chances que a vida
oferece, são os valores transformadores
cultivados em nossos bolsistas.

Quem somos
Fundada em 1992, a Associação
Vencer é uma instituição
beneficente, cujo principal objetivo
é identificar e apoiar estudantes da
rede municipal do Rio de Janeiro,
com relevante desempenho
acadêmico, promovendo
oportunidade a esses jovens talentos
de baixa renda.
Após serem avaliados em um
processo seletivo realizado pela
Associação Vencer em conjunto
com os colégios privados parceiros
da instituição, os alunos bolsistas
são acolhidos e monitorados em
suas dificuldades, tanto no âmbito
pedagógico como no psicológico, a
fim de apresentarem uma evolução
contínua, aumentando todas as
chances de grande pontuação no
Enem.
Nessa caminhada, a família também
é chamada a participar, incentivando
e apoiando as boas práticas de
estudo.
Toda a jornada, ao mesmo tempo
que árdua, é muito gratificante, já
que é uma enorme alegria participar
de sonhos realizados e de tantas
histórias de superação e conquistas.
Apoio, atenção e ensino de qualidade
geram um ambiente propício à
máxima descoberta do potencial
intelectual dos jovens alunos.

A Associação
oferece:
Apoio
pedagógico
Apostilas
e livros didáticos
e paradidáticos
Orientação
profissional

Auxílio-transporte
(RioCard)

Plataformas de
reforço escolar
Lives
motivacionais

Monitoria
on-line

Sigamos!

“Educação não
transforma o mundo.
Educação muda as
pessoas. Pessoas
transformam o mundo.”

Apoio
psicológico

Paulo Freire
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APROVADOS NO
VESTIBULAR 2022
Mais um ano desafiador e dramático que vivemos (2021),
mas que não nos tirou do foco, apesar dos pesares.

1. WENDY DANTAS DA SILVA
Escola Municipal Castelnuovo (Copacabana)
Colégio Ao Cubo – Barra
FARMÁCIA – UEZO
ENFERMAGEM – UERJ
ENFERMAGEM – IBMR (PROUNI)

62

vestibulandos
de 2021

Pois é, “quem tem a estranha mania de ter fé na vida” não
desiste, não se entrega. Foi mais um ano dificílimo, (di-ficí-li-mo!), mas na dor e no amor vieram os resultados que
superaram, novamente, todas as expectativas.
Estamos muito orgulhosos de mais esses nossos alunos
e alunas que compreenderam que em meio ao caos
tinham uma chance diferenciada para acertar o alvo.
Que sensação incrível! Que alegria! Que orgulho!
Obrigada pela confiança e por fortalecerem nossas
convicções de que estamos no caminho certo.

36

47

(76%)

para 76 universidades
públicas e privadas

40

aprovações
com bolsas integrais
em universidades
privadas pelo PROUNI

Legenda das universidades
CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica
CELSO LISBOA – Centro Universitário Celso Lisboa
FAETEC RIO – Faculdade de Educação Tecnológica
do Estado do Rio de Janeiro
IBMEC – Faculdade IBMEC (Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais)
IBMR – Centro Universitário IBMR (Instituto Brasileiro
de Medicina de Reabilitação)
PEDRO II – Colégio Pedro II
PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Judite Hertal

PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UEZO – Centro Universitário da Zona Oeste
UFF – Universidade Federal Fluminense
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco
UNICARIOCA – Centro Universitário Carioca
UNIFACVEST – Centro Universitário Facvest
UNIGRANRIO – Universidade do Grande Rio
UNINTER – Centro Universitário Uninter
UNIVERISTAS – Centro Universitário Univeritas
UNOPAR – Universidade Unopar
UPE – Universidade de Pernambuco
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DIREITO – UNIGRANRIO – 1º lugar (PROUNI)

18. ISABEL LIMA VALLEJO
Escola Municipal Menezes Cortes (Freguesia)
Colégio Pensi – Freguesia
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS – UFRJ – 8º lugar
BIOMEDICINA – IBMR – 2º lugar (PROUNI)

33. CHRYSTIAN GABRIEL DI PACE ANDRADE
Escola Municipal Presidente João Goulart (Andaraí)
Colégio Pensi – Vila Isabel
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
UNICARIOCA (PROUNI)

19. PEDRO HENRI APOLINARIO GONZO
Escola Municipal Menezes Cortes (Freguesia)
Colégio Pensi – Freguesia
QUÍMICA – IFRJ – 9º lugar
ENGENHARIA QUÍMICA – PUCPR – 3º lugar (PROUNI)
ENEGENHARIA QUÍMICA – UNIFACVEST – 1º lugar
(PROUNI)

34. JÚLIA LACERDA SILVA
Escola Municipal Affonso Penna (Tijuca)
Colégio Pensi – Vila Isabel
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – UERJ
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IBMEC – 1º lugar
(PROUNI)

20. ANDRESSA LOPES DUTRA
Escola Municipal José de Alencar (Laranjeiras)
Colégio Pensi – Tijuca
PEDAGOGIA – UFRJ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IFRJ
21. BÁRBARA TAVARES DA SILVA
Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso (Saúde)
Colégio Pensi – Tijuca
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – UNOPAR –
5º lugar (PROUNI)
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – UNISUAM –
(Bolsa Social)

6. AMANDA VALE DE DEUS PINNA
Escola Municipal Madrid (Vila Isabel)
Colégio Ao Cubo – Tijuca
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFRJ – 3º lugar
CIÊNCIAS BIOLOGICAS – UERJ

22. BYANCA PERES DO NASCIMENTO
Escola Municipal Santa Catarina (Santa Teresa)
Colégio Pensi – Tijuca
PEDAGOGIA – UFRJ

7. MARIA DE FÁTIMA MARINHO BARBOSA
Escola Municipal Madrid (Vila Isabel)
Colégio Ao Cubo – Tijuca
BIOMEDICINA – ESTÁCIO DE SÁ (PROUNI)

23. DIEGO CARNEIRO MOURA
Escola Municipal Orlando Villas Boas (Cidade Nova)
Colégio Pensi – Tijuca
HISTÓRIA – UFRJ

8. MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA
Escola Municipal Juan Antonio Saramach
(Santa Teresa)
Colégio Ao Cubo – Tijuca
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – UFF

24. ISABELLE SILVA BRAGA
Escola Municipal Rivadávia Corrêa (Cidade Nova)
Colégio Pensi – Tijuca
PEDAGOGIA – UFRJ

10. DANIEL DE MORAIS MARTINS
Escola Municipal Castelnuovo (Copacabana)
Colégio De A a Z – Botafogo
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
UNICARIOCA (PROUNI)

ESTÁCIO – Universidade Estácio de Sá

“Como as aves, as
pessoas são diferentes
em seus voos, mas iguais
no direito de voar.”

4. SHAIANE DA SILVA DE BRITO
Escola Municipal Joaquim Nabuco (Botafogo)
Colégio Ao Cubo – Botafogo
ENGENHARIA CIVIL – ESTÁCIO DE SÁ (PROUNI)

9. MATHEUS TEIXEIRA SILVA DE SOUZA
Escola Municipal República do Peru (Méier)
Colégio Ao Cubo – Tijuca
ENGENHARIA ELETRÔNICA – CEFET-RJ – 2º lugar
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – UERJ

aprovações

para universidades
públicas

3. ANTONIA EDUARDA ISAÍAS DE LIMA
Escola Municipal Joaquim Abílio Borges (Humaitá)
Colégio Ao Cubo – Botafogo
BIOMEDICINA – UNIVERITAS – 1º lugar (PROUNI)

5. YELES RAQUEL GOMES DE BRITO
Escola Municipal Minas Gerais (Urca)
Colégio Ao Cubo – Botafogo
ENGENHARIA QUÍMICA – UFF
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PUC (PROUNI)

aprovados

Viva os vencedores!!!
Vocês arrasaram!!!

2. AMANDA ARAÚJO NEVES
Escola Municipal Juan Antonio Saramach
(Santa Teresa)
Colégio Ao Cubo – Botafogo
FARMÁCIA – UFRJ

ENFERMAGEM – IBMR – 3º lugar (PROUNI)

11. ALICE TRANQUILINO DA SILVA CORREIA
Escola Municipal Barão de Itacurussá (Tijuca)
Colégio Palas – Tijuca
PEDAGOGIA – UFRJ
PEDAGOGIA – UNICARIOCA – 1º lugar (PROUNI)
12. DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
Escola Municipal Affonso Penna (Tijuca)
Colégio Palas – Tijuca
ENGENHARIA CIVIL – CEFET-RJ – 1º lugar
13. ELLEN DOS SANTOS RAMOS
Escola Municipal Barão de Itacurussá (Tijuca)
Colégio Palas – Tijuca
BIOMEDICINA – IBMR – 4º lugar (PROUNI)
14. LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA
Escola Municipal República do Peru (Méier)
Colégio Palas – Tijuca
PEDAGOGIA – UFRJ
15. VINÍCIUS DE OLIVEIRA BORBA
Escola Municipal Barão de Itacurussá (Tijuca)
Colégio Palas – Tijuca
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – UPE – 4º lugar
DIREITO – UNICAP – 4º lugar (PROUNI)
16. ANA VITÓRIA DA SILVA
Escola Municipal Christiano Hamann (Gávea)
Colégio Pensi – Freguesia
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – CEFET-RJ
DESENHO INDUSTRIAL – PUC-RIO – 4ª lugar
(PROUNI)
17. CAMILA FERNANDES DA SILVA
Escola Municipal Albert Einstein
(Barra da Tijuca)
Colégio Pensi – Freguesia
BIOTECNOLOGIA – UEZO – 3º lugar

25. MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS
Escola Municipal República do Peru (Méier)
Colégio Pensi – Tijuca
DIREITO – ESTÁCIO DE SÁ – 2º lugar (PROUNI)
26. MATEUS LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA
Escola Municipal Mario Paulo de Brito (Irajá)
Colégio Pensi – Tijuca
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UFRRJ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – UERJ
ENGENHARIA CIVIL – UFF
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – ESTÁCIO DE SÁ –
1º lugar (PROUNI)
27. PEDRO HENRIQUE FREIRE DE MENDONÇA
Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo
(Tijuca)
Colégio Pensi – Tijuca
ENGENHARIA ELETRÔNICA – CEFET-RJ
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ESTÁCIO DE SÁ –
1º lugar (PROUNI)
28. SAMARA RAMOS CARVALHO
Escola Municipal Panamá (Grajaú)
Colégio Pensi – Tijuca
ESTÉTICA E COSMÉTICA – IBMR – 1º lugar (PROUNI)
29. VITORIA CARVALHO SÁ DE OLIVEIRA
Escola Municipal Barão de Itacurussá (Tijuca)
Colégio Pensi – Tijuca
PSICOLOGIA – CELSO LISBOA – 3º lugar (PROUNI)
30. EDUARDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Escola Municipal Mendes Viana (Colégio)
Colégio Pensi – Vila da Penha
NUTRIÇÃO – ESTÁCIO DE SÁ – 2º lugar (PROUNI)
31. NATÁLIA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO
Escola Municipal Mário Paulo de Brito (Irajá)
Colégio Pensi – Vila da Penha
PUBLICIDADE E PROPAGANDA – UFF
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – ESTÁCIO (PROUNI)
32. THÁBATA FONTES BANDEIRA
Escola Municipal Mario Paulo de Brito (Irajá)
Colégio Pensi – Vila da Penha
ADMINISTRAÇÃO – UFRRJ – 6º lugar
ADMINISTRAÇÃO – UERJ

35. LARISSA SILVA PEGADO DOS SANTOS
Escola Municipal Rio de Janeiro (Jacaré)
Colégio Pensi – Vila Isabel
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES –
CEFET-RIO
36. TAMIRES DE ALMEIDA LEMOS SILVA
Escola Municipal Pastor Miranda Pinto (Cachambi)
Colégio Pensi – Vila Isabel
QUÍMICA - UFF
37. ALLICE BUENO LAGE DE MOURA
Escola Municipal Bolívar (Engenho de Dentro)
Colégio QI – Méier
FILOSOFIA – UFF – 6º lugar
PUBLICIDADE E PROPAGANDA – ESTÁCIO DE SÁ –
1º lugar (PROUNI)
38. BRENO SANTANA OLIVEIRA
Escola Municipal Bolívar (Engenho de Dentro)
Colégio QI – Méier
METEOROLOGIA – UFRJ – 4º lugar
39. GRAZIELLY VITORIA SANTOS DE FARIA
Escola Municipal Bolívar (Engenho de Dentro)
Colégio QI – Méier
ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
UNICARIOCA (PROUNI)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
FAETEC-RJ
40. LUIZA FERREIRA VASCONCELLOS DA SILVA
Escola Municipal República do Peru (Méier)
Colégio QI – Méier
JORNALISMO – IBMEC – 1º lugar (PROUNI)
COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE E
PROPAGANDA – UVA (PROUNI)
41. PIETRA JULIANELLI VENTO
Escola Municipal República do Peru (Méier)
Colégio QI – Méier
HISTÓRIA – PEDRO II
LETRAS – UFRJ
HISTÓRIA – CELSO LISBOA – 1º lugar (PROUNI)
42. THEO OLIVEIRA DE CARVALHO
Escola Municipal Bolívar (Engenho de Dentro)
Colégio QI – Méier
DESIGN DE ANIMAÇÃO – UNINTER – 1º lugar (PROUNI)
43. DANIELE DE LIMA SILVA
Escola Municipal Menezes Cortes (Freguesia)
Colégio QI – Recreio
BIBLIOTECONOMIA – UFRJ – 5º lugar
PSICOLOGIA – IBMR – 4º lugar (PROUNI)
44. JULIA DA COSTA CARDOSO
Escola Municipal Frederico Trotta (Barra da Tijuca)
Colégio QI – Recreio
DIREITO – ESTÁCIO DE SÁ – 1º lugar (PROUNI)
45.YASMIN DA SILVA
Escola Municipal Frederico Trotta (Barra da Tijuca)
Colégio QI – Recreio
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA – UFRJ
46. AGATHA REGINA GOMES MARTINS
Escola Municipal Roberto Burle Marx (Curicica)
Colégio QI – Rio2
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
FAETEC RIO – 2º lugar
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS –
UNICARIOCA – 3º lugar (PROUNI)
47. RUAN PABLO RODRIGUES GARCIA
Escola Municipal General Mendonça Lima (Pechincha)
Colégio QI – Rio2
ADMINISTRAÇÃO – IBMR – 3ª lugar (PROUNI)
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BOLSISTAS
2022
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EVENTO DA
ASSOCIAÇÃO
VENCER

Mensagem do
presidente

30 ANOS

Associação Vencer 30 anos

Que maravilha estarmos juntos novamente, celebrando e
confraternizando. São 30 anos de amor, dedicação e lindas
histórias de superação e vitórias.
Em nossa festa, realizada em 28 de julho de 2022, na Sede
Social do Botafogo, tivemos a presença do presidente/
fundador, Sr. Diniz , da cofundadora, Sra. Dilma, da vice-presidenta, Graça, de nossos ilustres
bolsistas, responsáveis, parte dos nossos aprovados nos vestibulares de 2020, 2021 e 2022,
entusiastas e um trio de ex-bolsistas que encantou a todos com seus significativos depoimentos –
Rayssa, Carlos Eduardo e Monique.
Obrigada a cada um e cada uma que pôde estar com a gente neste encontro de felicidade.

Parabéns, Associação Vencer!
CARLOS EDUARDO
MOREIRA SANTOS
MONIQUE CARVALHO
EX-BOLSISTA NO
COLÉGIO BAHIENSE
FORMADA EM DIREITO
PELA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO Rio de
Janeiro (UFRJ)

EX-BOLSISTA NO COLÉGIO QI
CURSANDO 8o PERÍODO DE
MATEMÁTICA NA UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE (UFF)

Um país se constrói pela educação de seu povo,
nessa crença a Associação Vencer elegeu o ensino
competente para se dedicar, oferecendo apoio
diversificado a alunos estudiosos, de baixa renda, oriundos
das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro.
A Associação Vencer é organizada para prover todas as necessidades básicas
para cada aluno aprender de forma competente e ingressar, pelo seu esforço
pessoal e talento, numa universidade pública ou privada com bolsa integral.
Em 30 anos, um projeto que nasceu com poucos alunos foi crescendo, tomando
vulto e contagiando com entusiasmo muitos admiradores e colaboradores,
se tornando referência como um projeto de grande oportunidade e ótimos
resultados.
Para nós, apoiar o ensino é promover um futuro vencedor.

Viva a Associação Vencer!
Diniz Ferreira Baptista
Presidente e Fundador da Associação Vencer

RAYSSA GOMES DA SILVA
EX-BOLSISTA NO COLÉGIO ELITE
FORMADA EM ADMINISTRAÇÃO PELA
PUC-RIO (PROUNI - BOLSA INTEGRAL)

GRAÇA RIPARDO
VICE-PRESIDENTA da Associação vencer

EX-BOLSISTAS HOMENAGEADOS,
REPRESENTANDO OS APROVADOS NOS
VESTIBULARES DE 2020-2021-2022

“A verdadeira coragem
é ir atrás de seus
sonhos mesmo quando
todos dizem que ele é
impossível.”
Cora Coralina
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DEPOIMENTOS
DE EX-BOLSISTAS
Oi, eu sou o Romeu, estudan
te de licenciatura – mais ou me
nos pelo
6° período de Física – da UER
J. Num primeiro momento, fiqu
ei receoso
sobre o que falar. Afinal, existe
sua dose de responsabilidade,
qua
is
palavras escolher.
Olhando a minha trajetória até
aqui é bastante óbvio que eu
só cheguei onde
cheguei, em grande parte, pel
o suporte que a Associação me
deu. Os puxões de
orelha da Ana, que, à época, eu
não entendia, hoje eu compre
endo. Eu sei que tudo,
nos mínimos detalhes, tudo me
smo, foi extremamente importa
nte. E os conselhos
da Carol? Eram a dose de equ
ilíbrio. A gente é carregado no
colo por um tempo, mas
em algum momento é preciso
aprender a caminhar. E os prim
eiros passos são muito
difíceis, a gente sente muita
dificuldade mesmo.
Eu estudei no Euclydes (E. M.
General Euclydes de Figueired
o), na Tijuca. O ensino
público tem suas limitações,
infelizmente. Eu era um aluno
acim
a da média durante
a minha passagem pela rede
municipal, mas quando ingress
ei
no
Colégio Qi eu me
senti perdido. As primeiras not
as me causaram medo. Eu sen
ti
que
não conseguiria
acompanhar o ritmo do colégio
. Fui pesquisar sobre a escola
antes de entrar e eu me
lembro que eu me sentia des
confortável com a ideia do nov
o ambiente. Será que eu
faria amigos? E os professore
s? Teriam a compaixão de ent
ender que a minha base
era diferente?
A primeira ideia que me veio
, com as primeiras notas, era
sobre perder a bolsa. Isso
me angustiava muito. E é aí, tam
bém, o papel pedagógico cirú
rgico que a Associação
tem. Eles caminham com a gen
te, ajudando a cada tropeço nos
so. E hoje, na parte
final da minha passagem pel
a UERJ, eu sou e serei extrem
am
ent
e grato por cada
conselho, cada suporte, direto
ou indireto, para que eu conseg
uiss
e fazer parte de
uma das universidades mais
fantásticas e incríveis que eu
conheço.
A Associação fez, faz e vai sem
pre fazer parte de cada pedacin
ho de sucesso da minha
vida. Hoje, depois de ter passad
o por muitos colégios como mo
nitor/tutor, eu tenho a
noção clara de que eles me aju
daram de maneira grandiosa
e impagável. Espero que
você, estudante da Associação
, que esteja lendo isso, se sint
a abraçado e entenda que
tudo faz parte de processos. Eu
gosto de dizer que nós não som
os, nós estamos. A
gente sempre aprende algum
a coisinha a mais, estamos sem
pre
em processos.
E se não der certo de primeira
, na segunda vai. De repente,
na
terc
eira.
Nós estamos com a Associação
. Eles, com a gente. Nunca se
esq
ueç
am.
Lá na frente, vocês vão ver que
cada parte do processo de voc
ês foi
muito importante! A Associação
Vencer é gigante! Meu mais sinc
ero
obrigado aos que fizeram par
te disso e que me permitiram
estar aqui
hoje para contar a minha hist
ória.
Um abraço singelo e verdadeiro
a todos/as/es.
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se
ferram
s ajudaram
ele
to,
en
om
m
um
nh
ram ser, já que,
desamparam em ne
uais e federais pude
tad
es
is,
l
pa
ici
un
m
colas
le primeiro ano dif íci
que os alunos de es
s durante todo aque
sa
en
sp
su
las
au
as
su
infelizmente, tiveram
ia.
de pandem
, mesmo com o
entes nesse período
ist
ex
s
de
lda
cu
difi
m todas as
desacreditando
No final, mesmo co
quele ano e mesmo
na
s
ze
ve
s
ria
vá
o
te e de muitos
ndo adiad
próprio vestibular se
se extremamente for
ba
de
os
an
s
trê
os
ta e
momentos,
o Vencer, estava pron
de mim em muitos
i, graças à Associaçã
ns
Pe
no
e
tiv
ob
e
aprendizados qu
sonho.
ar o meu tão querido
preparada para realiz
eu 3º período da
não, que estou no m
ou
ia
nc
idê
inc
co
,
fim
nsigo pensar o
Hoje posso dizer en
0% PROUNI e só co
10
lsa
bo
m
co
C
PU
da
er fez por mim e me
faculdade de Direito
e a Associação Venc
qu
o
do
tu
r
po
a
ad
realiz
quanto sou grata e
r!
ça
an
alc
u
possibilito

Yohana Basílio
Pensi
Ex-bolsista no colégio
o
eito na
Cursando 3 período de Dir
do Prouni
al
PUC-Rio com bolsa integr

Romeu Bertoldo
Ex-bolsista no Colégio Qi

Cursando 6o período de Física na
Universidade DO ESTADO do Rio de Jane
iro
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(UERJ)
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Em meados de 2017, ini
ciou-se o processo seleti
vo da Associação Vencer,
e desde aquele momento
a minha vida mudou com
pletamente. Não
é uma hipérbole afirmar
isso, pois tudo que aconte
ceu
garante esse
comentário. Em uma da
s etapas de classificaçã
o,
pe
rdi
um familiar muito
importante para mim, con
siderei não conseguir a
bo
lsa
de estudos para
um colégio que tanto qu
eria, entretanto a Associ
ação concedeu-me um
apoio enorme neste mo
mento, auxiliou e ajudo
u ao máximo no meu
futuro caminho.
Enfim, estava participa
ndo deste projeto signifi
cante, sem ao menos
saber como seria uma no
va escola, novas pessoas
e novos desafios.
Sem dúvida, houve divers
os desafios. Deveria citar
as notas baixas? O
desespero em talvez pe
rder esta oportunidade
?
Ou
de decepcionar
alguém? Acredito que pa
ra todos que entraram,
pe
lo
menos no início,
algum desses pensame
ntos foram considerado
s,
afi
na
l tudo que é novo
e desconhecido gera um
medo a princípio. Parec
e
sur
real que tenha
passado por tudo isso, ma
s aqui estou eu, estudan
do em uma ótima
faculdade e, principalm
ente, o curso que tanto
sonhei.
A Associação Vencer, sem
dúvidas, sempre vai est
ar nos meus
pensamentos, pois foi gra
ças a ela que estou sen
do capaz de realizar
tanta coisa importante.
Claro que há os famoso
s “puxões de orelha”
durante os três anos de
Ensino Médio no colégio
Pensi de Madureira, ma
agora considero que for
s
am necessários, visto qu
e
quando consideramos
não sermos capazes de
algo a tendência é desis
tir. E sendo franca,
imaginei diversas vezes
isso, mas seria o meu ma
ior arrependimento, po
todos os acontecimentos
is
bons ultrapassaram sig
nificativamente os ruins.
Assim, agradeço profun
damente o privilégio de
conhecer a Associação
Vencer, aprender os ma
is diversos assuntos e en
sinamentos e estar ao
lado de pessoas incríve
is que me ajudaram em
tantos momentos. Meu
mais sincero OBRIGAD
A!

ASSOCIAÇÃO VENCER
Os nossos jovens brilhantes
querem na vida crescer.
O que os faz ser confiantes?
É a Associação Vencer!
O lema da Associação
é estudar, crescer, VENCER.
Dar apoio e condição
ao jovem de merecer.
Nosso Brasil tem futuro
com jovens tão talentosos.
Na Associação, asseguro:
vencerão, serão ditosos!
Dilma Suero
Vencer
Cofundadora da Associação

E você, que está participa
ndo deste projeto agora
, não desista!
O caminho é dif ícil, ma
s vale muito no final. Bo
a sorte!

Gisele Soares Borges
Ex-bolsista no colégio Pensi

Cursando 3o período de Farmác
ia na
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)
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Índice de desempenho
1a série

2a série

3a série

Aprovados no
vestibular

Índice de
seleção*

Índice de
aprovação
no
vestibular**

1993

5

0

0

–

–

–

1994

4

5

0

–

–

–

1995

7

3

4

2

40%

50%

1996

6

6

3

2

50%

67%

1997

8

6

5

5

71%

100%

1998

10

6

6

5

83%

83%

1999

10

10

6

5

62%

83%

2000

9

10

9

4

40%

44%

2001

11

9

9

7

70%

78%

2002

10

11

9

9

100%

100%

2003

11

10

11

6

55%

55%

2004

14

9

9

9

90%

100%

2005

15

11

9

9

82%

100%

2006

18

12

9

8

57%

89%

2007

10

12

11

11

73%

100%

2008

34

8

10

10

55%

100%

2009

22

21

5

5

50%

100%

2010

36

14

20

18

53%

90%

2011

64

24

12

12

54%

100%

2012

51

46

22

22

61%

100%

2013

42

33

43

42

66%

98%

2014

61

31

31

30

59%

97%

2015

52

47

28

28

67%

100%

2016

57

38

45

44

72%

98%

2017

56

45

35

34

65%

97%

2018

74

42

41

41

72%

100%

2019

72

66

37

34

61%

92%

2020

74

63

63

50

67%

79%

2021

35

66

62

47

65%

76%

2022

41

33

61

–

–

–

*Percentual de bolsistas selecionados que completaram o Ensino Médio.
**Índice de aprovação no vestibular: percentual de bolsistas da 3ª série que
foram aprovados no vestibular.
Os valores foram calculados com base no total de aprovados no vestibular,
incluindo aprovações até 2 anos após o término do Ensino Médio.
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Turmas atuais 2022

Média

64%

Instituições

1 a série

2 a série

3 a série

Parceiros
Nosso crescimento
em atendimento e
qualidade dos suportes
oferecidos só é possível
com o apoio e as
doações de pessoas
e organizações que
acreditam e torcem
pela Associação Vencer.

88%
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www.associacaovencer.org

