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Fundador
Agosto/2017
AO OLHAR PARA TRÁS E LEMBRAR
DE QUANDO CRIEI A ASSOCIAÇÃO VENCER
EM 1992, AGORA, 25 ANOS DEPOIS,
PARECE UM SONHO TER CHEGADO ONDE
CHEGAMOS.
Só tenho a agradecer a todos que deram
força, seu tempo e colaboração para que nós
pudéssemos caminhar até aqui.
No início a cooperação da Dilma Soeiro
foi fundamental, abrindo as portas de sua casa
para funcionar a Associação. Fundamental
também foram os amigos José Mauro
Cavalcanti, Fabíola Cavalcanti e Antônio
Macdowell que deram o saber jurídico nos
anos iniciais, e ao pessoal da Partners que
atualmente faz nossa contabilidade e tanto
nos ajuda.
Nos primeiros 10 anos, de 1992 a 2002,
acumulamos 81 bolsistas, uma média de 8
bolsistas por ano.
Em 2002, com a chegada da Ana Moreira,
passamos a ter uma sede e, pouco a pouco,
uma equipe dedicada – Gisele, Carolina e
Luciana. Ainda nesse ritmo de crescimento
estrutural tivemos a formação do nosso
Conselho Consultivo composto pelos amigos
e entusiastas, Graça Ripardo, Elizabeth Nabuco,
Paulo Ferraz e Marcia Dabul.
Até 2013, conseguimos atender a 355
bolsistas e de 2013 até 2017 somamos um
total de 623 bolsistas, o que dá uma média,
nos últimos 5 anos, de 54 bolsistas por ano.

Meus amigos, colocar 54 bolsistas por ano em
colégios de referência e abrir uma janela de
oportunidade para estes jovens nos dá orgulho
e uma responsabilidade muito grande.
Quero agradecer muito a todos que nos
ajudaram a chegar até aqui, os que foram
citados e os que não foram também, mas que
têm todo meu reconhecimento e apreço. À
minha família de onde não faltou todo apoio
e incentivo e ao pessoal do Banco Modal que
sempre ajudam e vibram com a Associação.
Aos voluntários de toda ordem, mantenedores
e parceiros. Às escolas municipais que nos
ajudam na indicação dos candidatos e aos
colégios de ensino médio que preparam
nossos bolsistas.
Meu muito obrigado todo especial aos
ex-bolsistas que aproveitaram a oportunidade
e honraram o compromisso assumido
dando sentido a continuidade de nossa
instituição. Aos nossos atuais bolsistas por
suas performances, atitudes e dedicação aos
estudos para continuar tornando a Associação
Vencer cada vez melhor e maior. Sem vocês a
Associação não existe!
E, por último, agradecer à base de tudo:
às famílias dos bolsistas (pais, padrastos,
madrastas, tias, avós, madrinhas, etc.) que,
apesar de todo sacrifício e toda luta, não abrem
mão em acreditar numa vida melhor para seus
filhos através dos estudos, e os estimulam a
aproveitarem a oportunidade conquistada.
Vocês são os verdadeiros heróis do nosso país.
Muito obrigado!
Diniz Ferreira Baptista
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“É uma instituição
que não quer outra
troca, a não ser, a
vitória da gente.”
Divanisse Soares
Freitas
Ex-bolsista, cursando 3º
período em Comunicação
Social /Jornalismo na PUC
(Prouni 100%)

“Nada é maior que
o nosso sonho. A
Associação mudou
a minha vida.”
Anna Beatriz
Marques Machado
Ex-bolsista, cursando
1º período em Nutrição
na UERJ

“A gente pega a
oportunidade e vai
com tudo.”
Leonardo Filipe
de Souza e Souza
Ex- bolsista, formado
em Química pela UFF e
professor da rede estatual
e privada

“O prêmio da
Associação Vencer é
olhar para o vencer de
cada um dos bolsistas,
é saber que a gente
pode influenciar
para uma sociedade
melhor.”
Graça Ripardo
Membro do Conselho Consultivo
da Associação Vencer

25 Anos
Desde 1992 quando Associação Vencer iniciou seu projeto de proporcionar
oportunidades para jovens de classes menos favorecidas da sociedade,
podemos observar que as vidas de centenas desses jovens foram mudadas
para melhor. A oportunidade de receberem o incentivo para estudarem em um
colégio de alto nível de sua região, com números elevados de aprovações em
vestibular, professores de referência e com estrutura educacional de excelência
também contribuiu para experimentarem uma nova realidade de crescimento
intelectual, de caráter, autoconfiança e iniciativa de vencedor das dificuldades.
Durante esses 25 anos, a Associação Vencer carrega consigo uma infinidade
de histórias que podem ser contadas de diversas maneiras. Todas elas podem
começar da mesma forma, falando de jovens que se destacavam em escolas
públicas e com muitos sonhos para o futuro. No entanto, a partir do momento
que esses jovens se tornam parte da Vencer, as portas e janelas do mundo
parecem se abrir cada vez mais.
Para uma Instituição que tem como objetivo claro e principal promover
a educação e todo o suporte necessário para que os jovens sejam aprovados
em uma universidade renomada, poder ser homenageada na data que marca
a sua maturidade pelos próprios frutos que vêm colhendo ao longo de sua
jornada, certamente é a tradução do trabalho sólido e árduo de todos que
contribuíram para seu crescimento. Por sinal, hoje esses jovens já podem ser
chamados de médicos, engenheiros, arquitetos, psicólogos, administradores,
mestres, doutores, ou qualquer outro título que quiserem. De mestres de
cerimônias a cantoras e bailarinas, a celebração dos 25 anos consolidou toda a
representatividade de bolsistas, ex-bolsistas e colaboradores.

“Nunca perdi o contato
com a Associação.
Eu percebi que era
uma coisa que ia me
acompanhar para o
resto da vida, que eu
tinha feito amigos.”
Vanessa Pereira
da Silva
Ex-bolsista, formada em Direito
na UERJ e História na UniRio e
Analista Judiciário do TJ
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Com todos os números que hoje podem ser exaltados, o mais importante e
que deve ser comemorado todos os dias são os “personagens” que construíram
essas histórias com dedicação e empenho aproveitando as oportunidades que
lhes foram oferecidas. É por conta disso que a Associação continua investindo
no bem mais precioso que o ser humano pode ter, uma educação de qualidade
e o incentivo para alçar voos mais altos.

“Vocês, bolsistas,
são uma inspiração
para mim.
Parabéns!”
Maria Fernanda
Diniz Baptista
Borborema
Neta do Diniz
homenageando o avô
e os bolsistas

“A Associação me
deu a oportunidade
de sonhar, de
escolher o que fazer
no meu futuro.”
Claudia Regina
Isaías Vasconcelos
Ex-bolsista, cursando
3º período em Ciências
Biológicas na UFRJ

“Vocês, bolsistas
e ex-bolsistas, são
os que fazem a
Associação crescer e
ser essa grandeza.”
Dilma Suero
Co-Fundadora da
Associação Vencer
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A Associação recebe
o Certificado de
Utilidade Pública
Federal.

200

A Associação recebe
o Certificado de
Utilidade Pública
Estadual.

Marca de

Primeiro bolsista
a ingressar no
Doutorado.

atendidos com a
bolsa integral da
Associação.

anos da
Associação Vencer.

Linha do tempo
Nossa história

Marca de

500

Fundação da
Associação Vencer
pelo Sr. Diniz Ferreira
Baptista.

Primeiro bolsista a
entrar na universidade,
no Curso de
Comunicação da
UFRJ.

anos da
Associação Vencer.

atendidos com a
bolsa integral da
Associação.

1992

1996

2002

2009

2011

2015

2017

1993

1999

2004

2010

2012

2016

2018

Os primeiros

Anelise Costa é a
primeira bolsista a
conquistar uma vaga
na Faculdade de
Medicina, na UFRJ.

Primeiro bolsista
a ingressar no
Mestrado.

A Associação
Vencer consolida
sua parceria com

A Associação recebe
o Certificado do
Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente.

Marca de

Chegamos

5
alunos
selecionados
para cursar o
ensino médio com
bolsa integral da
Associação.

Comemoração de

10

Marca de

100

estudantes

atendidos com a
bolsa integral da
Associação.

estudantes

70 Escolas
Municipais para
indicação de
candidatos.
Marca de

100

aprovados

estudantes

100

bolsistas

graduados em
universidades.

Comemoração de

Comemoração de

25

a

697

bolsistas

apoiados pela
Associação nos
colégios parceiros.

20 anos da

Associação Vencer.

em universidades
públicas e
particulares de
referência pelo
PROUNI.

“Abrir uma janela de oportunidades
para esses jovens nos dá muito orgulho
e uma responsabilidade muito grande.”
Diniz Ferreira Baptista

8

Associação Vencer

Associação Vencer

9

25

Anos

Depoimentos
Ex-bolsistas
Cursando
Odontologia
na UERJ

William Corrêa
de Melo

Letícia Felipe
Pereira
Meu nome é Letícia, tenho 20 anos. Sou
filha única de uma empregada doméstica com
um porteiro. Nasci e cresci em uma comunidade
na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Em
virtude da vida humilde em que viviam, meus pais
vieram ao Rio, em busca de uma vida melhor,
como tantos outros nordestinos. Nada faltoume, meus pais me deram tudo que estavam
aos seus alcances, inclusive o mais precioso: a
oportunidade de estudar.
Estudei por 11 anos em escolas públicas.
Quando estudava na E.M. Afonso Penna, fui
selecionada para participar do processo seletivo
da Associação Vencer. Em 2013, comecei a
estudar no Colégio Palas Tijuca. No início, foi um
pouco difícil, uma vez que, apesar de ter passado

Ana Beatriz
Pinheiro Alves

Associação Vencer

Atualmente,
estou cursando
Odontologia,
na UERJ. Tenho
muito orgulho
de estar nesta
instituição e
poder estudar
algo que gosto,
é a realização de
um sonho.

Médica Veterinária
e Mestranda em
Clínica e Reprodução
Animal pela UFF

Se eu tivesse que descrever todo o
sentimento que tenho pela Associação em uma
única palavra, esta seria GRATIDÃO, pois parte de
minhas conquistas hoje, a meu ver, são reflexo
da oportunidade que recebi há nove anos. Essas
conquistas são mérito meu sim, todavia, por trás de
todo sucesso individual há um bastidor repleto de
pessoas que acreditaram e nos impulsionaram até
o lugar em que chegamos. Em 2009 acreditaram
e investiram em mim. Me proporcionaram um
ensino médio de excelência, que me permitiu
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por escolas relativamente boas, minha base era
defeituosa. No entanto, a Associação Vencer
sempre esteve presente dando seu total apoio.
Atualmente, estou cursando Odontologia,
na UERJ. Tenho muito orgulho de estar nesta
instituição e poder estudar algo que gosto, é a
realização de um sonho. Contudo, se não fosse
a Associação Vencer ter me dado a oportunidade
de estudar em um ótimo colégio, não sei se teria
conseguindo ingressar em alguma universidade.
Eu sinto muita gratidão por tudo que Associação
fez por mim e por fazer parte de sua história.
Desejo que a Vencer cresça ainda mais e ajude
muitos outros adolescentes, porque o estudo
muda vidas, assim como mudou a minha.

conquistar meu lugar na universidade. Porém,
meu maior aprendizado como bolsista da
Associação Vencer foi ganhar novas perspectivas
e visão de mundo (e da vida), e saber agarrar com
todas as forças as oportunidades que surgem.
Hoje sou Médica Veterinária, formada
pela Universidade Federal Fluminense, e estou
no meu primeiro ano do mestrado. Sou exbolsista da Associação Vencer e me orgulho
profundamente disso.

Em um sistema repleto de desigualdade
de oportunidades, a Associação Vencer possui
atuação fundamental a partir do momento que
oferece para os jovens de camadas populares
mais do que uma simples oportunidade. Oferece
valorização de potenciais. Potenciais que há
muito tempo se encontram adormecidos em
cada jovem estudante de escola pública.
Obviamente estamos distantes de preencher
todas as lacunas das iniquidades que ainda existem
em suas múltiplas dimensões e fortemente
presentes no sistema educacional. Porém, ações
como as realizadas pela Equipe Associação
Vencer fazem toda a diferença pra muitos. Eu sou
um dos vários exemplos. Exemplos que mostram
para si mesmos e para o mundo que não é
impossível lutar pelo que se quer. Exemplos que
se não acreditavam em si passaram a acreditar
e que, em muitos casos, mesmo após acreditar

Rogério Henrique
Bertoldo da Silva
Em 2009
acreditaram
e investiram
em mim. Me
proporcionaram
um ensino
médio de
excelência, que
me permitiu
conquistar
meu lugar na
universidade.

A Associação Vencer é, sem sombra de
dúvida, peça fundamental na minha vida. Digo
isso com muito orgulho! Ela despertou em mim
algo que guardarei por toda a minha vida, algo
que me faz sonhar cada vez mais alto: desejo
incessante por conhecimento. Desistir já não faz
parte das minhas escolhas, pois aprendi que posso
não somente sonhar, mas também que tenho
potencial para fazer com que meus objetivos se

Biólogo e Mestre
em Educação
pela UFRJ

em si, superaram as próprias expectativas. Eu
disse “Equipe” antes de “Associação Vencer” pois
há que se destacar a atuação de TODA a equipe,
sem nenhuma exceção, na construção de minha
trajetória. De nossas trajetórias.
Por isso, aqui, vai meu imenso agradecimento
a cada personagem, a cada ator que esteve na
minha história. Aliás, faço questão que ainda
estejam na minha história. Afinal, não há exbolsista na Associação, há eternos bolsistas.
Eternamente gratos pelos sonhos que,
finalmente, se realizam ou se realizaram. Ontem
era estudante da rede municipal de educação do
Rio de Janeiro. Hoje, sou professor de Ciências e
Biologia e mestre em Educação. É felicidade que
não cabe no peito. Com toda a minha gratidão,
um fortíssimo e carinhoso abraço a todas e todos
que tornaram tudo o que vivo hoje uma realidade
jamais imaginada.

Eu disse
“Equipe” antes
de “Associação
Vencer” pois há
que se destacar
a atuação de
TODA a equipe,
sem nenhuma
exceção, na
construção de
minha trajetória.

Cursando
Engenharia
de Controle
e Automação
na UFRJ

concretizem. Não significa que as dificuldades
simplesmente “sumiram”. Muito pelo contrário,
nenhuma conquista foi fácil. Mas convenhamos,
a vida é, certamente, mais interessante fora da
zona de conforto.
Gostaria de registrar o imenso prazer que
sinto por fazer parte desse time. A Associação
Vencer, entre muitas outras coisas, me fez olhar
para novos horizontes!

Gostaria de
registrar o
imenso prazer
que sinto por
fazer parte desse
time.
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Bolsistas 2018
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Aprimorando através do estudo
cidadãos para o futuro.
Janeiro/2018

Reunião Geral
de bolsistas
NADA MELHOR PARA COMEÇAR O ANO
LETIVO DO QUE PROPICIAR AOS BOLSISTAS
UM ENCONTRO DE MUITO ALTO ASTRAL E
CHEIO DE ENERGIA POSITIVA.
Nossa Reunião Geral de Bolsistas, uma
tradição de nossa instituição, realizada em 30
de janeiro de 2018, na Sede Social do Botafogo,
gentilmente cedida para nosso evento,
proporciona esse bem estar com muitas falas
motivacionais para encorajar e “abraçar” os
bolsistas em sua jornada de trabalhos e desafios.
Depoimentos de quem já vivenciou a
experiência são sempre os pontos altos desse
evento, e para mostrar que é possível colher
os frutos da dedicação e comprometimentos
convidamos três ex-bolsistas muito inspirados
pela suas trajetórias: Rayane Farias, Felipe
Antônio dos Santos e Michelly Venâncio.
Abrilhantando ainda mais nossa Reunião
Geral, uma convidada muito especial trouxe
sua experiência pessoal, convergente com a
realidade dos nossos bolsistas, para traduzir
em fato real as aspirações de sucesso e
realização profissional dos ouvintes atentos.
Vivian Suzano Medeiros cursou Engenharia de
Controle e Automação na PUC-Rio, com Bolsa
Integral do PROUNI, trabalha no Centro de
Pesquisa em Tecnologia de Inspeção (CPTI),
doutoranda em Engenharia Mecânica, ambos
na PUC-Rio, e participa do Programa de
Mentoria da Associação Vencer.
Completando nosso evento tivemos a
fala de incentivo a todos os alunos e seus
responsáveis, do presidente e fundador da
Associação, Sr. Diniz Ferreira Baptista, e a
leitura dos nomes dos recém aprovados no
Vestibular 2018 que estiveram presentes, feita
pela colaboradora Marcia Dabul. Só alegrias!

16

Associação Vencer

Bolsistas e Responsáveis

Diniz Ferreira Baptista
Presidente/Fundador
da Associação Vencer

“O ensino de qualidade,
aliado aos novos
relacionamentos pessoais,
proporciona um ganho social
em todos os níveis.”

Filipe Antonio
dos Santos
Ex-bolsista
Cursando
9º período
Nanotecnologia
(UFRJ)

Vivian Suzano
Medeiros
Voluntária no
Programa de
Mentoria da
Associação Vencer

Marcia Dabul
Membro do
Conselho
Consultivo da
Associação Vencer

Rayane Farias
Ex-bolsista
Formada em
Medicina
(Faculdades Souza
Marques - Prouni
100%)

Michelly Venâncio
Ex-bolsista
Cursando 5º
período de
Economia (PUC Prouni 100%)

Associação Vencer

17

25

Anos

Vestibular 2018
Nossos vencedores
“A Educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo.”

35
32
(91%)

Nº de
Vestibulandos

41
Nº de
Aprovados

universidades
públicas (UFF/
UFRJ/UFRRJ/
UERJ/ENCE/
UNIRIO/CEFET/
IFRJ/CEDERJ)

28

universidades
privadas com
bolsa integral
pelo PROUNI
(12 PUC e 16
outras)

Nelson Mandela

Alana Pereira Marzullo

Lidiane Souza de Rimas

Escola Municipal Rosa
Bettiato Záttera (Vaz Lobo)
Colégio PENSI de Madureira
QUÍMICA – UFRJ
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUC (PROUNI)
ENGENHARIA QUÍMICA – PUC (PROUNI)
ENGENHARIA QUÍMICA – UERJ

Escola Municipal Rosa
Bettiato Záttera (Vaz Lobo)
Colégio PENSI de Madureira
DIREITO – UFRRJ (3º lugar - FEDERAL RURAL)
DIREITO – PUC (1º lugar - PROUNI)
DIREITO – FGV

Fabianne de Albuquerque Lopes
Escola Municipal Pará (Rocha Miranda)
Colégio PENSI de Madureira
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UERJ
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUC (PROUNI)

Escola Municipal Ary Barroso (Braz de Pina)
Colégio PENSI de Madureira
ENGENHARIA ELÉTRICA – UERJ
ENGENHARIA ELÉTRICA – CEFET (5º lugar)
ENGENHARIA ELÉTRICA – PUC (PROUNI)

Gabriel Santos da Silva

Rafaela Fernandes Rodrigues

Escola Municipal Rosa
Bettiato Záttera (Vaz Lobo)
Colégio PENSI de Madureira
GEOGRAFIA – UERJ
QUÍMICA – UFRJ (3º lugar)

Escola Municipal Itália (Rocha Miranda)
Colégio PENSI de Madureira
ENGERMAGEM – UERJ (1º lugar)
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA – UFRJ
ENFERMAGEM – UVA (PROUNI)

Luiz Felipe Dias Fontes

Izabela Santos da Conceição
Escola Municipal Barão de Itacurussá (Tijuca)
Colégio Palas da Tijuca
ENGENHARIA CIVIL – CELSO LISBOA
(PROUNI)
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Vitória Brito da Silva

Clara Carvalho Pereira

Leandro de Freitas Rodrigues

Escola Municipal Affonso
Penna (Vila Isabel)
Colégio Palas da Tijuca
TERAPIA OCUPACIONAL – UFRJ
DIREITO – UVA (PROUNI)
HISTÓRIA – UNIRIO

Escola Municipal Roma (Copacabana)
Colégio QI de Botafogo
RELAÇÕES PÚBLICAS – FACHA (PROUNI)

Escola Municipal George Pfisterer (Leblon)
Colégio QI de Botafogo
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA –
UERJ (2º lugar)
ESTATÍSTICA – ENCE (IBGE)
ADMINISTRAÇÃO – IBMR (PROUNI)

Arthur de Oliveira Ferreira
Escola Municipal Rivadavia
Corrêa (Cidade Nova)
Colégio Santo Amaro - Botafogo
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO –
UNICARIOCA (PROUNI)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UERJ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UVA
(2º lugar - PROUNI)

Carlos Eduardo Miranda
do Nascimento
Instituto Rogerio Steinberg
(IRS) (Jardim Botânico)
Colégio QI de Botafogo
MATEMÁTICA – UNIRIO
JORNALISMO – UNICARIOCA
(bolsa integral da instituição)
CINEMA – FACHA (PROUNI)

Gabriel Oliveira Silva
Escola Municipal Georg Pfisterer (Leblon)
Colégio QI de Botafogo
QUÍMICA – UFF
DESENHO INDUSTRIAL – PUC (PROUNI)

Isabela Favacho de
Lucena Souza
Escola Municipal Orlando
Villas Boas (Centro)
Colégio QI de Botafogo
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UERJ
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UFRJ

João Paulo Oliveira Gomes
Escola Municipal Manoel Cícero (Gávea)
Colégio QI de Botafogo
ADMINISTRAÇÃO – PUC (PROUNI)

Júlia Rufino do Nascimento

Matheus Barros Freires
Escola Municipal Manoel Cícero (Gávea)
Colégio QI de Botafogo
ENGENHARIA MECÂNICA – UERJ
ENGENHARIA MECÂNICA – PUC
(PROUNI)

Monique de Lima Silva
Escola Municipal Joaquim
Abílio Borges (Humaitá)
Colégio QI de Botafogo
GEOGRAFIA – UERJ
GESTÃO AMBIENTAL – IFRJ
ADMINISTRAÇÃO – MACKENZIE
SÃO PAULO (PROUNI)
GEOGRAFIA – PUC

Escola Municipal Joaquim
Abílio Borges (Humaitá)
Colégio QI de Botafogo
ADMINISTRAÇÃO – UERJ
ADMINISTRAÇÃO – CEFET (3º lugar)
ADMINISTRAÇÃO – UFRJ
ADMINISTRAÇÃO – PUC (PROUNI)

Patrick Luiz de
Vasconcelos Lopes

Juliana Soares Barbosa

Sabrina Silva Almeida

Instituto Rogerio Steinberg
(IRS) (Jardim Botânico)
Colégio QI de Botafogo
GEOGRAFIA – UERJ
HISTÓRIA – PUC

Escola Municipal Castelnuovo
(Copacabana)
Colégio QI de Botafogo
GEOGRAFIA – UFF

Escola Municipal Manoel Cícero (Gávea)
Colégio QI de Botafogo
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO –
UVA (PROUNI)
ADMINISTRAÇÃO – IBMR (PROUNI)

Thiago Fernandes Santana
Escola Municipal Georg Pfisterer (Leblon)
Colégio QI de Botafogo
EDUCAÇÃO FÍSICA – IBMR (PROUNI)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UERJ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – PUC

Ana Beatriz Silvano
de Moura Siqueira
Escola Municipal Rio de Janeiro
(Engenho Novo)
Colégio QI do Méier
PSICOLOGIA – IBMR (PROUNI)

Ana Caroline Viana
Mota Ferreira
Escola Municipal Panamá (Grajaú)
Colégio QI do Méier
ENGENHARIA AMBIENTAL
E SANITÁRIA – PUC (PROUNI)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UERJ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – PUC
(bolsa integral da instituição)

Crislayne Conceição
dos Santos
Escola Municipal Rio de Janeiro
(Engenho Novo)
Colégio QI do Méier
ARTES VISUAIS – UERJ
LETRAS – UFRJ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – CEDERJ (1º lugar)

Esther Santos Santarém
Magalhães Nascimento
Escola Municipal Orsina da Fonseca (Tijuca)
Colégio QI do Méier
HISTÓRIA – PUC (bolsa integral
da instituição)
HISTÓRIA – UERJ
TURISMO – UNIRIO

Associação Vencer

Escola Municipal Vicente
Licínio Cardoso (Centro)
Colégio QI da Tijuca
CIÊNCIAS SOCIAIS – UERJ

Breno Freitas da Silva
Escola Municipal Presidente
João Goulart (Andaraí)
Colégio QI da Tijuca
GEOGRAFIA – UERJ
GESTÃO AMBIENTAL – IFRJ
PUBLICIDADE E PROPAGANDA –
UVA (PROUNI)

Legenda das
universidades
públicas:
UNIRIO

Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro

UFRJ

Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Gabriela Viana Ferreira

IFRJ

Escola Municipal Vicente
Licínio Cardoso (Centro)
Colégio QI da Tijuca
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – UNICARIOCA
(PROUNI)

UFRRJ

Rayssa Gomes Duarte
Escola Municipal Oscar Tenório (Gávea)
Colégio QI da Tijuca
ADMINISTRAÇÃO – PUC (PROUNI)
METEOROLOGIA – UFRJ
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA – UFRJ

Instituto Federal de
Química do Rio de Janeiro

Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro

ENCE

Escola Nacional de
Ciências Estatísticas (IBGE)

UERJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Stephanie da Silva Paiva
Escola Municipal Francisco Cabrita (Tijuca)
Colégio QI da Tijuca
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUC (PROUNI)

Vanessa Carolina
Carneiro Nunes
Escola Municipal Rio de Janeiro
(Engenho Novo)
Colégio QI do Méier
RELAÇÕES PÚBLICAS – UERJ (4º lugar)
SAÚDE COLETIVA – UFRJ
ENFERMAGEM – UVA (PROUNI)
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72 Faculdades
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A Associação
oferece

Apoio
Psicológico

Material
didático

Orientação
profissional

RioCard

Acompanhamento
durante todo o
período do curso

Programa de
mentoria

Monitoria
virtual

Monitoria
presencial

Missão

Visão

Valores

Apoiar, de forma
ampla e diversificada,
bolsistas de colégios
particulares de ensino
médio, viabilizando a
máxima preparação para
aprovação nos concursos
dos vestibulares
públicos e privados
de referência, através
da instrumentalização
acadêmica, recursos
materiais necessários e
orientação pedagógica
e psicológica. Essa é
a grande missão da
Associação Vencer.

A Associação Vencer
acredita que, ao beneficiar
um grupo de jovens
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
estudarem e realizarem
seus sonhos.

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

Associação Vencer, identidade e desafios
A maneira como percebemos o mundo impacta diretamente na nossa capacidade de sonhar
com o futuro. Infelizmente, as condições básicas para um desenvolvimento saudável nos mais
diversos âmbitos da formação dos indivíduos são desiguais comparando contextos diferentes
da nossa sociedade. E, sendo as trajetórias acadêmicas fundamentais para o desenvolvimento
pessoal e profissional, o trabalho da Associação Vencer compreende esse processo como
parte de um cenário maior, onde é necessário instrumentalizar os jovens para que possam
desenvolver todo seu potencial.
Em contextos onde o caminho para ingressar em universidades públicas é diretamente
atravessado por questões sociais e econômicas latentes, essa missão se torna ainda mais
importante. Assim, na valorização do seu sonho e em fornecer as ferramentas e suportes
necessários para que seja possível alcançar seu objetivo, reside o cerne da atuação da Associação
Vencer. Entretanto, mais do que permitir aos jovens condições para ascenderem socialmente,
buscamos construir e incentivar redes colaborativas que permitam que não somente nossos
bolsistas desenvolvam seu potencial, mas também que se tornem, em seus contextos sociais,
referências de uma realidade possível.
Contribuir para que o jovem de baixa renda tenha protagonismo no processo de
fortalecimento de seu meio é ampliar perspectivas e expectativas, é estimular o crescimento da
coletividade, em resumo, é contribuir para uma sociedade mais justa.

Evolução das escolas municipais parceiras credenciadas

Evolução aproximada de bolsistas atendidos
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Turmas
atuais

Índice de
desempenho
Índice de
Aprovação no
Vestibular
(3a série)**

1a série

2a série

3a série

Aprovados no
Vestibular

Índice de seleção*

1993

5

0

0

0

80%

1994

4

5

0

0

75%

1995

7

3

4

2

71%

50%

1996

6

6

3

2

100%

67%

1997

8

6

5

5

75%

100%

1998

10

6

6

5

90%

83%

1999

10

10

6

5

90%

83%

2000

9

10

9

4

100%

44%

2001

11

9

9

8

100%

89%

2002

10

11

9

9

90%

100%

2003

11

10

11

7

82%

64%

2004

14

9

9

9

64%

100%

2005

15

11

9

9

73%

100%

2006

18

12

9

8

56%

89%

2007

10

12

11

11

50%

100%

2008

34

8

10

10

59%

100%

2009

22

21

5

5

55%

100%

2010

36

14

20

18

61%

90%

2011

64

24

12

12

67%

100%

2012

51

46

22

22

61%

100%

2013

42

33

43

40

67%

93%

2014

61

31

31

29

61%

93%

2015

52

47

28

28

67%

100%

2016

57

38

45

45

74%

100%

2017

56

45

35

32

67%

91%

2018

74

42

41

Colégio
De A a Z
(Barra)

2

2

Colégio
De A a Z
(Botafogo)

1

Colégio Qi
(Rio Centro)

5

Colégio PENSI
(Vila da Penha)

3

1ª série

2

1

Colégio
Palas

2

Colégio Qi
(Tijuca)

9

7

6

Colégio Qi
(Botafogo)

1

Colégio
Santo Amaro

1

Colégio SION

1

5

1

4

2ª série

2

Sistema Elite
de Ensino
(Madureira)

9

7

6

Colégio PENSI
(Copacabana)

1

1

3ª série

Colégio Qi
(Freguesia)

9

3

Colégio Qi
(Méier)

4

13

8

5

Colégio PENSI Colégio PENSI
(Madureira)
(Méier)

9

1

3

3

Total
1ª série

Total
2ª série

Total
3ª série

74

42

41

4

6

Colégio Qi
(Recreio)

3

Colégio PENSI
(Tijuca)

4

3

Total
Geral

157

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

72%

Média

73% 88%

Visite nosso
site e conheça
todas as formas
de doações.

* 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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Nossa nova
MARCA

Uma nova marca para um novo ciclo. Com 25 anos, a Associação Vencer moderniza
a sua marca para estar alinhada aos seus alunos e ideal que ultrapassa barreiras e
gerações, formando centenas de alunos e cidadãos.

CRÉDITOS
Fotos: Associação Vencer
Revisão do texto: Grupo 1000
Projeto Gráfico e Diagramação: Grupo 1000
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Quer ajudar a
transformar vidas?
Acessando nosso site você vai
descobrir o quanto é fácil e possível.
www.associacaovencer.org
Nos ajude na construção de um
futuro melhor para o nosso país.
Seja um doador
vencer@associacaovencer.org

Edifício Rodolpho de Paoli - Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 917
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20020-906

www.associacaovencer.org
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