


Vestibular 2016 
Nossos VeNcedores

Nº DE VESTIBULANDOS = 28

Nº DE APROVADOS = 27 (96%)

Nº DE APROVAÇÕES = 43 (27 aprovados para 43 universidades)

AGUARDANDO RECLASSIFICAÇÃO = 01

Isso é o que nos faz seguIr em frente, 
com trabalho, amor e otimismo.“ ”

amanda silVestre da silVa 
escola munIcIpal Benevenuta rIBeIro 
(Méier)
Colégio Qi - Méier
Biologia  – UFF
Relações inteRnacionais – UeRJ

ana beatriz lima Goiabeira souza
esCola MuniCipal Ceará (inhaúMa) 
Colégio Qi - Méier
nUtRição – UeRJ

thalles henrique maia da silVa Passos
esCola MuniCipal Ceará (inhaúMa)
Colégio Qi - Méier
gestão amBiental – iFRJ 

iVo CamPos de lima
esCola MuniCipal rio de Janeiro (JaCaré)
Colégio Qi - Méier
administRação – iBmR (PRoUni)
gestão amBiental – iFRJ
Biologia - UeRJ

marCelle helena Gama dos santos
escola munIcIpal Benevenuta rIBeIro 
(Méier)
Colégio Qi - Méier 
geogRaFia – UFF
Relações PúBlicas – UeRJ 

thayrine FonseCa barbosa baPtista 
esCola MuniCipal repúbliCa do peru 
(Méier)
Colégio Qi - Méier 
maRketing – iBmR (PRoUni)

João Pedro loPes taVares 
esCola MuniCipal roMa (CopaCabana)
Colégio Qi - botafogo
comUnicação social – UFRJ
economia – UeRJ 

Fernanda euGênia
esCola MuniCipal prof. lourenço filho 
(graJaú) 
Colégio Qi - tiJuCa
FaRmácia – UeZo 

iêda Pereira de moraes
escola munIcIpal JoaquIm aBílIo 
borges (huMaitá)
Colégio Qi – ipaneMa
Biologia - UeRJ

isabela rodriGues de PaiVa 
esCola MuniCipal georg pfisterer (gávea)
Colégio Qi - ipaneMa 
FonoaUdiologia – UFRJ 
aRqUeologia – UeRJ

eriCk de miranda 
escola munIcIpal general euclydes de 
figueiredo (tiJuCa)
Colégio palas - tiJuCa 
Biologia – UeZo
odontologia – UeRJ 

Guilherme matos de morais
escola munIcIpal Barão de Itacurussá
Colégio palas – tiJuCa
Biologia – UeRJ

JéssiCa Villar de assumPção 
esCola MuniCipal affonso penna (tiJuCa)
Colégio palas - tiJuCa
matemática – UFRJ
engenhaRia de PRodUção – PUc (PRoUni)

letíCia FeliPe Pereira 
esCola MuniCipal affonso penna (tiJuCa) 
Colégio palas - tiJuCa
odontologia – UeRJ
Biomedicina – iBmR (PRoUni)
FaRmácia – UFRJ  

Wesllen de oliVeira borba
escola munIcIpal Barão de Itacurussá 
(tiJuCa)
Colégio palas - tiJuCa
nanotecnologia – UFRJ
engenhaRia de PRodUção – PUc (PRoUni) 

alessandra de souza lira
escola munIcIpal márIo paulo de BrIto 
(vista alegre)
Colégio sisteMa elite de ensino - 
madureIra
Pedagogia – iFRJ
administRação – iBmR (PRoUni)

esteVão Willian almeida dos santos 
escola munIcIpal rIvadavIa corrêa 
(Centro)
Colégio sisteMa elite de ensino - 
madureIra
qUímica – iFRJ
 

mariana da silVa santos
escola munIcIpal mInIstro edgard 
romero
Colégio sisteMa elite de ensino – 
madureIra
engenhaRia civil – estácio (PRoUni)

rayane smanio braGa 
escola munIcIpal rosa BettIato zattera 
(vaz lobo)
Colégio pensi - Madureira 
Pedagogia – UFRJ

miChelly VenanCio azeVedo
escola munIcIpal JoaquIm aBílIo Borges 
(huMaitá)
Colégio pensi - CopaCabana 
economia – UeRJ
economia – PUc (PRoUni)
ciências contáBeis – UFRJ 
 
anna beatriz marques maChado 
esCola MuniCipal deodoro (glória)
Colégio pensi - Méier 
FaRmácia – UFF
nUtRição – UeRJ 

Legenda:

uFF = UNIVERSIDADE FEDERAL FLUmI-
NENSE

uFrJ = UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO 

iFrJ = INSTITUTO FEDERAL DE QUímICA DO 
RIO DE JANEIRO

ueZo = UNIVERSIDADE ESTADUAL DA ZONA 
OESTE 

uerJ = UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

prouni = ALUNOS APROVADOS COm 
BOLSA INTEGRAL 

Alguns dos  
bolsistas aprovados 
no Vestibular 2016

márCio França de oliVeira 
esCola MuniCipal repúbliCa do peru 
(Méier)
Colégio pensi - Méier
Biologia – UFRJ

daniel Gomes Penha
esCola MuniCipal bolívar (engenho de 
dentro)
Colégio pensi - Méier
mUseologia – UniRio
desenho indUstRial – PUc (PRoUni)

mauro Cesar dos anJos de almeida 
esCola MuniCipal bolívar (engenho de 
dentro) 
Colégio pensi - Méier 
diReito – PUc (PRoUni) 

Camila duarte alVes da roCha
escola munIcIpal deodoro
colégIo santo amaro
engenhaRia de PRodUção – PUc (PRoUni)

daniela dos santos silVa
escola munIcIpal reverendo martIn 
luther King (praça da bandeira)
colégIo santo amaro
administRação – PUc (PRoUni)

José iGor Gomes da silVa
escola munIcIpal rIvadavIa 
Corrêa (Central)
colégIo santo amaro
Biologia - UeRJ
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missão
oferecer a jovens de baixa 
renda, academicamente 
talentosos e vindos 
de escolas públicas, a 
oportunidade de uma 
formação de ensino médio 
em colégios privados 
conceituados, com bolsa 
integral de estudo, 
capacitando-os para realizar 
concursos dos vestibulares 
públicos e particulares de 
referência. essa é a grande 
missão da associação vencer.

Visão Valores
a associação vencer 
acredita que, ao beneficiar 
jovens com uma formação 
acadêmica de alto nível, 
está colaborando para 
o desenvolvimento de 
cidadãos mais conscientes, 
solidários e competentes, 
aptos a transformar sua 
comunidade com seu 
trabalho, ajudando outros 
jovens sem recursos a se 
formar, inclusive, seguindo o 
exemplo do nosso projeto.

exercer a cidadania e a 
solidariedade; desenvolver 
a capacidade de persistir e 
de se superar, combinando 
talento e esforço pessoal, 
na busca da excelência; 
usufruir de maneira ética e 
produtiva das oportunidades 
oferecidas para promoção 
social, são alguns dos valores 
transformadores cultivados 
em nossos bolsistas. 
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a assoCiação VenCer oFereCe

Acompanhamento 
durante todo o 

período do curso

Programa de
mentoria

Oficina de técnicas 
para relaxamento

Monitoria
virtual

Bolsa integral 
de estudo para o 

ensino médio

Monitoria
presencial

Orientação
profissional

Material
didático

apoio, acompanhamento e 
ensIno de qualIdade 

possibilitam à máxIma 

exploraÇão do potencial 
intelectual dos nossos 

meninos e meninas.

CresCimento do número de 
bolsistas a Cada triênio.



assoCiação VenCer
bolsistas 2016



reunião Geral de 
bolsistas
JaNeiro/2016

No dia 27 de janeiro, no requintado e
aconchegante salão de festas do Clube
do Botafogo, gentilmente cedido por seu
presidente e demais representantes, a  
Associação Vencer realizou a Reunião Geral
de abertura do ano de 2016.
 
Esse evento, tradicional da nossa
programação, foi abrilhantado com a
presença emocionante de alguns dos
nossos bolsistas aprovados no último
vestibular. Não há nada mais gratificante   
do que ver nossos vencedores saindo para
iniciarem uma nova fase de crescimento e
conquistas de suas vidas.
 
Na sequência desse clima de emoção 
e satisfação, não poderiam faltar os
depoimentos de ex-bolsistas, que,

passando suas experiências,
engrandecem o nome da nossa
instituição e incentivam de forma
acolhedora os atuais bolsistas. 
 
Por fim, nosso convidado
especial, ex-jogador de futebol
e comentarista do esporte que
lhe rendeu todo seu prestígio,
o talentoso Júnior, encerrou o
evento nos presenteando com suas
palavras de motivação e entusiasmo,
contagiando a todos os bolsistas,
responsáveis e demais ouvintes.
Foi tudo muito bonito de se ver,
ouvir e sentir!

aprImorando 

através do estudo

cidadãos para 

o futuro.

diniz Ferreira baptista 
Presidente/Fundador da Associação Vencer

bolsistas e responsáveis

linda elizabeth
Ex-Bolsista cursando Engenharia 

Ambiental na PUC

leonardo Filipe
Ex-Bolsista formado em Química pela UFF

Júnior
Ex-Jogador e atual 
comentarista de futebol

márcio França
Bolsista recém aprovado 
para Biologia na UFRJ
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ParCeiros

índiCe de desemPenho
1a série 2a série 3a série aprovados no vestibular Índice de seleção* Índice de aprovação no 

vestibular (3a série)**

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 28 74% 90%

2015 52 47 28 27 96%

2016 57 38 45

média 75% 87%
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turmas atuais 2016
iNstituições

1a série 2 a série 3 a série

total 140 57
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Colégio
palas

de a a Z

Colégio Qi 
Méier

pensi
Tijuca

Colégio Qi 
Freguesia

pensi
Madureira

Colégio
santo amaro

sistema
elite de ensino

Colégio Qi 
Botafogo

pensi
Copacabana

Colégio Qi
Tijuca

sion

Colégio Qi 
ipanema

pensi
Méier

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.

4

2
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Durante três anos, você apoia um estudante na
conclusão do ensino médio e, no final, ele terá muita
chance de ingressar em uma faculdade, que mudará
sua vida e da comunidade em que vive.

NOs AJuDE NA CONstRuçãO DE uM FutuRO 
PROMissOR PARA EstEs JOVENs E PARA O NOssO PAís.

seJa Um mantenedoR
Entre em contato conosco pelo email
vencer@associacaovencer.org e saiba como.


