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1. DESTAQUES 2020
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INÍCIO DO ANO DE 2020

APROVAÇÕES DE VESTIBULARES
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BOLSISTA APROVAÇÕES UNIVERSIDADE
Bruna Yasmin Severo Biomedicina UFPI

Daniel Danilo dos Reis Física USP

Daniel Danilo dos Reis Curso 51 Unicamp

Davi Maciel Dias Física UFF

Eduardo Gomes Lopes Engenharia mecânica Católica de Vitória

Fernando H. Paes Generich Ciência da Computação USP

Geovane Silva da Costa Odontologia UFC

Gustavo Gomes Nogueira Silva Medicina UFCA

Gustavo Gomes Nogueira Silva Matemática Mackenzie

BOLSISTA APROVAÇÕES UNIVERSIDADE
João Victor da Silva Soares Medicina Unifor

João Victor da Silva Soares Química USP

João Victor da Silva Soares Química Unicamp

Johnson Salvador Miyasaki Matemática USP

Jordana Moura de Almeida Psicologia UFC

José Barbosa Marques Engenharia mecânica UFC

Lael Viana Lima Matemática UFC

Lael Viana Lima Curso 51 Unicamp
4



INÍCIO DO ANO DE 2020

APROVAÇÕES DE VESTIBULARES

BOLSISTA APROVAÇÕES UNIVERSIDADE
Lucas Belique Sangali Ciência da Computação UESC

Marcelo Henrique Gomes Lima Engenharia mecânica UFC

Marcos Cardoso Vendrame Ciência da Computação UFSCAR

Mathias Cauet M. de S. Damasceno Engenharia da Computação UFC

Murilo Marinho Mascarenhas Universidade de Tufts Tufts

Paulo Anderson Paiva Martins Biotecnologia UFC

Pedro Henrique Soares Pereira Engenharia de produção UFSC

Pedro Henrique Soares Pereira Administração INSPER

Pedro Henrique Soares Pereira Engenharia Manufatura Unicamp

Pedro Henrique Soares Pereira Administração FGV

BOLSISTA APROVAÇÕES UNIVERSIDADE
Pedro Miguel Alves Lourenço Engenharia Civil Faculdade Ari de Sá

Pedro Miguel Alves Lourenço Engenharia Civil IFCE

Raphael Augusto de Lima Alves Física Computacional IFSC(USP)

Raphael Augusto de Lima Alves Curso 51 Unicamp

Sergio Garcia Barbosa Filho Ciência da Computação UFC

Thiago Soares Borges da Silva Engenharia Civil UFPI

Yuri Roberto Sales Louzada Engenharia Civil IFCE
55
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Em março João Victor recebeu a 
notícia de que foi aprovado mais 

uma vez na UNICAMP (no mesmo 
ano). O bolsista foi aprovado no 
curso de Química pelo vestibular e 
no curso de Engenharia Química 
pelas vagas olímpicas.

APROVAÇÕES EM MEDICINA PELO PROUNI DURANTE O ANO:

Érika - Centro Universitário FG - UNIFG

Geovane - Universidade Potiguar

Alex - Universidade Nove de Julho – UNINOVE

Beatriz - Faculdade São Leopoldo Mandic

Lucas – Centro Universitário UNIFACISA 

DESTAQUES DOS BOLSISTAS EM 2020
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DESTAQUES DOS BOLSISTAS EM 2020
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Em dezembro foi finalizada a IdPhO – International
distributed Physics Olympiad, versão 2020 da
Olimpíada Internacional de Física (IPhO). Competindo
com jovens de mais de 40 países, nosso bolsista Davi
Dias recebeu medalha de prata e obteve a maior
nota do Brasil nesta edição da competição.

O bolsista Everton conquistou medalha de Ouro
na edição 2020 da Olimpíada Brasileira de
Linguística, a OBL. Além disso, o jovem ficou em 1º

lugar do Ceará e 4º lugar geral da Competição.

DESTAQUES DOS BOLSISTAS EM 2020
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Para encerrar o ano de 2020 com esperança, tivemos os resultados
dos vestibulares de 2020 dos Institutos militares, o IME e o ITA.
Os 3 bolsistas acima foram aprovados no vestibular do IME, e o
bolsista Mathias Cauet, foi aprovado também no vestibular do ITA.

DESTAQUES DOS BOLSISTAS EM 2020



10

No estado do Ceará, os bolsistas Antônio Marcos e
Gisele Bessa foram aprovados em Ciência da
Computação e Engenharia Civil (na mesma
ordem), no Centro Universitário Farias Brito, com
bolsa integral.

Algumas faculdades privadas também realizaram seu vestibular no
final do ano e com isso tivemos o resultado da bolsista catarinense
Ana Clara, que foi aprovada em primeiro lugar no Curso de
Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Sul de Santa Catarina,
a Unisul, recebendo bolsa de 100% de isenção.

DESTAQUES DOS BOLSISTAS EM 2020



2. PROJETOS E ATIVIDADES
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O principal objetivo da Primeira Chance é transformar a vida

de jovens talentosos por meio da educação. Fazemos isso

principalmente por meio da educação formal. Contudo,

existem experiências que podem enriquecer ainda mais a

trajetória dos nossos bolsistas.

No ano de 2020, a maioria das atividades planejadas

para/com os bolsistas foram alteradas e/ou canceladas

devido a Pandemia do Covid-19. Desde março a maioria dos

alunos, que são do interior do estado, voltaram as suas casas.

Fizemos algumas adaptações, a fim de que os bolsistas não

perdessem o contato conosco e com os demais colegas,

também para que pudéssemos continuar acompanhando a

todos e auxiliando no que fosse possível.

12

ENCONTROS DE BOLSISTAS - CEARÁ



Antes da OMS decretar o estado de pandemia, que ocorreu 12 de março, realizamos algumas

atividades presenciais. Em janeiro tivemos o primeiro encontro de bolsistas, onde os novatos foram

apresentados aos veteranos e alguns ex-bolsistas recém-aprovados no vestibular também

estiveram presentes compartilhando suas experiências.

 Em fevereiro, a primeira edição de 2020 do clube do livro teve diferentes obras escolhidas no

formato de amigo secreto literário durante o clube do mês de dezembro de 2019. Os livros foram

indicados por cada um dos bolsistas e várias relatavam a 2ª Guerra Mundial, através de histórias

fictícias e biográficas, porém possuíam diferentes perspectivas.

Ainda no mês de fevereiro em Fortaleza, e no início do mês de março em Sobral, tivemos as

oficinas de musicalização com materiais recicláveis, realizada pelo Músico e educador Marcos

Melo. Na ocasião os bolsistas tiveram a oportunidade de aprender sobre ritmo e a confeccionar

tambores e chocalhos personalizados com pinturas, desenhos e escritos.

Após o início do isolamento social, nossos encontros ocorreram em forma de videochamada.

Reservamos a maior parte do tempo nos encontros para ouvi-los e assim, compreender melhor

como eles estavam lidando com esse momento e de que forma poderíamos auxiliá-los.
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ENCONTROS DE BOLSISTAS - CEARÁ



Realizamos mais 3 reuniões do nosso Clube do Livro. Uma em maio, onde foi debatida

a fantasia “O urso e o rouxinol”, a segunda em agosto, quando tivemos um debate

sobre o clássico “O sol é para todos” e, em outubro, os bolsistas começaram a

acompanhar a trilogia distópica “Jogos Vorazes”.

Fizemos um encontro virtual com os bolsistas do Espírito Santo, que são

acompanhados pelo Instituto Ponte. Assim como os bolsistas do Ceará, eles também

estavam em suas respectivas cidades, e nos contaram como estava sendo

acompanhar as aulas remotas. Além disso, os bolsistas do terceiro ano

compartilharam as expectativas para o vestibular.

Os bolsistas de São Paulo também conversaram conosco por videochamada no mês

de junho, com relatos bem parecidos aos demais bolsistas do Ceará e do Espírito

Santo. No segundo semestre preferiram nos atualizar conversando conosco pelo

whatsapp/ligação.
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ENCONTROS DE BOLSISTAS - CEARÁ



Com os bolsistas do Ceará realizamos mais três encontros virtuais, substituindo nossos

encontros de bolsistas presenciais. No primeiro tivemos a presença da nossa psicóloga

voluntária Raphaella Paiva, que realizou dinâmicas com os jovens para entender como

eles estavam se sentindo perante a pandemia e quais as maiores queixas deles em

relação ao período. No segundo, a psicóloga e mentora voluntária Bruna Moura trouxe

aos bolsistas um conjunto de ferramentas para um melhor planejamento dos estudos.

Muitos haviam nos relatado dificuldades de se adaptar a rotina das aulas remotas e

por isso, pedimos ajuda a Bruna, que trabalha como psicóloga escolar. No último

encontro tivemos a presença de alguns mentores que conversaram com os bolsistas

sobre suas profissões e experiências pós ensino médio/faculdade.

Em 2020, o projeto de mentoria grupal recebeu novas voluntárias para acompanhar os

alunos do 9º e 1º ano. Eles tiveram encontros virtuais mensais no segundo semestre,

onde conversaram sobre temas específicos como Emoções, Identidade, Autoestima, e

participaram de dinâmicas. Os grupos continham entre 5 e 9 participantes. Os demais

bolsistas foram acompanhados por mentores individuais, com conversas mais voltadas

para a escolha profissional.

MENTORIA GRUPAL
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Oficina de musicalização –
Sobral (início de Março)Encontro - Janeiro

Encontro - Janeiro
Oficina de musicalização –

Fortaleza (Fevereiro)Clube do livro - Fevereiro

ATIVIDADES COM BOLSISTAS – CEARÁ 2020

Oficina de musicalização –
Fortaleza (Fevereiro)
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ATIVIDADES COM BOLSISTAS – CEARÁ 2020

Mentoria grupal

Feira das Profissões Virtual

Encontros Virtuais

Clubes do livro virtuais



Em parceria com a Carnegie Brasil, tivemos a oportunidade de ofertar a 10 bolsistas da

Primeira Chance o curso de inglês na plataforma Cats, que trabalha as quatro

habilidades do inglês (fala, compreensão, leitura e escrita) de forma interativa e com

exercícios multimídia atuais.

As bolsistas Juliana Brito e Nicole Coelho foram as duas melhores alunas do Brasil de

toda a plataforma Cats durante o ano de 2020.

PARCERIA CARNEGIE BRASIL – PROJETO

PILOTO CURSO DE INGLÊS
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Em parceria com a Fundação Estudar, tivemos a oportunidade de ofertar aos ex-

bolsistas da Primeira Chance cursos de autoconhecimento, liderança e

desenvolvimento pessoal.

Durante o ano, foram ofertadas mais de 35 vagas, sendo 28 delas utilizadas por cerca

de 20 ex-bolsistas (alguns realizaram mais de um curso).

“O curso foi excelente!!! A didática utilizada pelos facilitadores é clara e concisa,

temos muitas oportunidades de interagir com o grupo e a escuta é bem participativa.

Eles criam um ambiente agradável para que você posso expor os seus medos, sonhos
e vivências. Gostei muito do curso!” Ex-bolsista Diogo Almeida sobre o curso de

Autoconhecimento

“Eu gostei bastante do curso. Aprendi muita coisa bacana, como mapear quais

sentimentos eu sentia, quais gatilhos eram acionados em determinadas situações,

entre outras coisas que eu já pude colocar em prática no meu dia a dia. Minha
experiência com o curso foi excelente!” Ex-bolsista José Victor sobre o curso de

Inteligência Emocional.

PARCERIA FUNDAÇÃO ESTUDAR – CURSOS

ESTUDAR NA PRÁTICA
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3. PROCESSO SELETIVO
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PROCESSO SELETIVO
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Identificação e recrutamento de potenciais bolsistas análise 
de perfil e histórico escolar

Testes presenciais: Português e Matemática e Redação

Entrevistas virtuais: individuais e com responsável legal

Processo seletivo avalia aprendizado e perfil 
psicossocial dos candidatos



PROCESSO SELETIVO 2021

Devido a Pandemia do Covid-19 tivemos que diminuir a
quantidade de candidatos a realizar o processo. Dessa forma,
puderam se inscrever apenas candidatos que já possuíam
medalhas em olimpíadas de conhecimento e candidatos que
fossem indicados pela Associação Cactus.

A Cactus nos auxiliou na execução da fase de provas, que
foram realizadas em 5 cidades: Cruz, Fortaleza, Madalena,
Tauá e Ubajara. Tivemos cerca de 150 inscrições, menos da
metade do ano anterior, mas a quantidade de alunos
aprovados não sofreu grandes mudanças.

Diferente dos anos anteriores, as entrevistas ocorreram de
forma remota, através da Plataforma do Google Meet.
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2. TESTES  PROCESSO SELETIVO EM NÚMEROS
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REDE DO BEM
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CONTATOS

26



27


