AEP – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS POLICTÉCNICOS DA USP

RELATÓRIO INICIAL
PROGRAMA RETRIBUA 2019

INTRODUÇÃO

O PROJETO RETRIBUA, desde a sua implantação, vem sendo gradativamente aperfeiçoado com o
objetivo de melhor assistir o aluno vulnerável, não só em suas necessidades financeiras, mas também
com orientação e mentoria ao longo de sua permanência na Poli.
Neste ano de 2019 foi mantido o corpo geral do que já se fazia em 2018, porém o processo de
concessão de bolsas foi aperfeiçoado para contemplar não só os critérios classificatórios da SAS –
Superintendência de Assistência Social da USP como também o desempenho escolar dos alunos. No
tópico apropriado estes critérios serão explicitados.
O processo de captação de recursos para as bolsas também sofreu algumas modificações e ampliações.
Além das doações individuais, pela primeira vez criou-se o patrocínio de turmas de ex-alunos. Este
detalhamento também será feito mais à frente.
E, finalmente, tivemos expressivo aumento no total de bolsas concedidas e sob responsabilidade da
AEP. Neste ano serão concedidas 83 bolsas contra 54 do período anterior. O valor do auxílio se
mantém em R$ 600,00, cifra idêntica ao do período 2018.
Neste relatório estarão expostos os recursos que foram captados, o perfil dos doadores, os critérios de
seleção dos contemplados e também os números relativos ao processo de mentoria.
Este relatório será divulgado para todos os colaboradores, voluntários, doadores e toda a Comunidade
Politécnica.

BOLSAS DE AUXÍLIO
1. Definição do valor da bolsa
O valor da bolsa do período 2018 foi de R$ 600,00 mensais, creditados ao bolsista de março de 2018 a
fevereiro de 2019. A AEP decidiu manter este valor para o período 2019, primeiro pela baixa inflação
no período e segundo para poder atender um maior número de beneficiados.
Para o período de 2019 também será mantido o intervalo de 12 meses, de março de 2019 a fevereiro
de 2020.
2. O processo de captação
Desde meados de outubro de 2018 iniciou-se uma divulgação massiva do PROJETO RETRIBUA através
do mailing da AEP e das redes sociais. Paralelamente, pelo esforço de alguns voluntários, foi feita uma
abordagem mais direta e pessoal aos ex-alunos da Comunidade Politécnica que não foram abordados
pelos meios anteriores, quando se apresentaram todos os aspectos do projeto e os benefícios já
auferidos pelos programas anteriores. A apresentação de casos verídicos e de sucesso foi um grande
motivador para doações.
Este relatório, por princípio, não faz menção pessoal a nenhum dos participantes do processo, porém
é importante frisar que alguns voluntários se esforçaram particularmente em ampliar a captação para
o programa de bolsas e, desde já, fica o agradecimento de toda a Comunidade Politécnica pelos
resultados alcançados.
O maior esforço de captação ocorreu entre os meses de janeiro de 2019 e abril de 2019, quando
definimos o número de concessões, porém o processo será permanente, já visando o próximo período.
3. O perfil dos doadores
Em geral, os recursos que constituem grande parte do fundo de bolsas são todos originários de doações
voluntárias de ex-alunos, de empresas de ex-alunos e algumas instituições que têm ou tiveram vínculos
institucionais com a Poli.
Neste aspecto tivemos também a novidade de turmas específicas de ex-alunos patrocinarem um
número determinado de bolsas. As turmas patrocinadoras foram as seguintes:
•
•
•

Mecânica de 1979 – 4 bolsas
Grupo de ex-alunos da Produção de 1982 – 2 bolsas
Ingressantes de 2002 – 6 bolsas

Pretendemos continuar esse esforço de integração das turmas para que, no futuro, mais ex-alunos
possam colaborar de forma associada.
Neste ano tivemos a particularidade de doações originárias também de pessoas físicas que se
sensibilizaram com o projeto e que tiveram a oportunidade de conhecê-lo em mais detalhes.
Destacam-se:
•

Pais de alunos que foram abordados pelos colaboradores da AEP após a aula inaugural e que
passaram a colaborar com o programa de bolsas de forma voluntária.

•

Pessoas de fora da Comunidade Politécnica que acreditam nos valores da Poli e se interessaram
em participar do esforço de auxílio aos alunos vulneráveis.

4. O perfil de doação
Os meios de se obterem as doações foram os seguintes:
•

•

•
•

Boletos mensais de valores variados, via cobrança bancária, com período de término definido
o Pessoas físicas: 23
o Pessoas jurídicas: 3
o Desconhecido: 1
Pagamentos via PayPal, nas seguintes modalidades:
o Com data de término definida: 4
o Sem data de término definida: 36
o Pontual: 10
o Cancelados no meio do período: 3
o Finalizados no meio do período: 4
Pagamentos decorrentes da reunião de novembro de 2018 do Poli Networking: 10
Doações pontuais e sem repetição
o Pessoas físicas: 21
o Pessoas jurídicas: 1

Em resumo, tivemos 116 doações individualizadas para o fundo de bolsas.
5. O perfil de valores doados
Considerando-se a doação individual, os valores variaram sobremaneira e foram bastante dispersos.
Tivemos doações individuais e unitárias variando de R$ 50,00 até R$ 35.000,00. Pela dispersão dos
dados fica sem sentido se falar em valor médio, mas, para se ter um valor de referência, considerandose a receita total prevista de ~R$ 564.000,00 com 116 doadores, podemos dizer que a doação média
anual foi de ~R$ 4.860,00 ou uma doação média mensal de ~R$ 405,00.
A participação de cada modalidade de doação é a seguinte (considerando o já realizado e o a realizar):

No início do programa, no mês de maio, quando a AEP passou a efetivamente pagar as bolsas, a
situação era a seguinte:

Os valores em preto são os disponíveis em caixa e os em vermelho são os ainda a realizar. Fica clara
na planilha acima a importância da manutenção das doações para a continuidade do programa, haja
vista que aproximadamente 48% da receita prevista está em caixa e 52% ainda está por realizar.
6. Projeção do número de bolsistas
Neste ano de 2019, com o incentivo da Diretoria da Poli, tentou-se concentrar todo o processo de
concessão de bolsas dentro da AEP, para uniformização de critérios de acompanhamento e também
de valores.
Desta maneira, o Grêmio Politécnico e a Fundação Vanzolini, tradicionais parceiros da AEP nessa
atividade, contribuíram financeiramente para o fundo de bolsas com recursos específicos. O Grêmio,
destinando um recurso mensal definido, gerido diretamente pela AEP e a Fundação Vanzolini pagando
diretamente 10 bolsas, porém com todo o processo de gestão e acompanhamento dos bolsistas por
conta da AEP. A FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, também
tradicional parceiro da AEP, este ano decidiu gerir suas bolsas de forma independente e não participou
do processo.
Desta forma, com todas as colaborações financeiras mencionadas pudemos projetar a assistência a 83
alunos, conforme a planilha abaixo:

A bolsa parcial a partir de julho se justifica por uma aluna que tem bolsa atualmente, de outra fonte
com encerramento em junho, e que está habilitada a ser bolsista da AEP pelos critérios de seleção
adotados.
7. Balanço projetado entre receitas e despesas
Os recursos colhidos para as bolsas são integralmente direcionados ao pagamento dos auxílios aos
alunos e são administrados de forma independente das demais contas da AEP. Mesmo os custos
operacionais do programa são custeados pela Administração da AEP, sem uso dos recursos das
bolsas.
Desta forma, com os valores acima previstos para receita e despesa, podemos fazer a seguinte
projeção de resultados financeiros do programa de bolsas:

O saldo projetado, caso se realize de fato, passará a constituir o Fundo de Bolsas da AEP.

8. O processo de seleção dos bolsistas
É um dado histórico levantado pela Diretoria da Poli que as maiores dificuldades de manutenção
financeira dos alunos acontecem nos primeiros anos da escola, quando o aluno ainda tem dificuldade
em encontrar fontes alternativas de renda, seja por monitoria, bolsas de iniciação científica ou
estágios.
Desta forma, a concessão de bolsas se concentrou mais nos dois primeiros anos, a saber:
•
•
•

50% para alunos ingressantes: 42 bolsas
40% para segundo-anistas: 33 bolsas
10% para demais alunos: 8 bolsas

num total de 83 bolsas, conforme já mencionado.
Pela primeira vez também se utilizou o critério de mérito escolar na concessão. Para os primeiro-anistas
foi levada em conta sua nota de vestibular; para os demais as notas obtidas no ano imediatamente
anterior. As informações utilizadas foram integralmente fornecidas pela Seção de Alunos da Poli, que
forneceu uma lista classificatória baseada na lista fornecida pela SAS. A AEP não teve acesso a nenhuma
informação individual ou pessoal dos alunos, recebendo somente dados agregados.
A lista da SAS, classificatória por nível de necessidade, apontava um escore para cada aluno, sendo o
maior escore 167,20 (mais necessitado) e o menor 20,40 (menos necessitado). Saliente-se que o
critério da SAS não é conhecido da AEP.
Essa lista foi dividida em quatro grupos:
•
•
•
•

Grupo A: escore > 140
Grupo B: escore <140 e >120
Grupo C: escore <120 e >100
Grupo D: escore <100

De forma equivalente a listagem do mérito escolar, separada por primeiro-anistas, segundo-anistas e
demais alunos também foi dividida em 3 grupos:
•
•
•

Grupo A:
o Primeiro-anistas: pontuação vestibular > 600
o Demais alunos: pontuação escolar > 160
Grupo B:
o Primeiro-anistas: pontuação vestibular < 600 e > 400
o Demais alunos: pontuação escolar < 160 e > 125
Grupo C:
o Primeiro-anistas: pontuação vestibular < 400
o Demais alunos: pontuação escolar < 125

Os critérios utilizados para a mensuração do mérito não foram fornecidos pela Poli; recebemos
somente a pontuação classificatória.
A partir destes intervalos foi gerada uma lista classificatória combinando-se os grupos, tendo como
primeiro critério a classificação SAS e em seguida a classificação de mérito.

A tabela abaixo demonstra como foi feita a lista classificatória:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mérito Social
A
B
A
B
C
A
C
B
C
D
D
D
A
B
C
D

Mérito Acadêmico
A
A
B
B
A
C
B
C
C
A
B
C
D
D
D
D

A partir da lista assim gerada foram extraídos os alunos por grupo, até que se preenchesse o número
de bolsas destinado a esse grupo.
Conforme o critério acima, tivemos:
• Primeiro ano: até a combinação C/A
• Segundo ano: até a combinação C/B
• Demais anos: até a combinação B/A
A observar que neste processo alguns casos em que o mérito social era alto, porém mérito escolar
baixo (ver linha 13 da tabela acima, por exemplo), não foram contemplados com bolsa.
O critério acima foi amplamente discutido entre os organizadores e será utilizado, com eventuais
melhoramentos, nas próximas edições do programa.

MENTORIA
Como nos anos anteriores, todos os alunos contemplados com bolsas foram convidados a participarem
da mentoria oferecida pela AEP, principalmente os ingressantes. A participação não é obrigatória, mas
fortemente recomendada pela coordenação do programa.
Aos alunos já assistidos em mentorias de anos anteriores somaram-se os alunos que aderiram ao
programa neste ano. Desta forma, tanto o número de mentores quanto de mentorandos cresceu
substancialmente neste ano.
Os números atuais são os seguintes:
•
•

Total de mentores: 101 (quase em sua totalidade ex-alunos da Poli)
o Anteriores: 72
o Ingressantes em 2019: 29
Total de mentorandos: 137
o Anteriores: 77
o Ingressantes em 2019: 60

Como nos anos anteriores, alguns mentores atenderão 2 mentorandos.
Dos 83 contemplados com bolsas, 23 mantiveram bolsa e mentoria do período anterior.
A sistemática de associação entre mentores e mentorandos foi a mesma que vem sendo adotada de
anos anteriores, num intenso trabalho de análise do perfil pessoal dos envolvidos para que as
combinações pudessem, em tese, ter o melhor resultado possível.
Os novos mentores (voluntários) também passaram por um processo de seleção, em duas palestras
ministradas pela coordenação do programa, onde se enfatizaram os principais objetivos do trabalho e
demonstraram-se técnicas de posicionamento e postura frente às eventuais dificuldades a serem
enfrentadas na mentoria.
A coordenação do projeto atende os mentores e mentorandos individualmente ou em grupo através
do WhatsApp, em células de dez participantes. Estas células são também ambiente de interação entre
os participantes e, através delas, são disseminadas informações de interesse (encontros,
oportunidades, cursos etc.)
Ao longo do ano letivo os mentorandos são convidados a participar de quatro CONVERSAS RETRIBUA,
encontros em que politécnicos com carreira bem estabelecida apresentam e discutem a realidade de
suas carreiras, suas incertezas, o papel do acaso e do esforço, as dúvidas na jornada e respondem a
perguntas dos mentorandos. Muitos dos convidados são ex-bolsistas AEP, o que torna a conversa mais
verossímil e estimulante.
Além dos mentores, o RETRIBUA conta também com um corpo de psicólogos voluntários que atende
alunos encaminhados pela coordenação do projeto.
O RETRIBUA, sua concepção, seus mentores e mentorandos, e processos de doação pode ser
conhecido em mais detalhe no site www.retribua.org.

OBSERVAÇÕES FINAIS
•

Relativamente ao período anterior, de 2018, houve um substancial aumento na amplitude do
programa, com mais bolsas e mais mentorias oferecidas. Embora os números tenham ficado
abaixo das metas iniciais (100 bolsas), ainda assim houve expressivo aumento em relação a 2018.

•

Foi marcante em todo o processo o esforço de muitos voluntários tanto na captação de recursos
quanto na organização da mentoria. A ideia de RETRIBUIR ganha cada vez mais força na medida
em que o trabalho progride.

•

Haverá uma avaliação parcial do programa em setembro, quando os alunos bolsistas deverão
apresentar seu histórico escolar, para acompanhamento. Conforme termo de concessão, o aluno
poderá ter até 3 dependências no semestre anterior para poder continuar recebendo a bolsa.

•

O processo de captação de recursos não cessará após a concessão das bolsas, numa preparação
para o ano de 2020. Está em avaliação e formulação uma sistemática de restituição, de forma a
garantir a perenidade do programa.

•

Este relatório é público e será divulgado para toda a Comunidade Politécnica, particularmente
para os colaboradores, voluntários e doadores, e estará disponível em sua integralidade no site
www.politecnicos.org.br.
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