AEP – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS POLITÉCNICOS

RELATÓRIO FINAL
PROJETO RETRIBUA 2018

A - COMO FUNCIONA O PROJETO
INTRODUÇÃO
Fundada em 1935, a Associação dos Engenheiros Politécnicos é uma das mais antigas associações de ex-alunos
com funcionamento contínuo do país. É uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que
representa a comunidade de mais de 30 mil engenheiros formados pela Escola Politécnica da USP.
O programa de bolsas existe de forma sistemática desde 1985, atuando junto a alunos politécnicos em situação
de vulnerabilidade econômica. Seus recursos são captados através de doações de pessoas físicas e jurídicas, em
sua extensa maioria oriundos da Comunidade Politécnica. Mais recentemente ampliou sua atuação com a
criação do PROJETO RETRIBUA que oferece mentoria aos alunos, além das bolsas de auxílio, com o apoio ao
jovem em suas questões pessoais, acadêmicas e sociais, estimulando o desenvolvimento dos bolsistas ao longa
da graduação e garantindo que ingressem no mercado de trabalho com vantagem competitiva.
Desta forma, o projeto integra bolsista, ex-bolsistas, mentores voluntários e apoiadores em uma comunidade
de excelência, conferindo não só uma dimensão econômica, mas também social a todo o programa.
O propósito deste relatório é mostrar os resultados auferidos pelo PROJETO RETRIBUA no ano de 2018.

O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A captação é feita continuamente ao longo do ano, junto à Comunidade Politécnica e a simpatizantes. Um grupo
de voluntários, em sua grande maioria ex-alunos, através de seus relacionamentos contatam os possíveis
doadores, sejam pessoas físicas sejam jurídicas, e todo o recurso assim coletado é direcionado para uma conta
específica para o programa de bolsas.
As captações têm diferentes perfis:
•
•
•
•

Valores mensais pagas via boleto bancário
Valores mensais via débito automático em conta
Valores mensais via Paypal
Doações pontuais que variam de valor, eventualmente sem conexão com o valor da bolsa
propriamente dita

Os recursos coletados são destinados exclusivamente às bolsas e não participam das demais contas da AEP. Os
recursos, tanto durante o período de captação que antecede a concessão quanto após a definição dos bolsistas,
são aplicados no mercado financeiro de forma e conservadora, com o propósito de manter seu valor monetário
atualizado.
O valor da bolsa em 2018 foi de R$ 600,00 pelo período de 12 meses, no período de março de 2018 a fevereiro
de 2019.

O PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A definição dos contemplados se faz através de uma lista classificatória fornecida pela Superintendência de
Assistência Social – SAS da Universidade de São Paulo. O candidato se inscreve para o auxílio e seu perfil e sua
necessidade são analisados individualmente pela SAS, através de entrevistas e apresentação de documentação.
Da análise individual de cada caso, a SAS fornece à AEP uma lista classificatória em ordem decrescente de
necessidade, com todos os inscritos. A AEP não participa da elaboração da lista, somente a utiliza para a seleção.
A listagem da SAS, no ano de 2018, foi apresentada no início do mês de maio, portanto bem depois do início do
período letivo.
Paralelamente ao processo da SAS, a AEP lança dois editais no início do ano, um para os alunos veteranos e
outro para os alunos ingressantes, para que se inscrevam como candidatos à bolsa de auxílio. Todo candidato a
bolsa pela AEP deve também necessariamente se inscrever na SAS. Na análise posterior não são aceitas
inscrições que não tenham sido analisadas pela SAS.
São impeditivos de concessão de bolsa (critérios divulgados nos dois editais):
•
•
•

Não estar regularmente matriculado na EPUSP
Duplicidade com outras bolsas fornecidas por outras instituições, mesmo que dentro da USP, com
exceção de bolsa de iniciação científica
Aluno ter 4 ou mais reprovações no período anterior ao da concessão de bolsas

Desta forma, cotejando os recursos financeiros disponíveis no processo de arrecadação e a lista classificatória
da SAS, são definidos os candidatos habilitados e que completem os recursos disponíveis previamente coletados.
Feita a seleção, divulga-se a lista dos alunos contemplados e estes devem apresentar-se à AEP com a
documentação necessária para a efetivação da concessão.
Infelizmente os recursos coletados invariavelmente estão aquém da demanda e parte dos alunos não é
contemplada com bolsa.
Para o ano de 2018 houve 218 inscrições e foram concedidas inicialmente 54 bolsas mensais. Os números
definitivos serão detalhados na sequência deste relatório.
As bolsas não são obrigatoriamente reembolsáveis; são dadas aos alunos com a recomendação de que estes a
restituam, ao menos em parte de seu valor, após estarem formados e em condições de retribuírem.

O PROCESSO DE MENTORIA
Independentemente da concessão da bolsa de auxílio, a AEP oferece mentoria aos alunos que se inscrevem
como candidatos. A adesão ao processo de mentoria não é obrigatória e não vincula a concessão de bolsa,
porém a AEP incentiva fortemente que o bolsista participe do processo. As vagas para mentoria correspondem
ao número de mentores treinados e habilitados para a função.
A experiência tem mostrado que o aluno vulnerável é mais sensível à desistência do curso e por isto fazemos
grande esforço em sua manutenção no corpo discente, mesmo que não esteja participando da bolsa. A escolha
dos mentores é feita também por convocação junto à Comunidade Politécnica e sua adesão é totalmente
voluntária.
O candidato a mentor também passa por um processo seletivo, onde são apresentados todos os aspectos do
programa e, após sua adesão, também recebe treinamento básico para a tarefa.
Posteriormente ao processo de seleção dos bolsistas e dos mentores, a coordenação do programa estabelece
os vínculos entre mentores e mentorandos, considerando as características de ambos, como curso, experiência
profissional, gênero, idade, afinidades etc., visando a construção de um bom vínculo da dupla. Eventualmente
um mentor pode ter mais de um mentorando.
O mentor é sempre um engenheiro; na grande maioria dos os casos é um ex-aluno formado na Poli. Entre os
mentores há desde engenheiros recém-formados até engenheiros seniores já aposentados. Também não há
restrição de localização. A grande maioria está no Brasil, mas também temos mentores em outros países que
prestam mentoria remota.

B - O PROJETO EM NÚMEROS - BOLSAS
HISTÓRICO DA CONCESSÃO
A título ilustrativo convém mostrar a evolução do número de bolsas concedidas ao longo do tempo. Os recursos
estão mais escassos, frente às dificuldades que o país enfrenta, e este aspecto se reflete no número decrescente
de concessões ao longo dos últimos anos.

Para o ano de 2019 já está em andamento um grande esforço para o aumento dos recursos disponíveis. Já temos
claros sinais de melhoria no processo de captação e esperamos poder mostrar números melhores no ano que
vem.
Até o ano de 2016 a concessão era correspondente ao valor de um salário mínimo oficial. A partir de 2017,
diante da escassez de recursos e objetivando atender mais pessoas, o valor foi reduzido para R$ 600,00.
Importante salientar que o aluno que participa do processo seletivo da SAS também recebe auxílios
patrocinados pela própria USP: moradia, alimentação e transporte.
Até 2017 a concessão era feita pelo período de 10 meses. Em 2018 passou para 12 meses.

RESULTADO FINANCEIRO
Como exposto acima, de um total de 218 candidatos foram concedidas bolsas a 54 alunos, sendo 50 de auxílio
e 4 de iniciação científica.
Observar no quadro abaixo que o número médio de bolsistas é fracionário porque na bolsa auxílio houve uma
desistência em setembro de 2018 (a aluna obteve estágio e desistiu da bolsa da AEP) e a bolsa de iniciação
científica foi do período de janeiro a julho (7 meses somente).
Saliente-se que a bolsa de iniciação científica não se sobrepõe à de auxílio e que foi concedida pela última vez
em 2018. Não mais se repetirá.

BOLSAS OFERECIDAS/DESPESAS
R$/ano
367.000,00
10.800,00

Bolsistas
49,7
3,9

R$/mês
600,00
400,00

CONTRIBUIÇÕES / RECEITAS
Canal
Contribuição mensal
Doações pontuais
Patrocínio
TOTAL

R$ bruto anual
124.815,00
45.104,30
132.000,00
301.919,30

Doadores
31
23
1
55

R$ médio
335,52
163,42
132.000,00

RESULTADO
Total de despesas
Total de receitas
Resultado 2018
FUNDO DE RESERVA

R$ 368.400,00
R$ 301.919,30
(R$ 66.480,70)
R$ 66.480,70

No ingresso de alunos para o ano letivo de 2018 pela primeira vez se implantou o sistema de cotas na Poli. As
870 vagas foram assim distribuídas:
•
•
•

461 por concorrência pura, via vestibular da Fuvest (53%)
87 por concorrência pura através do SiSU (10%)
322 através da Fuvest (37%)
o 196 da escola pública
o 126 auto declarados pretos, pardos ou indígenas

Entendendo que o nível de necessidade foi maior em 2018 do que nos anos anteriores, a AEP utilizou de reservas
acumuladas para poder ampliar o atendimento. Daí vem o resultado negativo no balanço de concessão de
bolsas.

C - O PROJETO EM NÚMEROS – MENTORIA
Diante da importância que a AEP dá ao POJETO RETRIBUA foi criado um site exclusivo para o detalhamento do
programa. Recomendamos, juntamente com a leitura deste relatório, a consulta ao site no endereço
www.retribua.org. Neste site estão muito bem detalhados os propósitos, os métodos e alguns resultados
genéricos atingidos, com diversos depoimentos de alunos que foram atendidos pelo programa.
Como números relevantes para o ano de 2018 temos:
•

Entre os alunos assistidos, praticamente todos se mantiveram no programa. Este resultado é muito
expressivo porque o histórico anterior era de número significativo de alunos que, diante das dificuldades do
próprio curso, somadas às dificuldades de adaptação e sustento acabam abandonando a escola nos
primeiros dois anos de curso, num evidente desperdício de recursos.

•

Foi concedida mentoria a 101 alunos (47 a mais do que o número de bolsas), o que mostra a importância
dessa atividade, mesmo não havendo o auxílio pecuniário.

•

Em pesquisa realizada ao final do período de mentoria, com ~80 % dos mentorandos, 96,1% expressaram
o desejo de continuar no processo.

•

89 mentores foram envolvidos, com uma reunião por semestre, só entre mentores, para acompanhamento
do processo. Também para os mentorandos tivemos uma reunião semestral de acompanhamento.

•

Nas reuniões entre mentorandos tivemos também a presença de profissionais do mercado, convidados para
exporem suas experiências e suas trajetórias profissionais.

•

Acompanhamento permanente por psicóloga voluntária, para coordenação do programa e orientação aos
mentores no exercício de suas funções e apoio à dupla em suas dúvidas e dificuldades e, especialmente,
para condução dos casos mais complexos.

Não pode deixar de se destacar também o efeito que o processo de mentoria exerceu nos mentores. Embora
não tenha havido compilação de indicadores, o efeito da mentoria também foi muito impactante nos mentores.
Declarações colhidas ao longo do período de mentoria demonstraram o grande efeito que esse processo de
relacionamento humano provocou, mesmo para profissionais mais velhos e experientes, o que só incentiva toda
a equipe a não só continuar na atividade, mas também buscar ampliá-la e aprofundá-la.

A expectativa de toda a equipe envolvida nas atividades do PROJETO RETRIBUA para o ano de 2019 é ampliação
do escopo do projeto, com aumento de captação de recursos e o consequente aumento do número de bolsistas
e de mentorias.
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