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RESULTADO ENEM/SISU

VESTIBULANDOS
2021

100% de aprovação
Bahia
Enny Cristine
Oceanologia
(UFSB)

Espírito Santo
Mateus Salles
Engenharia
Mecânica
(UFES)

Cleberson Loureiro
Ciências Biológicas
(UFES)

Lourdes Gomes
Letras Português
(UFES)

Vanessa Rodrigues
Farmácia
(UFMG)

São Paulo
Larah Dias
Medicina
(UNICAMP)

Nesse ano de 2021 tivemos 100% de aprovação no
Sisu/2021 nas universidades: USP, UFMG, UFES, UFSB,
IFES, UFC, UFRH e UFV, sendo 60% entre os 10
primeiros colocados. Temos 18 universitários, em 4
estados diferentes.
Que venha uma nova e bela etapa na vida dos nossos
alunos.

Isabella Amorim
Engenharia de
Produção
(UFES)

João Victor Morais
Engenharia da
Computação
(UFES)

Pedro Ivo
Engenharia da
Computação
(UFES)

João Victor Alves
Engenharia
Elétrica
(UFES)

PARCEIROS DO IP
Conheça a Wine, nossa primeira parceira jurídica
1. Por que a Wine apoia o Instituto
Ponte?

A Wine foi o primeiro parceiro institucional
do IP. Desde então, ano após ano, acompanhamos, com muito orgulho, os resultados
efetivos e excepcionais gerados na
educação desses jovens. talentosos.

2. Como a Wine enxerga o trabalho
realizado pelo Instituto Ponte?

A Wine e o IP são ligados pela mesma
filosofia. O Instituto trabalha para identificar
e apoiar o desenvolvimento educacional de
jovens para que eles possam ter um
impacto positivo por gerações. A Wine á
pautada pela mesma filosofia, estamos
sempre em busca de oportunidades de
desenvolvimento dos nossos colaboradores, os Wineanos.

Marcelo D’Arienzo, CEO da Wine
“Já passou da hora das empresas entenderem o seu papel na
sociedade, não somente na ótica assistencialista, mas de
serem responsáveis pela transformação do seu contexto social.
Cada um de nós é capaz de transformar o,ambiente em que
vivemos e a Wine não se furta a este papel."

O Instituto está se preparando e
sonhando junto com 25 jovens
talentosos que querem uma
vaga na universidade em 2022.
São vestibulandos que estão
nas escolas parceiras na
Grande Vitória e no interior,
driblando as dificuldades
impostas pelas pandemia para
se destacarem e terem sucesso
nos vestibulares e no Enem.

Entre eles, a recém chegada
Jamili Pessinali está mostrando
que é com muita garra que se
conquista um sonho.
Sua família mora na zona rural
de Baixo Guandu, e ela se
mudou em fevereiro/21 para
Colatina, passou a ser bolsista
no CE Darwin e conquistou
lugar de destaque, sendo a
2ª colocada nos dois simulados
que a escola realizou no 1º
trimestre.
Vale ressaltar que Jamili nunca
estudou em uma escola particular e em 2020 quase não
teve aulas em sua escola.

3. Como é o sentimento de saber que a Wine está ajudando a fazer a diferença na
vida de mais de 160 alunos?

O sentimento ou sensação é de inspiração e esperança. O trabalho de despertar o potencial desses
jovens mostrando que sonhos podem se tornar realidade com dedicação e mérito próprio é o
trabalho que a gente vem realizando com nosso próprio time e nos enche de orgulho.

Jamili Pessinali e sua família

ALUNO PROTAGONISTA
Ter experiências de aprendizado fora dos muros das
escolas é um dos objetivos do Projeto Aluno Protagonista.
Este ano, foram inscritos 31 projetos com ações diversas
como desenvolvimento de aplicativos, comercialização de
produtos, aulas de preparação para a prova com
candidatos da seleção do Instituto, entre outras, todas
feitas de maneira autônoma pelos alunos.

Mirela Bianqui
@telasdamirela

Julia Maria Rodrigues

@useieperdiadulto

As alunas Mirela e Julia Maria estão muito empenhadas
com suas vendas utilizando as redes sociais, aplicando
conhecimentos que receberam de mentores e em
encontros formativos que participaram no Instituto.
Confira o instagram delas: @telasdamirela e @useieperdiadulto

SELEÇÃO 2021 EM BUSCA DE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

NOVOS TALENTOS PONTE!

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/03/2021

A seleção de novos alunos está sendo realizada com a
participação de 315 candidatos , oriundos de 47 cidades
do ES, MG e RJ.
Desde o ano
passado, o processo
é feito de maneira
remota, o que nos
permite cada vez
mais conhecer e dar
possibilidades a
talentos que sonham
com oportunidades,
mas que residem em
locais que é grande a
dificuldade de acesso a esses jovens.
Este ano, para chegarmos nos candidatos, foi realizado um
amplo trabalho de divulgação com educadores de escolas
públicas. Conseguimos apresentar o Instituto a 81
educadores, de 30 cidades.
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*Doações em Serviço (sem desembolso)
** Recurso para garantir a continuidade, sem interrupções, para alunos já participantes dos programas

Mobilização de recursos: as principais fontes de recursos do Instituto Ponte são advindas de pessoas
Físicas e Jurídicas. Entre em contato para se tornar um parceiro.

NOSSOS
NÚMEROS

161

de 24 municípios
alunos
do ES e MG

Instituto Ponte
CNPJ: 21.181.264/0001-69
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP - Inscrito sob o nº 0957/2016, em 20/10/2016 no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Vitória - CONCAV
Declarado de Utilidade Pública para o Instituto Ponte,
Lei Orgânica do Munícipio de Vitória 27/07/2018

=

93

Alunos no Ensino
Médio/Cursinho

Diretoria
Diretora Presidente – Bartira Gomes de Almeida
Tesoureira – Delva Gomes de Almeida
Secretária – Vânia Maria Goulart
Conselho Fiscal
Allan Azevedo Salim
Luiz Claúdio Allemand
Paulo Gessu Tasso

+

50

Alunos no Ensino
Fundamental

Conselho Estratégico
Ana Lúcia Wernersbach Lima
Bartira Gomes de Almeida
Cecília Azevedo de Brito Monteiro
Maria Cristina Alvarenga Taveira
Roberta Trés de Carvalho Abaurre
Tânia Mello de Souza
Vânia Maria Goulart

+

18

Alunos
Universitários

Equipe
Ana Paula Braga
Ciara Nicchio
Davi Bermudes
Fabiane Caetano
Fabíola Matos
Helena Ambrósio

Kaique Bragança
Léia Braga
Marco Prado
Meirielly Martinelli
Stella Ulhôa
Verônica Lopes

