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INSTITUTO EMBRAER DE EDUCAÇÃO E PESQUISA

‣ Criado em 2001;

‣ Define e realiza os investimentos 
sociais da Embraer globalmente;

 Visando a aprofundar sua relação 

com a sociedade civil e estabelecer 

um processo estruturado de 

investimento social privado, a 

Embraer criou, em 2001, o Instituto 

Embraer de Educação e Pesquisa

 As ações do Instituto Embraer têm a 

Educação como principal viés de 

atuação, tendo por base a premissa 

de que ela é um pilar essencial no 

processo de desenvolvimento da 

sociedade



DEPOIMENTO E HISTÓRICO DE 

DESEMPENHO

ANA LAURA SOARES LOPES

Engenharia Bioquímica – Universidade de São Paulo (USP)

GABRIELLE ALVES PEREIRA

Engenharia Civil – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

MARIA CAROLINA OLIVEIRA

Engenharia Química – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

NAJLA NASCIMENTO PEREIRA

Engenharia de Bioprocessos – Universidade Federal de Itajubá

(UNIFEI)

SABRINA DE CASSIA SALES PEREIRA

Engenharia Mecânica Aeronáutica - Universidade Federal de Itajubá

(UNIFEI)



ANA LAURA

A experiência como universitária caloura me proporcionou a

aquisição de novos conhecimentos e de mais maturidade a partir

das disciplinas cursadas e da convivência com pessoas tão

diversificadas. Pretendo em 2016 me envolver com alguma

atividade que acrescente em mim qualidades que não são

ensinadas em sala de aula, algo que vá além. Tenho pensado em

entrar para algum time de esporte, para a Empresa Junior ou

ainda para o Centro Acadêmico. Estou gostando muito do meu

curso, as disciplinas são interessantes e algumas são diferentes

de tudo que já aprendi no Ensino Médio. Irei me empenhar

bastante neste ano também.

O fato de eu ser contemplada com uma bolsa do Instituto Embraer

teve, com certeza, um forte impacto na minha vida, pois

possibilitou eu mesma custear meus gastos financeiros de forma

independente da renda da minha família. Sem ela, manter minha

estadia na cidade de Lorena-SP iria ser complicado e difícil.

Gostaria de agradecer muito por esta oportunidade cedida pelo

Instituto e principalmente pela doação da Mais Unidos.

“

”



ANA LAURA

Cálculo I

Física I

Geometria Analítica

Física Experimental I

Informática Aplicada

Leitura e Produção de Textos Acadêmicos

Química Geral Experimental I

Química Geral I

Introdução à Engenharia Bioquímica

Cálculo II

Física II

Álgebra Linear

Introdução à Ciência dos Materiais

DISCIPLINAS

Química Geral Experimental II 

Balanços de Massa e Energia 

Química Geral II

Biologia Geral

Mecânica

 Séries e Equações Diferenciais

Física Experimental III 

Cálculo III

Física III

Química Orgânica I

Fenômenos de Transporte I

Química Bioinorgânica

Computação Aplicada à Engenharia



GABRIELLE

Sempre dependi de oportunidades e até hoje, o Instituto

Embraer e seus parceiros foram quem mais as proporcionaram

pra mim - desde os três anos no Colégio Embraer Juarez

Wanderley - mas, principalmente agora com o Fundo de

Bolsas, tornando real e viável meu sonho de cursar uma

faculdade federal de alto nível como a UFSCar.

Mesmo com um começo de ano conturbado, repleto de novas

responsabilidades, uma adaptação lenta e muita cobrança no

âmbito acadêmico, com muita dedicação e força de vontade eu

consegui vencer esses obstáculos. Me vejo hoje muito mais

madura e preparada, tanto para continuar com bons

resultados na faculdade, como também para me empenhar em

novos desafios, como projetos de pesquisa na própria

universidade, que me proporcionem mais experiência e o

aprendizado de conteúdos mais aprofundados.

“

”



GABRIELLE

 Leitura e produção de textos para

Engenharia Civil

 Física I

 Física II

 Introdução a Engenharia Civil

 Desenho Técnico Civil I

 Desenho Técnico Civil II

DISCIPLINAS

 Sociologia Industrial e do Trabalho

 Química Tecnológica Geral

 Cálculo I

Engenharia Civil e Meio Ambiente

 Transportes

 Topografia aplicada à Engenharia Civil



MARIA CAROLINE

O ano de 2015 foi definitivamente de muitas mudanças pois, além de deixar meus pais,

iniciei uma vida acadêmica em direção ao meus sonhos e planejamentos para o futuro.

No início do ano letivo participei do ‘trote’ do meu curso e também de uma semana de

integração, realizada pela UNIFEI todo ano, com atividades e gincanas com o intuito de

receber os novos universitários. Foi uma ótima experiência e colaborou muito com minha

adaptação ao novo ambiente e novas companhias. Em seguida vieram as provas e, como

de costume, dediquei-me o máximo a cada uma e obtive bons resultados.

Também participei de um projeto de extensão chamado ‘Bota Pra Fazer UNIFEI’, que tem

objetivo de incentivar os alunos a montarem equipes e realizarem algum tipo de ação social.

O projeto escolhido pela minha equipe foi sobre implantação de ciclovias na avenida da

Universidade e conscientização dos motoristas - uma vez que muitos alunos circulam de

bicicleta por ali todos os dias.

Com todas essas atividades, além de muitos trabalhos dados pelos professores, posso

dizer que tive grande crescimento intelectual e também desenvolvi meu lado responsável.

Em outras palavras, amadureci bastante.

Agradeço pelo Fundo de Bolsas, pois sem ele nada disso seria possível, já que meus pais

não teriam condições de me manter em outra cidade. Obrigada!

“

”



MARIA CAROLINE

DISCIPLINAS

 Introdução à Engenharia Química

Metodologia Científica

Laboratório de Metodologia Científica

Cálculo I 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 

Química Geral 

Química Geral Experimental

Comunicação e Expressão 

 Física Geral I 

 Física Experimental I 

 Probabilidade e Estatística 

 Química Inorgânica 

 Balanços de Massas e Energia

 Cálculo II 

 Equações Diferenciais I

 Química Orgânica

 Química Orgânica Experimental I 

 Ciências Humanas e Sociais

 Desenho Técnico Básico 



NAJLA

O programa Fundo de Bolsas teve um impacto muito grande

na minha vida acadêmica durante esse primeiro ano de

faculdade, pois possibilitou que eu me dedicasse totalmente ao

estudo - sem que precisasse procurar atividades que

gerassem renda -, tendo em vista que minha família não

conseguiria me manter sem o auxílio da bolsa.

Além do crescimento pessoal que essa fase de adaptação me

proporcionou, a faculdade em si me trouxe um maior

conhecimento sobre a criação e apresentação de projetos. Em

uma das matérias, pude criar um projeto juntamente com o

meu grupo e apresentar para uma bancada, simulando como

seria em uma empresa. Mais direcionado à área de

engenharia, tive aulas em laboratório onde pude colocar em

prática toda a teoria vista em sala de aula, além de me

aprofundar mais no setor de pesquisa

“

”



NAJLA

DISCIPLINAS

 Fundamentos de Programação 

 Introdução à Engenharia de Bioprocesso

 Laboratório de Metodologia Científica

 Cálculo I

 Química Geral

 Química Experimental

 Desenho Técnico Básico

 Física Geral I 

 Física Experimental I 

 Cálculo II 

 Geometria Analítica e Álgebra Linear

 Cálculo Numérico

 Comunicação e Expressão



SABRINA

Durante meu primeiro ano universitário obtive grandes avanços em

muitas áreas do conhecimento. Conheci de perto as matérias

extraordinárias e desafiadoras da engenharia e, com elas, me apaixonei

ainda mais pelo curso e cresci.

Os estudos foram incessantes e para que pudessem ocorrer sem

interferência de problemas relacionados à vida pessoal, como o

financeiro. Assim, o Instituto Embraer foi e tem sido de grande

importância para que eu possa viver na cidade de Itajubá - MG. Permitiu-

me preocupar apenas com o curso e minha educação.

Recentemente, ingressei e fundei a Empresa Junior de Engenharia

Mecânica Aeronáutica da UNIFEI, na qual trabalho arduamente com

meus colegas para fazê-la crescer e ser reconhecida no meio acadêmico.

O desafio de agora é conseguir o CNPJ, preparar o website e então a

divulgação do trabalho.

Foi um ano de adaptação, trabalho, estudo e foco. É apenas o começo da

jornada graduação, que só é possível graças ao Programa de Bolsas do

Instituto Embraer e seus parceiros.

“

”



SABRINA

Fundamentos de Programação

Desenho Técnico Básico

Introdução à Engenharia Mecânica

Aeronáutica

Metodologia Científica

Laboratório de Metodologia Científica

Cálculo I

Geometria Analítica e Álgebra Linear

Comunicação e Expressão

Desenho Técnico Auxiliado por

Computador

Física Geral I

Física Experimental I

Cálculo II

Probabilidade e Estatística

DISCIPLINAS

Cálculo II

Probabilidade e Estatística

Estruturas e Propriedades dos Materiais

Experimental

Estruturas e Propriedades dos Materiais

Química Geral

Química Experimental

Ciências do Ambiente

Fundamentos da Engenharia Aeronáutica

Mecânica Vetorial-Estática

Cálculo III

Cálculo Numérico

Materiais para Construção

Mecânica Experimental

Estruturas e Propriedades dos Materiais

Experimental



RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA - 2015

257 beneficiados em 

2015
Mantenedora 
institucional

Mantenedores

+900
PESSOAS FÍSICAS

+900 

PESSOAS FÍSICAS



RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA - 2015

*Número mensal de bolsistas flutuante por motivos acadêmicos (graduação completa, suspensão de bolsa, etc). Maior 

número de atendimentos em 2015: 269 bolsistas.

AÇÃO VALOR

Pagamento de bolsas * R$ 2.124.000,00

DESAFIOS 2016

+65 bolsas
alunos do Colégio Juarez Wanderley (São José 
dos Campos – SP)

alunos do Colégio Casimiro Montenegro Filho 
(Botucatu – SP)

R$ 758,66
valor da bolsa após reajuste anual do IGP-M 
(12,1% em fevereiro/16)



CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS 

257 beneficiados em 

2015

2014: atleta olímpico 
Fernando Scherer e a atriz 
Françoise Forton 

2015: atriz Mel Lisboa e 
a bailarina Ana Botafogo

* Todos os participantes forneceram suas
imagens gratuitamente para a campanha.



IMPORTÂNCIA DA PARCERIA

257 beneficiados em 

2015
 Exercer o protagonismo em ações de desenvolvimento social;

 Fortalecer o empoderamento de jovens e de instituições parceiras

que possam gerar impactos positivos à sociedade e ao meio

ambiente;

 Estimular um ambiente colaborativo entre setor privado,

sociedade civil e poder público para transformação individual e

coletiva por intermédio de práticas voltadas à educação;

 Representar a iniciativa privada e demais setores sociais na

construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário,

conforme postulado no Pacto Global das Nações Unidas;

 Consolidar valores éticos e fundamentais por meio da Educação.

.



257 beneficiados em 

2015

OBRIGADO!

Muito além dos números, dados e gráficos, o Fundo de Bolsas é 

formado por pessoas. Jovens sonhadores e determinados que 

aproveitaram a oportunidade e transformaram seus sonhos em 

realidade.



institutoembraer.org.br


