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A IMC é a maior competição de 

matemática universitária do mundo. 

Reúne as principais instituições de ensino 

do mundo e cerca de 320 jovens de 

diversos países.

O ITA participa da IMC há mais de 

uma década. Somos a instituição 

brasileira que mais enviou alunos nos 

últimos cinco anos, em que 

conquistamos 38 medalhas. No total, 

mais de 65 medalhas.

A Olimpíada



 Todos os sete alunos enviados foram premiados.

 Equipe brasileira com mais participantes.

 Equipe brasileira com maior número de medalhas.

2º lugar na América Latina

21º lugar mundial

Resultado em 2014



 Todos os cinco alunos enviados foram premiados.

 Única equipe brasileira com 2 ouros.

 Equipe brasileira com maior número de medalhas.

1º lugar na América Latina

15º lugar mundial

Resultado em 2015



2 Ouros

1 Prata

1 Bronze

1 Menção Honrosa



Resultado em 2015

O ITA ficou a frente de renomadíssimas universidades, 

como: University of Chicago, Yale e Ecole Polytechnique.



Evento na mídia

Site do ITA



E em 2016?

 Queremos ir ainda mais longe, com

resultados cada vez melhores.

 Nossos alunos estão mais preparados.



2016

• A AASD convida a sua empresa a continuar 

participando do nosso projeto.

• Isso é essencial para que nossos alunos continuem

trazendo excelentes resultados para o Brasil.



Por que apoiar?

 Incentivar a educação brasileira.

 Estreitar a relação entre a 

empresa e os alunos do ITA.

 Evidenciar a marca da empresa.



ITA

IMC

 Espalhar ainda mais o nome da empresa no Brasil e no mundo.



Além disso, acreditamos que 

investir em educação é a 

melhor maneira de incentivar 

o desenvolvimento do País.



Plano Bronze - R$15.000



Plano Prata - R$20.000



Plano Ouro - R$25.000



Queremos mais fotos como essa.

Queremos levar o Brasil ao 

sucesso!



Parceria

Contamos com vocês 

e esperamos continuar 

com essa parceria de 

sucesso!



OBRIGADA!
Isabelle Weyne

Gerente de Projetos | AASD

isabelle.weyne@aasd.org.br
(85)99613-9927

Associação Acadêmica Santos Dumont

Pense Grande, Comece 

Pequeno, Ande Rápido!


