
Instituição sem fins lucrativos que visa à concretização do pleno potencial 
dos talentos acadêmicos de baixa renda no Brasil.
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O ISMART

Nenhuma nação que vise seu desenvolvimento sustentável pode prescindir de
seus talentos. Independente do nível de renda, origem étnica ou social, o
potencial intelectual dos jovens de um país é um ativo estratégico que deve ser
protegido e desenvolvido.

Os talentos nascidos em famílias com recursos têm mais chance de se
desenvolver e dar sua contribuição para o desenvolvimento do país. Os de
baixa renda, entretanto, podem facilmente se perder, diminuindo o potencial de
geração de riqueza econômica e social.

O objetivo do ISMART é concretizar o pleno potencial dos talentos de baixa
renda no Brasil, oferecendo oportunidades que possam transformá-los em
profissionais de sucesso por meio de programas calcados na valorização da
excelência, da ética e na criatividade produtiva. Com suas ações, contribui para
mudar a composição da futura elite intelectual do país e ajuda a construir uma
nação mais justa, sustentável e competitiva.
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Instituto Social Para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos
Identidade organizacional

Missão

Concretizar o pleno potencial dos talentos de baixa renda, oferecendo oportunidades
que possam transformá-los em profissionais de sucesso por meio de programas
calcados na valorização da excelência, da ética e na criatividade produtiva.

Visão

Sermos uma marca de referência em resultados, liderando uma rede de investidores
capaz de estimular a cultura de sucesso na comunidade de baixa renda, influenciando o
meio educacional brasileiro.

Crenças e Valores: Nós acreditamos que...

o As diferentes formas de talento se distribuem por todas as classes sociais;

o O talento só se concretiza por meio do esforço pessoal;

o Os bons exemplos têm efeito multiplicador;

o Boas oportunidades catalisam a promoção social;

o A excelência é a base para os resultados desejados;

o A definição de sucesso é o resultado de uma atividade produtiva, da responsabilidade
social e da realização pessoal.



Nossos Programas

PROGRAMA ALICERCE

Seleciona alunos com alto potencial de 
aprendizagem, que estejam cursando o 7º ano 
(antiga 6ª série) do ensino fundamental em 
escolas públicas ou particulares, desde que 
provenientes de famílias com a renda máxima 
estipulada pelo ISMART.

Como funciona

• Os alunos selecionados participam 
GRATUITAMENTE, de um curso 
preparatório de dois anos, no contra turno 
da escola pública de origem. 

• O curso acontece em uma das escolas 
particulares parceiras e tem como objetivo 
preparar os alunos para o ingresso no 
ensino médio na escola particular.

• A bolsa de estudos inclui material escolar, 
alimentação e transporte.

Aonde acontece

• Municípios de São Paulo, São José dos 
Campos e Rio de Janeiro.

PROGRAMA BOLSA TALENTO

Seleciona alunos com alto potencial de 
aprendizagem, que estejam cursando o 9º ano 
(antiga 8ª série) do ensino fundamental em 
escolas públicas ou particulares, desde que 
provenientes de famílias com a renda máxima 
estipulada pelo ISMART.

Como funciona

• Os alunos selecionados recebem bolsas de 
estudos para cursar o ensino médio em 
escolas particulares de excelência

• A bolsa de estudos é totalmente GRATUITA 
e inclui material escolar, alimentação e 
transporte.

Aonde acontece

• Municípios de São Paulo, Sorocaba, Cotia e 
do Rio de Janeiro.
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Perfil dos bolsistas

Público-alvo

o Oriundos de famílias com renda mensal máxima de até 2 salários mínimos per capita e que valorizem a
educação formal de seus filhos

o Estudantes regularmente matriculados em escolas públicas

o Potencial cognitivo e comprometimento com os estudos acima da média de seus pares cronológicos

Resultados esperados no projeto

o Desempenho acadêmico com média igual ou superior a 7,0 em todas as disciplinas

o 80% de aprovação nos exames de admissão de ensino médio (Alicerce SP e RJ)

o 80% de aprovação nos vestibulares para instituições de excelência

o Ingresso em atividades desafiadoras em todos os níveis de ensino (monitorias, olimpíadas acadêmicas,
iniciação científica, etc.)

Resultados percebidos no últimos ano

o 76% de aprovação média nos exames de admissão de ensino médio em SP e RJ

o 75% de aprovação média em cursos universitários de excelência em SP e RJ

o Ingresso em atividades desafiadoras em todos os níveis de ensino: 17 medalhas e 7 menções honrosas
em Olimpíadas Acadêmicas nacionais e internacionais

526 Alunos atendidos diretamente em 2010

o 311 em São Paulo

271 (EF e EM) + 40 universitários

o 186 no Rio de Janeiro

156 (EF e EM) + 30 universitários

o 29 universitários em Fortaleza



Perfil dos bolsistas

• Distribuição dos bolsistas por escola

6

60 Colegío Santo Américo

58 Colégio Bandeirantes

57 Colégio Objetivo

9 Colégio Arquidiocesano

9 Colégio Vera Cruz

1 Colégio Santa Cruz

8 Colégio Lourenço Castanho

10 Colégio Sidarta

2 Colégio Etapa

1 Colégio Anglo

36 Colégio Objetivo - São José dos Campos

15 Colégio Juarez Wanderley- São José dos Campos

5 Colégio Uirapuru - Sorocaba

SÃO PAUL0 - 271 alunos (EF e EM)

RIO DE JANEIRO -156 alunos (EF e EM)

36 Colégio de São Bento

55 Colégio Santo Inácio

32 Colégio PH

4 Colégio Franco Brasileiro

29 Colégios Públicos Federais

UNIVERSITÁRIOS - 99

1 FEI

1 FGV

2 ITA

5 MACKENZIE

6 PUC -SP

6 PUC - RJ

9 UECE

5 UERJ

1 UFABC

20 UFC

6 UFF

10 UFRJ

2 UFRRJ

1 UGF

5 UNESP

1 UNICAMP

2 UNIFESP

16 USP



Perfil dos bolsistas

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Engenharia

Administração

Direito

Ciência da Computação

Economia

Fisica

Química 

Veterinária

Matemática

Farmacia Bioquimica

Ciencias Biologicas

Nº  de alunos por curso superior em 2010



Compromisso com parceiros de excelência

Apoio Parceiros Operacionais

Parceiros financeiros Parceiros Pro Bono

Parceiros Operacionais

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação
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Contato

ISMART

Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos

Site: www.ismart.org.br


