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Mensagem dos Fundadores e Diretor do IC/Unicamp

É com muita satisfação que apresentamos, a seguir, indicadores de nosso Programa de
Bolsas Alumni que tem como objetivo financiar pesquisa de ponta no Instituto de
Computação da Unicamp e segue para entrar em seu quinto ano de existência!
Agradecemos a todos os doadores por sustentarem esse sonho de nossos alunos e por
acreditarem na Ciência! Vocês são incríveis! Muito obrigado.

Breve Histórico e Relato

O desejo sincero de retribuir à Unicamp, e à sociedade, pela oportunidade de formação que
tiveram e permitiram sua ascensão profissional, fez com que quatro ex-alunos do Instituto
de Computação (IC) idealizassem e implantassem um modelo de doação de bolsas para
graduandos da iniciação científica. Na ausência de modelos de doação na Unicamp e no
país, eles decidiram patrocinar diretamente alunos de graduação com bolsas de pesquisa.
Os ex-alunos: Uirauna Caetano, Thiago Teodoro, Samuel Goto e Marcus Nascimento
entraram em contato com o Prof. Rodolfo Jardim de Azevedo e o informaram sobre o
projeto, que imediatamente viabilizou as primeiras doações.



Uirauna Caetano, Thiago Teodoro, Samuel Goto e Rodolfo Jardim de Azevedo no encontro de
pontapé inicial do Bolsa Alumni.

A primeira edição do Bolsa Alumni ocorreu em 2017 com uma arrecadação de R$
14.400,00, proveniente da doação dos idealizadores e com este valor foi possível
contemplar quatro alunos. A notícia se espalhou e mais ex-alunos manifestaram o desejo
de contribuir. Na edição de 2018, foram sete bolsistas e dezesseis doadores. Alguns
doadores também conseguiram que a empresa fizesse o match da doação através da
Benevity. O total arrecadado foi de R$ 33.600,00.

As Bolsas Alumni, que no princípio eram pagas exclusivamente como complemento das
bolsas para Iniciação Científica, passaram a contemplar alunos de Mestrado e Doutorado, e
isto permitiu que eles pudessem continuar com suas pesquisas. Em 2019 foram quatorze
bolsistas (entre alunos de Graduação, Mestrado e Doutorado) e quarenta e uma doações. O
total arrecadado foi de R$ 62.863,00.

As ações de divulgação do Bolsa Alumni alcançaram mais ex-alunos, e com o crescente
número de possíveis contribuintes o Instituto de Computação buscou alternativas para que
a arrecadação pudesse ser feita de uma forma institucional, permitindo assim o recebimento
de mais doações. Hoje as doações podem ser feitas facilmente por meio de boletos
bancários ou pelo cartão de crédito em nossa página de Doações.

O programa de Pós-Graduação, que sofreu com os cortes de bolsas das agências de
fomento, pôde manter seus alunos no programa, contemplando com bolsas integrais 6
alunos de Doutorado e 1 de mestrado, graças aos recursos do Bolsa Alumni vindos de 105
doadores. O total arrecadado foi de R$ 140.231,00.

https://alumni.ic.unicamp.br/#contact-section


Este programa, que surgiu como um Produto Mínimo Viável (aka MVP), evoluiu e hoje
aponta para um modelo de incentivo à pesquisa que permite aos ex-alunos uma grata
retribuição à instituição que os formou e o apoio que alunos, pesquisadores e a sociedade
necessitam.

Doações Adicionais

Além das doações à Bolsa Alumni realizadas anualmente, fechamos como o alumni Cesar
Gon da Ci&T uma parceria muito importante para o instituto. Nessa parceria, Cesar doa ao
instituto, mensalmente, pelo programa Bolsa Alumni, R$ 15.000,00. Trata-se de um aporte
importantíssimo para complementar as bolsas do programa. Deixamos aqui registrado,
também, nossos agradecimentos pela nobre colaboração.

Alunos contemplados por ano

2017 (Complementação de Bolsas)
Akari Ishikawa Maria Kersanach
Erik Perillo Tiago Gimenes

2018 (Complementação de Bolsas)
Akari Ishikawa Gabriel Pellegrino da Silva
Pedro Alan Tapia Ramos Vicenzo Cano Cesconetto
Andreza Aparecida dos Santos Nicolas dos Santos França
Rafael Eiki Matheus Imamura

2019 (Complementação de Bolsas)
Alana De Santana Correia (D) Giovanna Nascimento Antonieti (M)
Andressa Cristina dos Santos (M) Leonardo Lima de Souza (G)
Christian Massao Konishi (G) Lise Rommel Romero Navarrete (D)
Eduardo de Souza Gama (D) Matheus Jun Ota (M)
Enzo Hideki Iwata (G) Rafael Soares Padilha (D)
Erik de Godoy Perillo (M) Renata Falguera Gonçalves (M)
Gabriel de Freitas Garcia (G) Silvana Trindade (D)

2020 (Complementação de Bolsas)
Alana De Santana Correia (D) Giovanna Nascimento Antonieti (M)
Andressa Cristina dos Santos (M) Leonardo Lima de Souza (G)
Christian Massao Konishi (G) Lise Rommel Romero Navarrete (D)
Eduardo de Souza Gama (D) Matheus Jun Ota (M)
Enzo Hideki Iwata (G) Rafael Soares Padilha (D)
Erik de Godoy Perillo (M) Renata Falguera Gonçalves (M)
Gabriel de Freitas Garcia (G) Silvana Trindade (D)



2021 (Bolsas Integrais)
Camilla Emilly J. F.de Figueiredo (D) Jarol Vijay Butron Soria (M)
Elisa Dell'Arriva (D) Lucas Olivera David (D)
Gabriel Henriques Siqueira (D) Luis Gustavo da Soledade Gonzaga (D)
Gabriel Bianchin de Olivera (D)

Depoimentos

2017

Maria Kersanach: Vídeo

2018

Akari Ueda: Eu sempre quis ser pesquisadora, desde os 16 anos. Quando entrei na
Unicamp, comecei a fazer iniciação científica logo no primeiro semestre. No entanto, ao
longo dos anos, eu fui vendo todos os meus colegas indo trabalhar ou estagiar em
empresas e, ao mesmo tempo, vendo os incentivos do governo à pesquisa caírem. A Bolsa
Alumni me ajudou a me deixar menos preocupada com a minha situação financeira e
também me motivou, ao lembrar-me que existem pessoas que acreditam na gente e estão
torcendo por nós, jovens pesquisadores.

Rafael Eiki: Para realizar pesquisa no Brasil, muitas vezes temos escassez de recursos,
bolsas e materiais. No entanto, graças a Bolsa Alumni, eu tive o privilégio de conseguir me
estabelecer financeiramente enquanto trabalhava com ciência na graduação, uma
oportunidade que é rara e que fez toda a diferença na minha formação. A pesquisa é o
alicerce da nossa sociedade, e esse incentivo vindo dos financiadores da bolsa é muito
gratificante. Espero que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade para
transformar a ciência no país!

Gabriel Pellegrino da Silva: Ser contemplado com essa bolsa me despertou um
sentimento de felicidade por ter sido laureado, um reconhecimento e confirmação de que o
meu projeto de pesquisa era relevante e eu tinha potencial para causar impacto e realmente
um sentimento de estar no caminho certo.

2019

Rafael Padilha: Sou muito grato por ter sido contemplado pela Bolsa Alumni. Além do
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, ela permitiu que eu me empenhasse na
pesquisa com um pouco mais de tranquilidade financeira, além de me ajudar com os custos
para participar de um congresso fora do país. Em época de desvalorização da Ciência em
nosso país, parabenizo a iniciativa por parte dos ex-alunos do instituto e espero que a cada
ano mais e mais alunos sejam beneficiados por ela.

https://drive.google.com/file/d/1NBE3HesZgIiqK1veIYG3w2Z3AxIg8Qhf/view?usp=sharing


2020

Andreza Aparecida dos Santos: Receber essa bolsa ajudou em muito para complementar
minha renda que até então era apenas minha bolsa do CNPq. Iniciativas como a Bolsa
Alumni ajudam na permanência estudantil e incentivam os alunos a iniciarem suas
carreiras na área da pesquisa.

2021

Camila Jácome: Vídeo
Davi Cardenas: Vídeo
Elisa Dell’arriva: Vídeo
Gabriel Siqueira: Vídeo
Jaro Butron Sorial: Vídeo
Luis Gustavo da Soledade Gonzaga: Vídeo

Agradecimentos

Agradecemos imensamente os idealizadores desta Bolsa Alumni e todos os doadores que
têm proporcionado a manutenção deste projeto. Agradecemos aos funcionários William
Reiznautt, Mauro Escobar, Soraia Buchignani Calonego e Cristiane Camargo que auxiliaram
na organização e estruturação do projeto como ele está hoje.

Planos para 2021

Para a edição 2021/2022, esperamos sinceramente contar com o apoio de todos para
que esse programa de sucesso possa continuar existindo e apoiando nossos alunos a
fazerem pesquisa de ponta e de impacto. Obrigado a todos por valorizarem esse Instituto
que tanto amamos, a Unicamp e a Ciência.

Prof. Anderson Rocha
Diretor do Instituto de Computação / Unicamp

Prof. Leandro Villas
Diretor Associado

Prof. Luiz Fernando Bittencourt
Coordenador de Pós-Graduação

https://drive.google.com/file/d/1VMyjYYk6iioD-NRZKKVSrhtpHYV5aqcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z613gbTYXkyfyR0ZEM1OkxjrBp6USN8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOOtswVyk7kHU0iXn6BHE85veTQymAmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PH03CHGAYGAaXozR22nEFgxbzjk1PdVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZx_EgqzSUrMNDANeOyiGfR6ss23T5hs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJoNEJrBQgXdxUoy0WMSidmPepbj9hAN/view?usp=sharing

