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Desde sua criação, o Instituto TIM sempre trabalhou pela
democratização da ciência, tecnologia e inovação. Seja por meio
de iniciativas próprias ou apoiando projetos de organizações que
trabalham por esse mesmo objetivo, investimos em ações que
contribuem para melhorar a educação e o acesso ao conhecimento de
todos os brasileiros e trazer mais inovação para o dia a dia das pessoas.
Em 2019, alguns acontecimentos nos mostraram que estamos no
caminho certo. Com muito orgulho, vimos, pela primeira vez, uma
brasileira - Anna Luísa Beserra, que participou do nosso programa
Academic Working Capital - conquistar o Prêmio Jovens Campeões
da Terra, da ONU, que reconhece jovens empreendedores que
trabalham para criar impacto ambiental positivo.
Assistimos, também pela primeira vez, a talentos da matemática com
poucos recursos financeiros concluírem a graduação graças ao nosso
apoio. É que, em 2019, aconteceu a formatura da primeira turma
de bolsistas Instituto TIM-OBMEP - jovens que chegam ao mercado
de trabalho com mais oportunidades do que seus pais tiveram.
Acompanhamos experimentos criados por alunos brasileiros, em
escolas brasileiras, irem longe, bem longe - até o espaço, à Estação
Espacial Internacional. Comemoramos com uma emocionante
apresentação da Bateria do Instituto TIM, composta por crianças,
adolescentes e adultos com e sem deficiência, a conquista pela TIM do
Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações. E confirmamos
nosso compromisso com a democratização da ciência, tecnologia
e inovação no Brasil ao apoiar, pela sexta vez, a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia.

Mensagem do Presidente

Neste relatório, você pode conhecer nossos projetos e apoios e saber
mais sobre as principais conquistas do Instituto TIM em 2019. Um ano
em que enfrentamos desafios e superamos obstáculos, e que nos
possibilitou chegar em 2020 ainda mais preparados para continuar
trabalhando pelo desenvolvimento humano no Brasil.

Mario Girasole
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Quem Somos

O Instituto TIM
O Instituto TIM é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2013 pela TIM Brasil que realiza e
apoia iniciativas que contribuem para o desenvolvimento humano no Brasil. A atuação do Instituto TIM é
focada em quatro princípios: Ensino (projetos educacionais para crianças e jovens); Aplicações (soluções
tecnológicas); Trabalho (novas oportunidades de atuação e capacitação); e Inclusão (ações pró-cidadania).

Nossa missão
Criar e potencializar ações e estratégias inovadoras para
a democratização do conhecimento, ciência e tecnologia,
que promovam o desenvolvimento humano no Brasil.

Ensino

Aplicações

Trabalho

Inclusão
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Nossos princípios
Ensino
O Instituto TIM acredita que toda criança e jovem tem direito a uma
educação em ciência e em matemática que represente os avanços da
produção de conhecimentos dessas áreas. Por isso, investe em projetos
inovadores, promove a formação de professores da rede pública, apoia
museus e centros de ciência e tecnologia, cria e democratiza estratégias e
recursos didáticos que contribuam para o ensino das ciências e matemáticas.

Aplicações
O Instituto TIM acredita que as inovações tecnológicas devem
servir ao desenvolvimento humano. Por isso, investe para encontrar
aplicações e soluções tecnológicas que contribuam para melhorias
do trabalho de instituições que atuem com esse objetivo.

Trabalho
O Instituto TIM acredita que as inovações tecnológicas são a base de uma
nova forma de trabalho. Por isso, investe na criação e democratização de
recursos e estratégias de ensino que promovam a inclusão tecnológica
produtiva de jovens.

Inclusão
O Instituto TIM acredita que as pessoas têm o direito de aprender
sobre as novas tecnologias de informação e comunicação e como
elas influenciam suas decisões cotidianas. A inclusão tecnológica
é um ato pró-cidadania e contribui para uma vida melhor. Por isso,
o Instituto investe na criação e democratização de estratégias e
recursos para difusão desses conhecimentos.

6
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Transparência
Todas as estratégias de atuação do Instituto TIM são
decididas em colegiado por um Grupo Gestor e pelo
Conselho Diretor, apoiados pelo Conselho Fiscal. Os
membros do Conselho Diretor são eleitos pela Assembleia
Geral, da qual participam a TIM Participações e a TIM S.A.

Assembleia Geral

TIM Participações
TIM S.A.

Vice-presidente do Conselho Diretor:
Jaques Horn

Presidente do Conselho Fiscal:
Vicente Moraes
Membros do Conselho Fiscal:
Alexandre Leal e Manoela Suassuna

Presidente do Conselho Diretor:
Mario Girasole

Conselho Diretor

Membros eleitos pela
Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Membros do Conselho Diretor:
Jaques Horn, Ana Paula Castello
Branco e Bruno Gentil

Gestor Geral:
Mario Girasole

Grupo Gestor

Membros eleitos pelo
Conselho Diretor

Membro Gestor:
Jaques Horn
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Nossa história

2013
Criação do

TIM FAZ CIÊNCIA

INSTITUTO TIM

BATERIA DO
INSTITUTO TIM

AGENTES DA
TRANSFORMAÇÃO
1ª edição da capacitação de jovens
de comunidades com UPP do Rio
de Janeiro em pesquisa de campo
e pesquisa domiciliar sobre a
juventude

Retomada das atividades da Bateria
de Jovens Surdos, atual Bateria
do Instituto TIM, que promove a
educação musical de crianças,
jovens e adultos com ou sem
deficiência no Rio de Janeiro

1º ano da ação educativa que ensina
estudantes de 4º e 5º anos a realizar
e aprimorar 7 operações intelectuais
para a produção de conhecimento

TIM TEC
Lançamento da plataforma que
disponibiliza cursos livres e gratuitos
voltados à educação profissional e
tecnológica

2014
O CÍRCULO DA
MATEMÁTICA DO BRASIL
1º ano do projeto de educação
matemática para alunos de 7 a 9
anos de escolas públicas com a
abordagem The Math Circle (Harvard)
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2015
MAPAS CULTURAIS
Lançamento SP Cultura, primeira
instalação do software livre de gestão
cultural, no município de São Paulo

O CÍRCULO DA
MATEMÁTICA DO BRASIL

BOLSAS
INSTITUTO TIM-OBMEP
1º ano da bolsa de estudo direcionada
a medalhistas da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) que ingressaram no Ensino
Superior

Vencedor do Prêmio ARede 2014

TIM FAZ CIÊNCIA
Entrega do Prêmio TIM Faz Ciência 2014

Lançamento do Edital de Apoio a
Museus em parceria com o MCTIC/
CNPq na Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia, quando o Instituto
TIM recebeu uma homenagem pela
iniciativa

MAPAS CULTURAIS

Discussão de webinar em Harvard com
Amartya Sen, ganhador do Nobel da
Economia e um dos criadores do IDH

AGENTES DA
TRANSFORMAÇÃO

APOIO A MUSEUS
E CENTRO DE C&T

Acordo de Cooperação Técnica
com o Ministério da Cultura

ACADEMIC WORKING CAPITAL
1ª edição do projeto de apoio à
prototipação de trabalhos de conclusão
de curso visando o estabelecimento de
novas empresas de base tecnológica

Lançamento de VcSBC, primeira
instalação da plataforma de gestão
de serviços e ativos urbanos, em
São Bernardo do Campo

ZUP
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O CÍRCULO DA
MATEMÁTICA DO BRASIL
Divulgação da pesquisa “A Matemática
dos Adultos”

TIM FAZ CIÊNCIA

TIM TEC
ZUP
Lançamento do ZUP RIO, instalação
de ZUP no Rio de Janeiro utilizado no
apoio às operações do COR durante as
Olimpíadas

Assinado Acordo de Cooperação
com a SETEC/MEC para promover
a instalação da plataforma nos
Institutos Federais

2017

Entrega do Prêmio TIM Faz Ciência 2015

ZUP
INSTITUTO TIM
Participação do Instituto TIM no
Global Innovations for Children and
Youth Summit, evento promovido pelo
UNICEF na Finlândia

2016

Lançamento VcBV, instalação de
Boa Vista/RR

TIM TEC

Lançamento dos Cadernos da
Juventude Carioca, compilado dos
dados colhidos nos 4 anos do projeto

Vencedor do prêmio ARede Educa 2016

ZUP
Vencedor do Prêmio Governarte, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)

MAPAS CULTURAIS
Lançamento de Mapas Culturais como
plataforma oficial do SNIIC, do MinC

AGENTES DA
TRANSFORMAÇÃO
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ZUP
Lançamento de Particity, instalação
de Cascavel/PR

O CÍRCULO DA
MATEMÁTICA DO BRASIL
Divulgação da pesquisa “A Matemática
das Crianças e dos Adultos”

GARATÉA-ISS
Seleção do experimento vencedor da
edição 2018-2019 para ir ao espaço

BUSCA ATIVA ESCOLAR
ZUP
Lançamento oficial da plataforma
que apoia gestores públicos na
identificação, registro, controle e
acompanhamento de crianças e
adolescentes que estão fora da
escola ou em risco de evasão, em
parceria com o UNICEF

Primeira instalação do software 100%
autônoma em Marechal Cândido
Rondon/PR (VcMCR)

ROBOLAB
1ª edição da ação que promove o
aprendizado de linguagem de máquina
e robótica em escolas públicas de São
Paulo

1ª edição da ação que promove a
participação de alunos brasileiros no
programa norte-americano Student
Spaceflight Experiments Program
(SSEP), incentivando o estudo de
ciências espaciais

GARATÉA-ISS

2018
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2019
BOLSAS INSTITUTO TIM-OBMEP
Conclusão da primeira turma de bolsistas

ACADEMIC WORKING CAPITAL
Três projetos criados no programa
selecionados para a final da
Hackbrazil, na Brazil Conference
(Boston). Aqualuz conquista o 2º lugar

BATERIA DO INSTITUTO TIM
Comemoração do Prêmio de Acessibilidade
da Anatel com colaboradores da TIM

GARATÉA-ISS
Envio do experimento vencedor 20182019 à Estação Espacial Internacional
(ISS)

GARATÉA-ISS
Selecionado experimento vencedor da
edição 2019-2020 para ir ao espaço

ACADEMIC WORKING CAPITAL
Anna Luísa Beserra, participante de
AWC 2018, conquista o Prêmio Jovens
Campeões da Terra, da ONU

Lançamento da página do Facebook
do Instituto TIM

INSTITUTO TIM
12

Instituto TIM em 2019
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Academic
Working
Capital
Programa de educação empreendedora que apoia estudantes
que querem transformar seus Trabalhos de Conclusão de
Curso da graduação em uma empresa de base tecnológica.

RESULTADOS 2019

Em 2 workshops presenciais, 3 interações online e acompanhados
ao longo de todo o ano, 88 universitários de 6 estados e do
Distrito Federal receberam orientações e apoio para consolidar
seu produto e constituir uma empresa. No final do ciclo, as 20
startups constituídas foram apresentadas a investidores
e empreendedores na Feira de Investimentos.

MILESTONES

ABRIL

MAIO

JULHO

Seleção das
propostas

Workshop I
(online)

Interação I
(online)

AGOSTO

Workshop II
(presencial)

Feira de
Soluções

Desde 2015

Em 2019

143 equipes

34 equipes

385 universitários

88 universitários

16 estados + DF

06 estados + DF

50 startups

20 startups

SETEMBRO

OUTUBRO

Interação II
(online)

Interação III
(online)

DEZEMBRO

Workshop III
(presencial)

Feira de
Investimentos

14

Academic Working Capital

Depoimentos
“As soluções que foram apresentadas são soluções que de
fato resolvem problemas crônicos da sociedade, então são
extremamente importantes. Eu tenho certeza que muitos
aqui vão poder colocar isso no mercado, sair da parte de
protótipo para de fato virar um produto.”
Regiane Romano, professora em 6 universidades e assessora especial do
ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes

“Investir na educação para o empreendedorismo é necessário
em um país onde não há essa cultura. Precisamos mudar
essa forma de pensar, para que não fique a visão de que você
vai estudar e arrumar um emprego público; vai estudar e ser
diretor de multinacional. É preciso que haja a visão de que
você vai estudar e vai trabalhar e vai transformar o mundo,
vai colaborar para que as injustiças da sociedade diminuam.”
Marcos Pereira Barretto, professor da Universidade de São Paulo e
coordenador-geral de AWC
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Academic Working Capital

Destaque
ONU premia participante de AWC 2018
A baiana Anna Luísa Beserra, que participou de AWC 2018 com
a solução Aqualuz, foi a primeira brasileira a conquistar o Prêmio
Jovens Campeões da Terra, da ONU, durante a 74ª Assembleia Geral
das Nações Unidas em Nova York.
A Cerimônia dos Campeões da Terra premia jovens empreendedores
entre 18 e 30 anos que têm projetos com potencial de impacto
ambiental positivo. Como reconhecimento, Anna Luísa recebeu
US$ 15 mil em capital semente, US$ 9 mil como subsídio de
comunicação, além de mentoria para sua solução.
Saiba mais

“Fui escolhida a vencedora da América Latina
da premiação Jovens Campeões da Terra, a
principal premiação da ONU Meio Ambiente.
O Brasil pela primeira vez ganhando esse
prêmio e eu, baiana, levando para a Bahia.
Queria agradecer ao Instituto TIM e AWC,
especialmente por toda a aceleração,
capacitação e suporte que deram pra gente.”
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Bolsas
Instituto
TIM-OBMEP
Bolsa de estudo para medalhistas da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) que ingressaram
no Ensino Superior em universidades públicas.

RESULTADOS 2019

O Instituto TIM apoiou financeiramente 200 jovens com talento
em matemática que foram aprovados para fazer a graduação
em universidades públicas nos cursos de Astronomia, Biologia,
Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Física,
Matemática, Medicina ou Química. Destes, 50 são novos
bolsistas, que começaram a receber o apoio em abril.

MILESTONES

Desde 2015

Em 2019

2.958 inscrições recebidas

600 inscrições recebidas

250 bolsistas selecionados

50 bolsistas selecionados

50 bolsistas formados

50 bolsistas formados

200 bolsistas apoiados

200 bolsistas apoiados

ABRIL

MAIO

JULHO

Lançamento do Edital 2019

Seleção dos 50 novos bolsistas

Cerimônia Nacional de Premiação da OBMEP 2018
17

Bolsas Instituto TIM-OBMEP

Depoimentos
“Matemática é um curso difícil, com taxa de evasão muito
elevada. A bolsa do Instituto TIM permitiu que eu me
dedicasse 100% à faculdade, podendo assim concluir o
curso no tempo certo. Também consegui ajudar a minha
família que é do município de Planalto.”
Cleia Fabiane Winck, estudante de Matemática da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste)

“Tecnologia e inovação estão diretamente ligadas à educação
matemática, ao raciocínio lógico e em propor soluções para
os desafios da humanidade. Toda a sociedade que quer
evoluir precisa investir nas ciências exatas. Por isso, a OBMEP
é tão importante ao incentivar o estudo da disciplina. O apoio
privado, como o do Instituto TIM aos medalhistas, também
é muito relevante, porque permite que os jovens sigam sua
formação, entendendo que o governo, mercado e sociedade
investem em seus sonhos e projetos.”
Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
18

Bolsas Instituto TIM-OBMEP

Destaque
Bolsistas IT-OBMEP participam da
Cerimônia de Premiação da OBMEP 2018
A 14ª Cerimônia Nacional de Premiação da OBMEP aconteceu em
julho, em Salvador-BA. Nela, 575 medalhistas de ouro da OBMEP
2018 foram homenageados. Como forma de presentear e felicitar a
conquista dos medalhistas, o Instituto TIM sorteou 100 smartphones
durante o evento. Dentre os medalhistas da OBMEP 2018 presentes
no evento, seis faziam parte dos 50 novos bolsistas IT-OBMEP,
selecionados em abril: Bernardo Quintão, João Mateus Souza, Renan
da Paixão, Gabriel Coura, Rafael Magno e Lucas de Souza. Eles
cursam Medicina, Engenharia de Sistemas, Matemática, Engenharia
Elétrica e Engenharia Civil em universidades como USP, UFES e UFPB.
Saiba mais

“A OBMEP valoriza as escolas, os professores e
reforça a importância do conhecimento matemático.
A parceria de longa data do Instituto TIM com
o IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)
permite a um grupo de medalhistas a continuidade
dos estudos universitários para formar a nova
geração de talentos brasileiros da matemática.”
Mario Girasole, presidente do Instituto TIM
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Garatéa
-ISS
Ação que convida estudantes e professores brasileiros
a desenvolver experimentos para serem realizados no espaço
e envia o melhor deles à Estação Espacial Internacional (ISS).

RESULTADOS 2019

Desde 2015

Em 2019

As 110 escolas inscritas definiram os professores e grupos
de estudantes que participariam do projeto. Com base
na metodologia científica de Garatéa-ISS, os professores
orientaram os alunos na construção de 79 projetos de
experimentos para serem realizados no espaço.
O experimento vencedor, de alunos do Colégio Regina Coeli,
de Sorriso-MT, viajará à ISS e será operado por astronautas.

285 escolas
inscritas

110 escolas
inscritas

141 projetos
desenvolvidos

79 projetos
desenvolvidos

JANEIRO

MILESTONES

Seleção do experimento vencedor e das
artes vencedoras da edição 2018/2019

JULHO

AGOSTO

DEZEMBRO

Envio do experimento vencedor
da edição 2018/2019 ao espaço

Inscrições para a
edição 2019/2020

Seleção do experimento
vencedor da edição 2019/2020
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Garatéa-ISS

Depoimentos

“Apresentamos o nosso
projeto em uma Conferência
no Museu Nacional do Ar e do
Espaço, nos Estados Unidos,
onde pudemos conhecer de
perto o Discovery, um ônibus
espacial que já participou de
39 missões espaciais. Além
disso, conhecemos a base
da qual o foguete que levou
nosso experimento para o
espaço foi lançado. Tudo isso
graças ao Garatéa, com o
apoio do Instituto TIM.”
Roberta Debortoli, uma das autoras
do experimento vencedor da edição
2018/2019

“Pensar que alunos de uma cidade do interior
do Mato Grosso conseguiram conquistar
algo tão grande é de encher o nosso coração
de esperança. Me sinto feliz por fazer parte
disso e aproveitar ao máximo a oportunidade
que conseguimos. Agora estamos nos
concentrando na nossa viagem para São
Paulo para tirar todas as nossas dúvidas
e, claro, ter a oportunidade de conhecer a
USP por dentro. Ter ganhado esse programa
mostra que o jovem pode sim contribuir na
ciência (tanto brasileira, quanto mundial) e
que aos poucos tenta ganhar o seu espaço.”
Larissa Paes, uma das autoras do experimento vencedor
da edição 2019/2020
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Garatéa-ISS

Destaque
Foguete com experimento de alunos
brasileiros viaja ao espaço
Em julho de 2019, o foguete Falcon 9 deixou a base da NASA em
direção à ISS levando o experimento “Capilaridade vs Gravidade no
Processo de Filtração”, dos alunos do 2º ano do Ensino Médio do
Instituto Federal de Santa Catarina. O experimento foi o vencedor
da edição 2018-2019 de Garatéa-ISS. Inspirado no filtro de barro
brasileiro, ele investiga formas de filtragem da água no espaço.
Saiba mais

“Nosso experimento tem o propósito de
recriar esse filtro usando o mesmo agente
filtrante que é o carvão ativado. Montar o
experimento foi uma experiência muito
incrível. A gente nem achou que ia vencer,
achou que ia só participar.”
Isabela Battistella, uma das autoras do experimento vencedor
da edição 2018/2019
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Bateria do
Instituto
TIM
Ação que promove a educação musical de crianças,
jovens e adultos da cidade do Rio de Janeiro, muitos
deles com deficiência.

RESULTADOS 2019

A Bateria do Instituto TIM promoveu 37 ensaios semanais
(aos sábados pela manhã, com duração de 2h) e 8
apresentações públicas durante o ano. Os 46 participantes
aprenderam técnicas de baquetas e realizaram jogos
interativos explorando a atenção, concentração e percepção
e os princípios básicos de ritmo, tempo e andamento.

MILESTONES

Desde 2014

Em 2019

150 participantes

46 participantes

206 ensaios

37 ensaios

37 apresentações

08 apresentações

JANEIRO

FEVEREIRO

ABRIL

MAIO

JUNHO

DEZEMBRO

Início dos
ensaios

Apresentações
no Pré-Carnaval e
Carnaval

Apresentação na TIM | Prêmio
Anatel de Sustentabilidade
em Telecomunicações

Apresentação no
Copacabana Open
de Beach Tênis

Apresentação no ItalianoRio
+ Apresentação na Convenção
de Vendas TIM 2019

Apresentação de
encerramento do ano
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Bateria do Instituto TIM

Depoimentos
“A bateria do Instituto TIM representa tudo pra mim, porque
eu praticamente realizei um sonho através do projeto.
Conheci os instrumentos de uma bateria de escola de
samba, conheci as pessoas que vivem no samba e aprendi
a tocar estes instrumentos e assim fazer parte do mundo
do samba. É um projeto maravilhoso, com várias pessoas
incríveis, tanto os professores quanto meus colegas. É isso
aí! Bateria do Instituto TIM, a melhor bateria do Brasil!”
José Augusto Lustosa Chaves Neto, o Zé Augusto, de 19 anos, cego
e integrante da Bateria há 6 anos

“É sempre uma alegria e um orgulho enorme falar da Bateria do
Instituto TIM, porque foi e é um dos maiores desafios da minha vida.
Quando nós começamos, em 2010, o trabalho era direcionado para
crianças surdas e hoje nós temos uma bateria com integrantes com
diversas deficiências e outros sem deficiências. Eu acredito que todo
mundo tenha sua dificuldade, uns de forma mais aflorada, outros
menos. É um aprendizado a cada sábado que nos encontramos e
tenho certeza que aprendo mais do que ensino.”
Mestre Mangueirinha, mestre da Bateria do Instituto TIM desde seu início, em 2010
24

Bateria do Instituto TIM

Destaque
Bateria comemora o Prêmio Anatel de
Acessibilidade em Telecomunicações 2019
Em abril, a Bateria do Instituto TIM celebrou a entrega do Prêmio
Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2019, concedido
pela Agência Nacional de Telecomunicações à TIM. Enquanto a
cerimônia de entrega do prêmio acontecia em Brasília, a Bateria
se apresentava a colaboradores da TIM na sede da empresa, no
Rio de Janeiro. O Prêmio é concedido à empresa que conquistar
o primeiro lugar no Ranking de Acessibilidade da Anatel.
Saiba mais

“O setor de telecomunicações tem o DNA
da inclusão, com novas tecnologias que
facilitam a vida de pessoas com deficiência.
Com a criação desse ranking, a Anatel irá
incentivar ainda mais o surgimento de ações
inclusivas, impulsionando a governança das
empresas e as melhores práticas.”
Nicandro Durante, presidente do Conselho de Administração
da TIM Brasil
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O Círculo da
Matemática
do Brasil
Iniciativa que leva a abordagem The Math Circle a escolas
públicas, desenvolvendo as competências matemáticas
e o gosto pela matéria em crianças da periferia.

RESULTADOS 2019

O projeto atuou em duas linhas: promoveu sessões do
Círculo no contraturno para 1.154 estudantes do 2º ao 4º
ano do Ensino Fundamental de 14 escolas de Porto Alegre
e formou 118 professores da rede pública na abordagem
The Math Circle. Tanto as sessões quanto as formações
foram conduzidas pelos 11 educadores do projeto.

Desde 2014

Em 2019

225 educadores

11 educadores

276 escolas envolvidas

14 escolas envolvidas

27.120 estudantes

1.154 estudantes

4.747 professores formados

118 professores formados

MAIO

JULHO

JULHO

AGOSTO

NOVEMBRO

Capacitação de
educadores - módulo I

Capacitação de educadores - módulo II
+ Início das aulas nas escolas

Capacitação de educadores módulo III

Formação de professores da
rede pública - 1º encontro

Formação de professores da
rede pública - 2º encontro

MILESTONES
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Depoimentos
“Só tenho alegrias para falar sobre o Círculo e as
oportunidades que ele me ofereceu. Como em qualquer
situação de sala de aula houve momentos bons e ruins, mas
todos conseguimos avançar com alegria e divertimento.”
Ângelo Lima, educador do Círculo da Matemática do Brasil

“Já dei aula em outros graus e séries, de modalidades diferentes,
mas nunca tive uma experiência em que pude estar tão próxima
dos alunos como o Círculo me proporciona. As estratégias de
ensino são bastante diferentes do tradicional, o que nos fornece
a chance de mudar e ser criativo com as aulas, atividades e com
os processos de aprendizagem. Além, é claro, de que o grupo de
educadores e orientadores que temos é bastante ativo, participativo
e colaborativo. Isso facilita e torna ainda mais prazerosas as
aulas. Acredito que participar do Círculo seja uma oportunidade
maravilhosa para crescimento pessoal e profissional.”
Amália Eibel, educadora do Círculo da Matemática do Brasil
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Destaque
Livro sobre o Círculo em parceria com a UNESCO
Com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Círculo da Matemática do
Brasil está produzindo um livro sobre a realização do projeto nas
escolas brasileiras. Por meio de artigos e relatos, a obra reflete
sobre o ensino da matemática no país, analisa soluções possíveis focando especificamente na abordagem The Math Circle e em sua
adaptação à realidade brasileira -, discute a avaliação de impacto das
atividades e temáticas levantadas pelo Círculo e abre espaço para os
educadores contarem suas experiências, desafios e alegrias ao longo da
implementação do projeto. A previsão é que o livro seja lançado em 2020.
Saiba mais

“Esta Representação expressa seu reconhecimento
à relevância da iniciativa, alinhada com o mandato
da UNESCO na área de incremento e estímulo
à educação científica, por meio da formação de
qualidade de professores em matemática, física,
química e biologia; razão pela qual a UNESCO
confirma seu apoio institucional ao Projeto
‘O Círculo da Matemática do Brasil’.”
Trecho de ofício enviado ao Instituto TIM por Lucien Muñoz,
representante da UNESCO no Brasil em 2016
28

Apoio à Casa
de Passagem
Em 2019, o Instituto TIM apoiou o Centro Brasileiro da Criança e do Adolescente
Casa de Passagem Ana Vasconcelos, uma associação civil sem fins lucrativos
localizada em Recife, que trabalha em defesa dos direitos das crianças, dos
adolescentes, jovens e mulheres em situação de pobreza. Entre os objetivos
da entidade estão combater a pobreza, enfrentar o abuso e exploração sexual,
promover a melhoria na qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens
e diminuir a violência doméstica e sexual.

180

crianças,
adolescentes e
jovens beneficiados
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Coordenação TIM Brasil
Regulatory, Institutional and Press Relations –
Environmental, Social & Governance – Gerência de
Responsabilidade Social Corporativa
Consultoria LaFabbrica Brasil
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institutotim.org.br
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