


QUEM SOMOS?

O Nova Rota é uma 
associação sem fins 

lucrativos, criada por 
ex-alunos da USP, que 

oferece bolsas de 
estudos, mentoria e 

apoio multidisciplinar a 
pessoas egressas do 
sistema carcerário

Acreditamos na educação 
e na capacitação 
profissional como 
ferramentas para 

otimizar o processo de 
reintegração social e 
diminuir as taxas de 

reincidência 
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O Brasil tem índices alarmantes de encarceramento e
promove, por outro lado, ferramentas de reinserção
social escassas e, no mais das vezes, ineficazes.

O Nova Rota pretende, assim, investir na educação e
na capacitação profissional de pessoas egressas, de
modo a otimizar o seu duro processo de reintegração –
buscando promover, ao mesmo tempo, a redução das
taxas de reincidência.
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POR QUE NOVA ROTA?



Mais de 800 mil pessoas 
atualmente encarceradas

54% são jovens entre 
18 e 29 anos

Apenas 15% tem 
Ensino Médio completo

75% dos casos envolvem 
crimes contra o patrimônio 

e lei de drogas
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SITUAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL



Acreditamos que a reinserção social é 
uma via de ganho duplo: 

Não apenas a pessoa egressa, quando 
reinserida, estará em melhores 

condições, mas a sociedade, como 
um todo, também. 

No final, todo nós ganhamos. 



MISSÃO

Otimizar potencialidades
individuais por meio da 

educação e da capacitação
professional

VISÃO

Ser referência como rede 
de apoio educacional a
egressas e egressos do 

sistema carcerário

MISSÃO, VISÃO E VALORES
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VALORES

Acolhimento
Solidariedade

Igualdade
Idealismo

Comprometimento
Proatividade



Bolsas de estudos em cursos 
profissionalizantes, técnicos, 
universitários, entre outros

Programa de 
mentoria

Acompanhamento 
psicológico

Ajuda de 
custo
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O QUE OFERECEMOS?
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Duração de pelo menos 
um semestre

Maioria não exige 
formação mínima (alguns 

requerem, ao menos, 
Ensino Fundamental 

completo)

Cursos totalmente 
práticos, com o 

intuito de capacitar o 
aluno para o mercado 

de trabalho de 
imediato



09

CURSOS TÉCNICOS

Duração entre dois e 
três anos

Podem ser realizados 
conjuntamente com o 
Ensino Médio ou após a 

sua conclusão 
Embora também 
possuam caráter 

prático, a formação é 
mais abrangente, 

contando com 
disciplinas teóricas
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DEMAIS CURSOS

O Nova Rota é feito para atender às 
necessidades dos bolsistas

Assim, cursos supletivos, de idiomas, de 
reforço escolar, preparatórios para 

vestibular, de graduação e até mesmo de 
pós-graduação podem ser oferecidos, a 

depender da situação do/a egresso/a e da 
disponibilidade financeira do Projeto



Mais do que a simples concessão de
bolsas de estudos. 

Acompanhamento humanitário e 
suporte multidisciplinar para a 

completa ressocialização.



Cada um de nossos bolsistas é acompanhado por dois mentores
voluntários que mantêm o contato constante e promovem, ainda, a
realização de encontros mensais com os bolsistas.

O objetivo da mentoria é desenvolver laços de amizade,
promover a inspiração mútua pelo exemplo e pela troca
de experiências, e servir como suporte aos desafios
práticos enfrentados pelos bolsistas.

O Projeto conta hoje com 6 mentores e mentoras, todos eles com
passagens por universidades de excelência e relevante experiência
profissional em seus segmentos. 12

MENTORIAS



NOSSAS MENTORAS E MENTORES
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Jéssica Costa: 
Advogada no 

VMCA, é bacharel 
pela Faculdade de 
Direito pela UnB.

Luccas A. Adib: 
Diretor de mercado 

de capitais na 
Hapvida

Participações, é 
bacharel em Direito 

pela USP.

João G. Rodrigues: 
Advogado no Machado 
Meyer, é bacharel em 
Direito pela PUC-SP.

Tiago Lobo: 
Analista Jurídico no 
Ministério Público de 

SP, é bacharel em 
Direito pela PUC-SP

Anna Figueiredo: 
Advogada, é mestre 

e bacharel em 
Direito pela USP.

Katherine Martins: 
Assistente Jurídica 

no Tribunal de 
Justiça de SP, é 

bacharel em 
Direito pela USP



ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
Cada bolsista realiza semanalmente acompanhamento psicológico, em sessão
individual, com profissionais voluntárias:

Cibelle Bonadia:

psicóloga formada pela 
PUC-SP, atende no CAPS 
IJ, na Zona Sul de São 

Paulo.

Beatriz Leme: 

psicóloga formada pela UNESP, 
especialista em Psicologia na 

Atenção Primária, e com 
experiência de trabalho no SUS 

e em consultório particular.

Marina Braz: 

psicóloga formada pela 
PUC-SP, especialista em 
técnica Jung e corporais 
pelo Sedes Sapientiae. 

Atende em clínica
particular e é voluntária

no Projeto Com Tato. 14



ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
Reconhecendo a importância e os desafios inerentes ao acompanhamento psicológico
de pessoas egressas, fornecemos um programa de supervisão, na área de
acompanhamento psicoterápico e suporte às profissionais voluntárias, que é
conduzido por profissional com experiência com pessoas em situações no cárcere:
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Laisa Teixeira: 

psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Pós Graduação em Psicodrama pelo 

Instituto Sedes Sapientiae. É formada também em 
Teatro do Oprimido pelo Grupo Metaxis/USP e 

Justiça Restaurativa pelo CDHEP. 

Atende adultos e adolescentes há 15 anos.  
Psicóloga e Psicodramatista do Projeto Sonhar e 
Voar/Associação Águia, Projeto Sê-los e do Selo 

Amor Expresso.



O Projeto Nova Rota entende que é essencial, para o processo de reintegração, que
nossos bolsistas frequentem a instituição de ensino de sua escolha e interajam com
professores e colegas de classe.

AJUDA DE CUSTO

Para tanto, oferecemos ajuda de custo com alimentação e transporte, de modo a
permitir que os bolsistas, como alunas e alunos do curso escolhido, frequentem as
aulas presencialmente, sempre que possível.
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Dentre bolsistas, ex-bolsistas, mentores e voluntários, o Projeto Nova Rota conta 
hoje com:
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NOVA ROTA EM NÚMEROS

1 ex-bolsista 
(conclusão de curso 
profissionalizante no 

Senac)

.

3 bolsistas atuais
(cursos técnico e 

universitário)

25 voluntários
(entre mentores, 

psicólogas e grupos de 
trabalho específicos)

1 psicóloga 
supervisora 
contratada 



Fabiano Cassiano Martins
Colégio Paschoal Dantas – Curso Técnico de Enfermagem

“Fui agraciado em conhecer o Projeto Nova Rota e poder dar
início a um sonho antigo: trabalhar na área de enfermagem.
Para mim, participar do Projeto e retomar os meus estudos
tem sido um grande estímulo. Sei que será difícil, mas com a
ajuda de Deus e dos novos amigos, vou poder dar ainda muita
alegria à minha família e àqueles que estão ao meu redor”
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QUEM SÃO NOSSOS BOLSISTAS?



Gilson Alves Rodrigues
Faculdade Cruzeiro do Sul – Gestão em Tecnologia da
Informação

“A mudança de cada um de nós depende de nós. Não 
precisamos muito para ser feliz: basta uma única 
oportunidade que muitas outras portas se abrirão. Um bom 
livro, como Augusto Cury, é o que me faz bem e me ajudou 
muito quando mais precisei de um amigo ou alguém para 
conversar. Nos livros que aprendi muitas coisas e ainda 
aprendo muito...”.
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QUEM SÃO NOSSOS BOLSISTAS?



Cristiano Alves Rosa
Faculdade Anhanguera – Tecnologia em Logística

“Agradeço a todos do Projeto Nova Rota que estão
acreditando em mim, me ajudando a ter a oportunidade
de recomeçar minha vida de uma maneira digna, enquanto
muitos viram as costas para nós”.
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QUEM SÃO NOSSOS BOLSISTAS?



Voluntário: invista seu tempo e conhecimento e venha fazer parte do Nova
Rota.

Doador: como associação sem fins lucrativos, todos os recursos
captados pelo Nova Rota são revertidos à própria instituição e,
consequentemente, em benefício dos bolsistas do Projeto. Com
mais recursos em mãos, mais bolsistas conseguimos ajudar –
logo, os seus recursos são essenciais para a continuidade e o
crescimento do Nova Rota.

Parceiro: os serviços da sua empresa ou instituição podem, em conjunto
conosco, mudar a vida dos bolsistas do Nova Rota.

21

COMO COLABORAR?



METAS DE CURTO PRAZO
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Reformular o 
site do 

Projeto Nova 
Rota

Lançar 
campanha de 
captação de 

recursos 
(crowdfunding)

Firmar 
parcerias com 

empresas 
privadas de 
educação

Desenvolver 
processo 

seletivo para 
novos bolsistas e 

mentores

Dobrar de 
tamanho em 

2021: abraçar 3 
novos bolsistas



CORPO DIRETIVO
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Diretoria

Conselho 
Fiscal

Leandro Felix
Advogado no 

Machado Meyer 
Advogados, é 

bacharel em Direito 
pela USP e possui 

LL.M. pela University
of Chicago

Amanda Barelli 
advogada no BMA 

Advogados, é 
bacharel em Direito 
pela USP e possui 

LL.M. pela University
of Pennsylvania

Paulo Funari
Advogado na Wald 

Advogados, bacharel em 
Direito pela USP e MBA 
Executivo em Finanças 

pelo INSPER, fundador e 
CFO do Projeto Gauss

Rodrigo Hamburger 
Associado na Monashees

Investimentos, é 
bacharel em 

Administração pela USP

Vitor Jardim Barbosa 
Advogado no Stocche 
Forbes Advogados, é 
bacharel em Direito 

pela USP

Williams Cardoso 
Trainee no Machado 
Meyer Advogados, é 
bacharelando em 
Direito pela USP e 

ex-bolsista do 
Projeto Gauss
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NOSSOS PARCEIROS



Leandro Felix
leandro.gfelix@outlook.com

(11) 97619-3073

projeto.novarota@gmail.com
projeto.novarota
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CONTATO

Vitor Jardim Barbosa
vitor.jardim.barbosa@gmail.com

(11) 99411-7005


