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fortalecendo trajetórias

 O Fortalecendo Trajetórias é um programa permanente de apoio e 
acompanhamento social e pedagógico com encaminhamento articulado a rede 
socioassistencial para jovens que se encontram em um momento crucial de 
suas vidas: a passagem pelo ensino médio e o ingresso na universidade. A pri-
meira fase do programa é o reforço escolar. Nesta etapa, estudantes do nono 
ano da rede pública de ensino participam de um curso de língua portuguesa e 
matemática, com intuito de reforçar conteúdos básicos e de criar condições mí-
nimas para futuros exames de ensino médio das instituições de ensino público 
de qualidade como o Pedro II, IFRJ entre outros. A segunda fase do Fortalecen-
do Trajetórias compreende o Acompanhamento no Ensino Médio. Nesta etapa, 
os jovens são contemplados com benefícios que incluem orientação e mentoria 
educacional, aporte de recursos financeiros, materiais didáticos e atividades 
extracurriculares.

De acordo com o programa Fortalecendo Trajetórias, quais são as 
características do bom aluno?
Entende-se por bom aluno(a) o candidato(a) que possui bom desempenho críti-
co em relação aos conteúdos ministrados, aos hábitos e atitudes, tanto na escola 
quanto na família; capacidade de adaptação a novas situações, iniciativa para 
resolver problemas; curiosidade pelo conhecimento e gosto por desafios. 
Desejam escolher uma carreira universitária como um caminho para terem 
uma vida melhor.

O que é o Reforço Escolar e quais seus objetivos? 
O Reforço Escolar corresponde à primeira fase do programa Fortalecendo 
Trajetórias e compreende uma carga horária total de 140h de aulas de língua 
portuguesa e matemática distribuídas em 35 dias úteis. Este projeto tem como 
objetivo oportunizar a aprendizagem de bons alunos do 9º ano da rede pública 
de ensino, no intuito de reforçar os conteúdos que não foram devidamente as-
similados e criar condições mínimas para futuros exames de ensino médio das 
instituições de ensino público de qualidade como o Pedro II, Faetec, IFRJ entre 
outros. Para tanto, o aluno receberá orientação pedagógica e sobre processos 
seletivos, além de ser avaliado para receber o acompanhamento/investimento 
do Instituto JCA durante o Ensino Médio. 

Quais as responsabilidades que o Instituto JCA terá com o aluno 
durante o reforço escolar?
No período em que durarem as aulas de língua Portuguesa e matemática, o 
Instituto JCA se responsabilizará em fornecer o material didático (somente 
apostilas), almoço (somente para candidatos(as) que realizam o curso no perí-

odo da manhã), lanche (somente para 
os(as) candidatos(as) que realizam o 
curso no período da tarde) e o auxílio 
transporte para o deslocamento casa 
- instituto JCA - casa.

O que Instituto não fornecerá du-
rante o reforço escolar?
Os materiais de uso pessoal tais como: 
caderno, lápis, borracha e caneta. 
Estes deverão ser providenciados e 
apresentados pelo(a) candidato(a) no 
primeiro dia de aula.

Durante o reforço escolar, em que 
o aluno será avaliado?
São avaliados por meio de diversos ins-
trumentos, como provas, trabalhos e 
lições individuais e em grupo, nas ins-
crições nos processos seletivos para os 
quais estão sendo orientados (especifi-
camente, o Colégio Pedro II e o Insti-
tuto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ. A 
avaliação é contínua durante todo cur-
so. As professoras também observam as 
atitudes, comportamentos e posturas.

Quem pode participar do proces-
so seletivo para o reforço escolar?
Candidatos(as) do 9º ano do ensino 
fundamental das escolas públicas de 
ensino dos Municípios de Niterói, São 
Gonçalo e Maricá, com idade entre 13 
a 15 anos, com média igual ou superior 
a 7(sete) nas disciplinas de português e 
matemática e possuam renda per ca-
pita de até um salário mínimo. Além 
desses requisitos o(a) candidato(a) de-
vem ser bons em conteúdos, hábitos, 
atitudes individuais e/ou em grupo. 



No ato da inscrição deverão ser entregues a ficha 
de inscrição devidamente preenchida, assinada 
pelo responsável legal do candidato(a) e datada 
na sede do Instituto JCA, juntamente com a se-
guinte documentação do(a) candidato(a): 

A) Cópia do Documento de Identidade;
B) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
C) Cópia da Certidão de Nascimento;
D) 2 Fotos 3x4;
E) Cópia do Histórico Escolar do(a) candida-
to(a) (caso não possua o histórico escolar, o 
candidato deverá entregar uma declaração 
emitida pela escola informando como se deu 
seu ensino fundamental, se foi todo em esco-
la pública ou parte em escola privada e se o 
mesmo possui reprovação em alguma série do 
ensino regular); 
F) Cópia do último boletim escolar do ano de 2019;
G) Carta de recomendação da escola de no má-
ximo uma lauda, de acordo com o perfil do bom 
aluno(a) exigido pelo programa.

Documentos dos responsáveis e de todos que 
residem na mesma casa: 
H) Cópia da identidade;
I) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
(somente do responsável legal); 
J) Cópia da certidão de nascimento 
(somente para os menores de 18 anos que não 
possuam identidade);
L) Cópia do Nº do cartão da bolsa família (caso 
não possua este documento, anexar cópia do 
número do NIS ou PIS do responsável legal);
M) Cópia de todas as principais despesas familia-
res (luz, telefone, plano de saúde, aluguel, presta-
ção da casa, mensalidade de curso e escola, entre 
outras referentes ao mês de maio de 2019);
N) Cópia do comprovante de renda de todos in-
tegrantes da família maiores de 18 anos.

quais documentos 
são necessários

para inscrição no 
processo seletivo 

do reforço escolar?



como comprovar renda?

“Bicos” e autônomos Se trabalhar para uma empresa ou patrão, mas sem 
registro, pedir a eles uma declaração do rendimento 
mensal e qual atividade exerce.
Se não trabalha para uma empresa ou patrão, fazer 
uma declaração de próprio punho esclarecendo qual 
o ramo de atividade e a renda.
Autônomos anexar também o comprovante de auto-
nomia no INSS.

Declarante de IR: Apresentar cópia da declaração de 
imposto de renda do ano em curso.
Isento de IR: Apresentar cópia da declaração de isen-
to do imposto de renda e esclarecer qual o ramo de 
atividade e qual renda.

Cópia do seguro desemprego com o valor recebido 
no último mês e rescisão de contrato de trabalho.
Cópia da carteira de trabalho (página da foto, qualifi-
cação civil e último contrato de trabalho.
Declaração de próprio punho de como se mantém.

Cópia do último contracheque, ou declaração de salá-
rio da firma empregadora.

Cópia do último ticket de pagamento do caixa do 
banco contendo o valor e o nome do beneficiário.

Como se calcula a renda per capita da família?

Somando-se todos os salários, aposentadorias, bene-
fícios e rendas de “bicos” e autônomos de todas as 
pessoas que possuem renda na casa e dividindo esse 
valor pela quantidade de membros da família. 

Exemplo: 
Soma das rendas na casa: R$ 3992,00
Número de pessoas na casa: 5
Calculo da renda per capita: 
R$ 3992,00 ÷ 5 = R$ 798,40
O resultado total dessa conta não pode ser maior que 
R$ 998,00 (valor equivalente ao salário mínimo vi-
gente em 2019).

Comerciantes e Empresário

Desempregados e não trabalha

Empregados

Aposentados, pensionista, 
auxílios INSS, etc



Quais os documentos que deverão 
ser assinados pelo responsável 
legal dos alunos aprovados para 
o reforço escolar? 
Termo de compromisso – é o docu-
mento que formaliza o acordo firma-
do entre o(a) candidato(a), sua família 
e o instituto JCA desde o início do re-
forço escolar até o final dele.

O que é o Acompanhamento 
no Ensino Médio e como ele se 
desenvolve?
É a segunda fase do programa Forta-
lecendo Trajetórias. Aqui os estudan-
tes do ensino médio recebem bolsa de 
estudos que cobrem matrículas e men-
salidades escolares; apoio financeiro 
para transporte, uniforme e material 
escolar, livros e alimentação; acompa-
nhamento pedagógico; acompanha-
mento social e encaminhamento para 
a rede socioassistencial. No entanto, 
o Fortalecendo Trajetórias não é um 
programa de bolsas convencional, que 
apenas paga os custos do estudante e 
cobra resultados ao final de cada pe-
ríodo. Além dessas duas atribuições, o 
programa procura estar ao lado do(a) 
candidato(a) a cada momento, acom-
panhando-o em todos os passos de sua 
evolução, desde seu ingresso no pro-
grama até a inserção na universidade.
   
Para o Instituto JCA qual o perfil 
de uma escola de qualidade?
Escolas com este perfil oferecem uma 
educação de alta qualidade, com boas 
instalações – salas de aulas, laborató-
rios, bibliotecas, quadras esportivas – 
e bons professores e professoras, além 
de uma grade curricular adequada 
ao desafio de preparar os estudantes 
para obter a aprovação no vestibular 
e para cursar o ensino superior.  

Quem pode concorrer a uma 
bolsa para o acompanhamento 
no ensino médio? 
Somente os(as) candidatos(as) que par-
ticiparam do reforço escolar no ano vi-
gente do edital e que atendam ao perfil 
de renda estabelecido pelo programa 
para alocação correspondente aos pla-
nos de benefícios.

De acordo com o perfil de renda, quais os benefícios que poderão ser 
acessados pelo aluno durante o acompanhamento no ensino médio?
Receberão um pacote de benefícios de acordo com o perfil de renda estabeleci-
do nos planos abaixo:

Plano A
Valor de renda por pessoa na mesma casa de 3/4 do salário mínimo (R$ 715,50) 
para concorrer às vagas com os seguintes benefícios: mensalidade, uniforme, 
materiais didáticos, auxílio transporte, alimentação (lanche + almoço quando a 
aula for integral) na escola e acompanhamento da equipe técnica.

Plano B 
Além do fator renda, o plano B se refere a duas possibilidades para continuida-
de do adolescente na segunda fase do programa e funciona da seguinte forma: 
 
Escola privada - Valor de renda por pessoa na mesma casa entre 3/4 do salário 
mínimo a 1 salário (R$ 748,50 a R$ 998,00) para concorrer as vagas com os se-
guintes benefícios: mensalidade, material didático, auxílio transporte e acom-
panhamento da equipe técnica.

Escola pública - Valor de renda por pessoa na mesma casa de até 1 salário mí-
nimo (R$ 998,00) para concorrer com os seguintes benefícios: complemento de 
auxílio transporte, alimentação, material didático e uniforme já fornecidos pela 
instituição pública de qualidade, desde que previamente solicitado a equipe de 
acompanhamento.

Quais documentos deverão ser assinados pelo responsável legal do alu-
no selecionado para o acompanhamento durante o ensino médio?
O termo de compromisso, documento onde estão afixados demais benefícios e 
responsabilidades assumidas pelo IJCA, pelo aluno e por seu responsável legal 
durante o acompanhamento.

Como será feita a comunicação dos resultados do processo seletivo? 
Os resultados das etapas do processo seletivo estarão disponíveis na página do 
facebook e site do Instituto JCA. Os candidatos e candidatas aprovados(as) nas 
etapas do processo deverão entrar em contato pelos telefones 2627-7200 ou 
2627-7576, para obter informações sobre os próximos passos.

Como obter detalhes do processo seletivo?
O candidato(a) e seu responsável legal devem ler e tomar conhecimento de to-
das as informações contidas no edital do processo seletivo e preencher a ficha 
de inscrição, disponíveis na rede social facebook e no site do Instituto JCA 
(www.ijca.org.br). Demais dúvidas e informações complementares através dos 
e-mails instituto@ijca.org.br e kenia.lopes@ijca.org.br.  

www.ijca.org.br  |  facebook.com/ijca
(21) 2627 - 7200  |  (21) 2627 - 7576

para participar, acesse o edital e a 
ficha de inscrição no site do IJCA



No ano de 2016, tivemos como 
objetivo focar no direcionamento 

do curso na aprovação de alunos em 
escolas públicas de ensino médio de 
qualidade. Dentre os 70 alunos, 19 

(27%) obtiveram aprovações/inserção 
nos Colégios Pedro II, IFRJ, 

Brasil-China e Brasil-França.

No ano de 2017, focamos em ampliar o 
número de jovens nessas instituições 
de qualidade, de 70 alunos, 38 (54%) 
ingressaram nestas escolas públicas.

E no ano de 2018, ampliamos o 
número de vagas. Passamos a oferecer 

128.  Foram 64 (50%) aprovações.

Em 2017, 94% (16 de 17) dos egressos 
do 3º ano do ensino médio foram 

aprovados(as) no ENEM. 56% 
ingressaram na universidade pública 
e 46% ingressaram em universidade 

privadas com 100% de bolsa 
pelo PROUNI.  

A média de aprovação no vestibular 
dos últimos 05  anos é de 80%.

Principais cursos: 
Engenharias, Física, Matemática, 
Química, Serviço Social e Direito.


