São Paulo, 27 de março de 2017.
Caro doador, apoiador e amigo da Associação Endowment,
Queremos compartilhar com vocês as conquistas do Endowment no ano que passou.
Ao longo de 2016, trabalhamos para ampliar nossa base de doadores institucionais e obtivemos ótimos resultados: o escritório
Pinheiro Neto Advogados e o escritório Mattos Filho, Marrey Jr, Veiga Fº e Quiroga Advogados realizaram contribuições
importantes para o Endowment, sendo que os recursos doados por este último escritório garantem a manutenção de uma bolsa
perpétua. A renomada Fundação Lemann, que busca parceiros para alcançar seu objetivo, a promoção da educação, em especial o
financiamento direto ou indireto de programas educacionais e a concessão de bolsas de estudos, assumiu o compromisso de doar 3
bolsas por três anos. Temos certeza que estas parcerias vão encorajar e impulsionar outras doações.
Os recursos do Endowment não vêm do governo, nem da Fundação Getulio Vargas. Muitos doadores, especialmente os da comunidade
da Direito SP, são jovens ex-alunos com salários de recém-formados ou são professores que têm a escola como única fonte de renda.
E, ainda, funcionários da área administrativa, alguns que sequer tiveram a oportunidade de chegar ao ensino superior. Um pouco
diferente de outros fundos semelhantes, nossa Escola é nova e assim também o nosso Endowment, e temos orgulho do que já
conseguimos em pouco tempo.
Nosso patrimônio, que era de R$ 177.147,00 em 2014, cresceu para R$ 1.377.044,00 em 2015 e fechamos o ano passado com
1.755.312,08. Cerca de 85% deste patrimônio está aplicado com horizonte de longo prazo e constitui os primeiros passos do fundo
patrimonial que estamos construindo. Os 15% restantes estão aplicados em investimentos de curto prazo para cobrir as despesas com
bolsas. Todos estes valores podem ser analisados detalhadamente no item Transparência do nosso site (www.edireitogv.com.br) e a
diretoria permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Concedemos 17 bolsas manutenção em 2016, mantendo o mesmo número de 2015. Seis alunos deixaram de receber a bolsa porque,
como previsto, ingressaram na carreira do Direito via estágio remunerado. Nos últimos três anos, concedemos uma média de 5 novas
bolsas por ano, o que ainda está distante do nosso objetivo de oferecer de forma permanente 30 bolsas manutenção/ano. Mas, se
lembrarmos que começamos em 2012 com apenas 1 aluno aprovado no vestibular com o pré-requisito de baixa renda para receber a
bolsa manutenção, vemos que a iniciativa da Bolsa Presidência da FGV, que isenta de mensalidade, combinada com a concessão da
ajuda de custo oferecida pelo Endowment, estão contribuindo para a difusão da ideia de que todos os alunos aprovados na FGV Direito
SP terão real oportunidade de ingresso, independentemente de sua origem socioeconômica.
A renda média familiar per capita dos nossos bolsistas é de até 2,5 salários mínimos mensais. Quanto ao desempenho acadêmico, os
bolsistas acompanham a média das respectivas turmas, com uma média ligeiramente superior (7,78) à média geral das turmas dos
últimos 5 anos (7,58).
Continuamos aprimorando nossos controles e processos, honrando o nosso compromisso com a transparência na gestão dos recursos
recebidos de nossos doadores. A Cokinos & Associados Auditores Independentes continua realizando a auditoria das finanças e o seu
relatório também pode ser acompanhado no item Transparência do site. Nosso Conselho Fiscal foi instalado oficialmente em novembro
de 2016 e assim, estamos contando com valiosa contribuição de Antonieta Elisabete Magalhães Oliveira, de Henrique Moraes Prata e de
Vanessa Rahal Canado.
Mesmo diante do cenário adverso pelo qual atravessa nosso país, estamos contribuindo, com a sua ajuda e generosidade, para fazer a
FGV Direito SP mais plural e inclusiva, com jovens que poderão contribuir para a transformação social, econômica e jurídica que o país
precisa.
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