Carta aos doadores e parceiros
Em fevereiro iniciamos mais um ano letivo e, com ele, mais uma turma de alunos
bolsistas ingressa na Graduação em Direito da FGV Direito SP com o seu apoio,
por meio da Associação Endowment Direito GV.
Hoje, são 19 estudantes beneficiados pela bolsa-auxílio concedida pela Associação
Endowment. Outros 17 já foram contemplados no passado recente. Desses, 5 já se
formaram e outros 12 ingressaram em estágios remunerados, dando seus
primeiros passos na carreira jurídica.
A bolsa-auxílio, ao lado da isenção das mensalidades concedida pela FGV, garante
que estudantes com muito potencial, mas poucas condições financeiras, possam
permanecer no curso e aproveitar todas as oportunidades que a instituição oferece
para o seu desenvolvimento.
Após seis anos apoiando alunos bolsistas da FGV Direito SP com a bolsa-auxílio,
para que consigam se dedicar integralmente ao curso, temos muito a comemorar
com nossos doadores e parceiros.
Nos relatos a seguir, você conhecerá um pouco mais dos alunos que apoia por
meio de suas doações. São breves histórias de jovens – bolsistas e ex-bolsistas –
que abraçam oportunidades, se envolvem em projetos diversos, arriscam
diferentes áreas do direito em suas primeiras experiências profissionais, se
engajam em debates, movimentos e causas. São, enfim, estudantes com uma visão
cultural, política e social necessária para o mundo profissional do Século XXI no
qual se inserem.
Boa leitura!

Marina Moraes Abreu Ferreira

Caio Mário da Silva Pereira Neto

Mario Alfredo de Oliveira é aluno do 5º ano e foi bolsista da
Associação Endowment de 2014 a 2016. No ano passado, iniciou seu
primeiro estágio no Machado Meyer Advogados, na área bancária e de
fundos de investimento. Em 2017, Mario, que também participou
ativamente do GV Delta, coletivo LGBT da FGV, teve seu primeiro
artigo acadêmico publicado, em parceria com a professora Michelle
Ratton e o advogado Daniel Tavela. Na Clínica de Direito dos
Negócios, participou de um trabalho cujo resultado foi um parecer
sobre o atual mercado brasileiro de arte e a forma como o direito pode torná-lo mais dinâmico.

Beatriz Cristina Gonçalves da Silva cursou seu 1º ano na FGV Direito SP e também fez seu
primeiro estágio de férias após passar no processo seletivo do Itaú-Unibanco. Ao longo do
semestre, dividiu seu tempo entre as salas de aula, o Cursinho FGV, onde ingressou como
professora de inglês, e o grupo de estudos sobre direito penal internacional. Beatriz também
participou do Projeto de Assistência Jurídica a Refugiados, uma parceria da FGV com a ADUS Instituto de Reintegração de Refugiados, organização não-governamental que presta diversas
formas de atendimento a refugiados, sendo uma delas a assistência jurídica.

Ana Luiza Bittencourt Rito ingressou na FGV Direito SP em 2013 e até 2015
foi bolsista da Associação Endowment. No ano passado, concluiu o curso,
passou no Exame da OAB e foi efetivada como advogada da área de
contencioso cível do Mattos Filho Advogados. Hoje, continua próxima da
Associação, ajudando na organização de encontros entre alunos e doadores.
“É interessante poder ajudar como ex-aluna que conhece as demandas dos
alunos e pode trazê-las para dentro da gestão do Endowment.”.

Thaís Mayumi Nagura entrou na FGV Direito SP em 2017. Já no 1º ano de curso, ingressou no
grupo de estudos de direito penal internacional e também participou do grupo de estudos de
direito internacional público. Além dos grupos de estudo, Thaís ingressou na área de recursos
humanos do Cursinho FGV.

Stella Ferreira dos Santos concluiu o 1º ano do curso em 2017 com a certeza
de que escolheu o curso certo. Ao longo do ano, se envolveu em diferentes
projetos: participou dos grupos de estudo em direito público internacional e
em direitos humanos e também ingressou no Cursinho FGV. Stella ainda faz
parte do Coletivo 20 de Novembro – o coletivo do movimento negro da
Fundação – e do coletivo feminista Anita Malfatti, além de ter ocupado um
posto na área de responsabilidade social do Centro Acadêmico Direito GV,
participando ativamente de diversos eventos realizados pelo CA.
Melissa Marien Marques concluiu o período como bolsista do Endowment e inicia, neste ano, um
estágio acadêmico na área do direito penal com a professora Heloísa Estellita. Ao longo de 2017,
participou do grupo de estudos sobre direito penal internacional e ajudou a organizar um novo
grupo de estudos sobre direito comercial internacional na Organização Mundial do Comércio
(OMC). Também foi oradora e capitã da equipe da escola que disputou a competição ELSA Moot
Court Competition, cuja rodada regional ocorreu em Bogotá. Melissa participou ainda da gestão
do Centro Acadêmico Direito GV como coordenadora acadêmica.

Itamize Oliveira Nascimento foi bolsista do Endowment até 2015 e
2017 foi seu último ano na escola. Ao longo do ano, fez um estágio no
jurídico do Itaú Unibanco. Para Itamize, a oportunidade que teve em
estudar na FGV Direito SP fez toda a diferença em sua vida
profissional. “Sou grata por essas oportunidades, que dia após dia só
me fizeram crescer, e, como aluna de uma das primeiras turmas de
bolsistas, por agora poder repassar essa ainda pequena trajetória para
os bolsistas atuais e que ainda virão.”
Sérgio Ricardo Rodrigues Jr. está no 3º ano de curso e último como bolsista do Endowment, e
aproveitou o ano para se envolver em diferentes projetos na FGV Direito SP e fazer dois estágios
de férias, na área antitruste do Trench, Rossi e Watanabe Advogados e em contencioso cível no
escritório do professor Sidnei Amendoeira. Na escola, ele participa de um projeto que mapeia
carreiras do direito internacional e organiza palestras para os alunos. Na mesma área, está criando
um grupo de estudos sobre assuntos diplomáticos com alunos do curso de Administração Pública
da FGV. Em 2017, Sérgio também ingressou na Consultoria Junior de Economia, onde atua na área
comercial organizando palestras e eventos em empresas parceiras do mercado financeiro, como JP
Morgan, Goldman Sachs e XP. Além disso, ele coordena o projeto “Mundo Econômico”, elaborado
pelo professor Samy Dana, da Administração de Empresas da FGV.

Danilo Alves de Souza teve um ano agitado na FGV Direito SP. À frente
da Diretoria Acadêmica do Centro Acadêmico Direito GV, atuou em
projetos como a criação do Centro de Idiomas, que oferece cursos de
diferentes línguas aos alunos por meio de uma parceria com a ONG
Abraço Cultural, que capacita refugiados para darem aula de suas
línguas maternas. Agora no 3º ano, Danilo, também foi convidado a ser
research assistant da professora Fernanda Farina, do Centre for Socio-Legal
Studies da Universidade de Oxford, e também para ser membro do
Instituto de Políticas Públicas Araripe, ligado a Oxford. O ano terminou
com duas outras boas notícias para Danilo: tornou-se editor-chefe da
Revista Discente Direito GV, publicação acadêmica produzida pelos alunos, e foi aceito para um
estágio de férias no Pereira Neto, Macedo Advogados na área de concorrencial.

Júlia Piazza Leite Monteiro ingressou na escola em 2017 e, no mesmo ano, no grupo de estudos
de direito penal internacional e na área social do Centro de Estudos Jurídicos Júnior (Cejur FGV),
criado pela escola para oferecer auxílio a empresas juniores de outros cursos universitários,
mediação de conflitos e atuação em projetos sociais, além de pesquisas e projetos acadêmicos. Júlia
também participou do Projeto de Assistência Jurídica a Refugiados, uma parceria da FGV com a
ADUS - Instituto de Reintegração de Refugiados.

Fernanda da Silva Cava deixou a bolsa da Associação Endowment em 2016,
após concluir os três primeiros anos do curso. O ano de 2017 foi bastante intenso
para ela. No 1º semestre, participou da elaboração de um memorando sobre a
nova lei de imigração na Clínica de Direito Penal e ingressou em um estágio na
área tributária do Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, de onde saiu, no
segundo semestre, para realizar um intercâmbio na Universidade de Cantabria,
na Espanha, como bolsista do Banco Santander.

Jhonata Diogo Cordeiro cursou seu último ano como bolsista do
Endowment. No fim de 2017, aceitou um dos convites que recebeu
ao longo do ano e iniciou um estágio no BTG, depois de ter feito dois
estágios de férias, no Machado Meyer Advogados e no Pinheiro Neto
Advogados. No 4º ano do curso, Jhonata já experimentou as áreas de
fusões e aquisições e corporativa em escritórios e agora se aventura
na área financeira de um banco, “que representa um risco que só me
senti seguro para assumir pela formação interdisciplinar fornecida
pela FGV”. Mas não foi só de estágios que o ano de Jhonata foi feito.
Ele foi eleito account manager da AIESEC FGV, braço da rede global
de jovens universitários Association Internationale des Etudiants em Sciences Economiques et
Commerciales, reconhecida pela Unesco, e participou pela segunda vez da Competição Brasileira de
Arbitragem, na qual a equipe da FGV conquistou o terceiro lugar nacional.

Thais Cardoso Barbosa é bolsista da Associação Endowment desde o ano passado, quando
ingressou na FGV Direito SP. Como todo aluno do 1º ano da escola, seu maior desafio foi conciliar
a agenda. “A GV é um mundo de oportunidades. Escolher é preciso, e escolher bem é essencial”,
conta. Em 2017, participou de grupos de estudos em direito público internacional e em direitos
humanos. Outro grupo do qual fez parte foi o Estudos de Política em Pauta, criado por alunos da
FGV para debater política de uma forma mais racional e consciente e menos polarizada. Thais
ainda encontrou tempo para participar do Coletivo Feminista Anita Malfatti e dos coletivos
Orgvlho e Delta, voltados à comunidade LGBTQ+ da GV, e integrou a Coordenadoria de
Articulação Docente do Cursinho FGV.

Letícia Lopes Brito está no último ano do curso e começa a estagiar na
área de sua escolha: a de contencioso ambiental e urbanístico do Bicalho
& Mollica Advogados. Ao longo de 2017, iniciou a dupla graduação com
o curso de Administração Pública da FGV e também atuou como coach da
competição Inter American Human Rights Moot Court Competition, da
qual já participou em edições anteriores, levando a equipe que treina a
ganhar o pré-moot promovido pela OAB-SP e a garantir uma vaga na
semifinal que será disputada em Washington.

Laisa Moura de Oliveira cursou seu 1º ano na escola e aproveitou diversas oportunidades de
estudos. Ingressou no Curso de Direito Público da Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP),
parceira da FGV Direito SP, e no grupo de estudos de direito penal internacional. Em 2017, também
foi convidada, junto com um grupo de colegas, para escrever um artigo científico sobre o histórico
da legislação de financiamento partidário e cláusula de barreira e seus impactos no
multipartidarismo e reflexos na crise política atual.

Daniel Favoretto Rocha está no 4º ano e já publicou três artigos acadêmicos, um deles em uma
revista jurídica de Portugal. Seu estágio na Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo foi enriquecedor e complementou o tempo que passou estagiando na área
de direito concorrencial do Pereira Neto Macedo Advogados. “No tribunal, você passa seu dia
lendo processos e elaborando votos, se familiarizando com diferentes teses jurídicas. No setor
público, aprende-se a forma como as instituições atuam e se relacionam, e o dia-a-dia destas
instituições impacta a forma como o direito é aplicado.”

