CONQUISTAS E PLANOS
DOS ALUNOS APOIADOS PELO ENDOWMENT

°

Felipe de Sales Rustichelli - 2 ano

“No ano que passou, minhas maiores conquistas foram o
ingresso na principal faculdade de Direito do país e ter ido
consideravelmente bem neste início de curso. Espero poder
continuar meus estudos, cursar mestrado e doutorado e me
dedicar à carreira acadêmica: gostaria de ser uma pessoa
realmente relevante para o Direito em nosso país, do
mesmo jeito que meus professores são.”
Manoela Bruno Morales Naquis

– 2º ano

“Minha maior conquista em 2019 foi a aprovação no
vestibular da FGV Direito SP. Cursar Direito sempre foi
meu sonho e desde que conheci a FGV, passei a não apenas
sonhar em ser advogada, como também em estudar na
FGV. No primeiro ano de graduação, tive ainda mais
certeza de que fiz a escolha certa. Pretendo trabalhar em
um bom escritório e aprofundar meus estudos buscando
sempre me aprimorar como advogada. E espero poder
utilizar minha profissão para promover impacto positivo
na sociedade, pois acredito que o Direito é uma importante
ferramenta de transformação social.”

º ano

Victor Coutinho Ramalho - 3

“Minha expectativa é, além de atingir um patamar em que
dinheiro não seja uma preocupação constante em minha
vida, ter uma atuação profissional que traga impactos
positivos a quem mais precisa na sociedade, exatamente
do contexto social de onde saí. Pretendo aproveitar
oportunidades de estágios de férias e explorar as diversas
áreas do Direito, além de me envolver em atividades
acadêmicas como grupos de estudo e iniciação científica.”

º Ano

João Pedro Rodrigues Oliveira - 2

“As grandes conquistas da minha vida foram a aprovação
em uma faculdade de excelência como a FGV Direito SP e
minha
adaptação
a
uma
nova
realidade
antes
inimaginável para mim. Meu objetivo é me tornar um
profissional competente e ético e que seja reconhecido
dentro de suas funções. Além de uma carreira de sucesso,
pretendo também participar de projetos sociais para
fomentar no país a possibilidade de acesso à educação de
jovens.”

º ano

Beatriz Cristina Gonçalves da Silva, ex-bolsista, 4

“Minha principal conquista em 2019 foi conseguir uma
vaga de estágio no Pinheiro Neto Advogados, um dos
maiores escritórios do Brasil. A oportunidade surgiu
quando fui aprovada no processo seletivo para o estágio de
férias e, depois de demonstrar minha dedicação, tive a
vaga de estagiária assegurada para o próximo semestre.
No futuro, pretendo aliar minha atividade profissional
com a continuidade de meus estudos, pois a área
acadêmica é uma das mais cativantes na ciência jurídica.”
Caio Augusto Giuranno

– 3º ano

“A maior conquista que obtive neste ano foi ter conseguido
uma bolsa de iniciação científica na área de direito e
processo penal. Quanto mais me aprofundo em minhas
pesquisas mais percebo o quanto a FGV é espetacular em
desenvolver minha habilidade crítica e a crença na minha
capacidade. Pretendo conciliar advocacia e pesquisa: de
um lado, trabalhar para ajudar pessoas, meu objetivo
quando escolhi Direito; de outro, contribuir para encontrar
soluções para questões jurídicas não resolvidas.”
Laisa Moura de Oliveira

– ex-bolsista, 4º ano

“Minha maior conquista foi ter feito minha primeira
viagem internacional após guardar os salários dos meus
estágios de férias – uma experiência muito rica para mim.
Cogito a possibilidade de fazer um intercâmbio nos
próximos semestres e quero estagiar: quero começar
minha carreira em um bom escritório, construir uma boa
reputação como advogada e um dia ascender à posição de
sócia. Também espero não me afastar da academia, me
tornar docente em uma grande universidade e ser
financeiramente capaz de ajudar outros jovens na mesma
situação da qual eu saí.”
Helena Domingues Granado Queiroz

– 3º ano

“A conquista mais importante do ano passado foi minha
eleição como presidente da entidade estudantil Estudos de
Política em Pauta (EPEP), que se propõe a incentivar o
debate político plural dentro da FGV. No futuro, espero
atuar de maneira a contribuir para o bem-estar das
pessoas propondo soluções para os problemas jurídicos do
país. Pretendo continuar estudando, trabalhar para
atingir a excelência e, quem sabe, me tornar uma
referência no Direito.”

Letícia Nogueira Gongora

– 2º ano

“Ingressar na FGV Direito SP e cursar essa faculdade
incrível com bolsa integral e auxílio foi minha maior
conquista em 2019, pois me permitiu estudar o que sempre
sonhei na melhor faculdade de Direito da América Latina.
Realizei trabalhos no Centro Acadêmico e no Cursinho
FGV, que me permitiram aprender sobre o papel do Direito
em outros ambientes. Além de ser uma advogada
reconhecida na área que escolher, pretendo realizar
atividades de impacto social para democratizar a justiça.”
Thais Cardoso Barbosa

– ex-bolsista, 4º ano

“Em 2019, engajei-me na Escola da Formação Pública da
Sociedade Brasileira de Direito Público, que me permitiu
desenvolver uma série de habilidades relacionadas à
pesquisa. Também participei da equipe FGV Direito SP na I
Olimpíada de Direito Administrativo e fiz parte da gestão
do Centro Acadêmico, além de um estágio de férias no
Cescon Barrieu Advogados, uma das experiências mais
bacanas do meu ano. Espero atuar em um grande
escritório e em pesquisas sobre o STF.”
Bruno Silva de Souza

– 2º ano

“Sem dúvida minha maior conquista foi ter ingressado na
FGV Direito SP, já que isso me proporcionou uma série de
oportunidades que sequer estavam no meu horizonte, como
estudar sem me preocupar com questões financeiras pela
primeira vez na vida, participar de pesquisas e fazer
estágio de férias no Mattos Filho Advogados. A faculdade
abre muitas portas, e acredito que minha formação me
permitirá ter uma vida profissional muito bem sucedida.”
Stella Ferreira dos Santos

– ex-bolsista, 4º ano

“Minha grande conquista de 2019 foi a presidência do
Centro Acadêmico da FGV Direito SP. Quando entrei na
FGV meu maior medo foi não me sentir pertencente, fora
dos grupos sociais, fora da faculdade... Assumir esse cargo
me provou o contrário. Durante o ano, pude colocar, em
todas as minhas ações, meus propósitos e valores:
diversidade e representatividade. Me sinto feliz e
contemplada e espero que isso sirva de exemplo para todos
os negros e negras que pensam em prestar FGV. Também
fui contratada para estagiar na área de penal empresarial
do Mattos Filho Advogados e estou muito feliz. Eu quero
‘chegar lá’!”

Julia Piazza Leite Monteiro

– ex-bolsista, 4º ano

“Minha maior conquista em 2019 foi ter saído vitoriosa na
Competição Interamericana de Direitos Humanos como
treinadora da equipe. Minha expectativa para o futuro é
trabalhar com o que gosto – Direito penal ou direitos
humanos - e devolver à sociedade o que me foi dado em
forma de oportunidades. Meu maior sonho é trabalhar na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos!”
Matheus Faria de Sousa

– 3º ano

“Me engajei em diversas atividades dentro da faculdade,
como o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) e o Cursinho
FGV, que me ajudaram a crescer profissional e
pessoalmente. Mas minha conquista mais significativa de
2019 foi minha participação na Competição Brasileira de
Processo, uma oportunidade sensacional de estudar e
aplicar conhecimento em um caso prático. No futuro,
espero ter estabilidade financeira e oportunidade de
crescimento onde em que trabalhar, mas também quero
conciliar o trabalho com os estudos acadêmicos, inclusive
no exterior, e com projetos sociais de acesso à justiça.”

º ano

Carlos Roberto Garcia Miranda Negri - 3

“No ano passado, a coisa mais importante que me
aconteceu foi ter ingressado no Núcleo de Justiça e
Constituição da FGV Direito SP, participando de um
programa de introdução à pesquisa. Fazer parte desse
projeto me possibilita desenvolver diversas habilidades e
conhecimentos úteis para a minha vida acadêmica e
profissional. No futuro, espero poder ocupar uma posição
de relevância nas áreas e locais em que decidir atuar,
além de poder retribuir as oportunidades que me foram
dadas, contribuindo para a democratização do ensino
superior de qualidade.“

º ano

Thais Mayumi Nagura - ex-bolsista, 4

"Minha maior conquista em 2019 foi a participação no
projeto 'Quem policia a polícia', que nos fez sair da sala de
aula e enfrentar problemas jurídicos latentes da
sociedade. No futuro, quero ter um renda que permita meu
sustento e da minha família e gostaria de não ser julgada
por ser LGBT no escritório do qual fizer parte. Também
pretendo me aprimorar com um LLM e/ou um tempo de
aprendizado num escritório no exterior. A carreira pública
também é uma possiblidade.”

