2019
Bolsa
PPE

RELATÓRIO ANUAL

APRESENTAÇÃO

Por meio do presente relatório, o Programa de Permanência Estudantil – PPE apresenta os resultados obtidos
em 2019 e convida a todos os interessados a participar da nova rodada de doações para 2020, quando novos
calouros chegarão às Arcadas, parte deles necessitando de auxílio para permanência.
Iniciamos o ano de 2019 com apenas 3 bolsas garantidas, que foram aumentadas para um total de 10 bolsas em
razão da adesão de 34 doadores, que acreditaram na importância do PPE e permitiram seu sucesso. Os
bolsistas tiveram bom desempenho acadêmico (média global de 7,9) e se integraram em diversas atividades
vinculadas à faculdade.
Para o PPE, 2019 foi um ano de consolidação e de aprimoramento de novas iniciativas, como a mentoria
individualizada dos bolsistas. Adicionalmente, vimos, com alegria e satisfação, o surgimento de novas
iniciativas de apoio financeiro aos estudantes da Sanfran.
Neste relatório, apresentamos a história, os objetivos e as características do PPE, além de contarmos um
pouco sobre as atividades realizadas no período. Ao final, realizamos a prestação de contas das doações
recebidas e convidamos a todos a participarem e divulgarem o PPE.
Agradecemos a todos os doadores, colaboradores e amigos que se juntaram nessa caminhada! O apoio de
todos vocês é essencial para que o PPE continue ajudando os calouros da Sanfran!

SOBRE O PPE
CONCEPÇÃO

RECURSOS

O PPE foi idealizado por antigos alunos da Sanfran
interessados em prover os meios necessários para que
calouros com dificuldades socioeconômicas pudessem
permanecer e aproveitar todas as oportunidades que a
faculdade pode propiciar. O grupo não possui
vinculação político-partidária, com a faculdade ou com
entidades privadas.

Com a divulgação do projeto entre antigos alunos e
amigos, captamos o valor de R$ 80,2 mil e assim foi
possível conceder 10 bolsas, com valor mensal de R$
500, pelo período de 11 meses. Recebemos doações de
34 pessoas físicas, em valores que variaram de R$ 500 a
R$ 11 mil.

SELEÇÃO

CONTRAPARTIDAS E ENGAJAMENTO

Os bolsistas foram selecionados entre os alunos que
ingressaram na Sanfran por meio do SISU, nas
modalidades Pretos, Pardos ou Índios (PPI) ou Escolas
Públicas (EP). Além dessa primeira seleção, os
candidatos preencheram um formulário que permitia a
avaliação de outros critérios socioeconômicos e
acadêmicos, como, por exemplo: (i) cidade de origem;
(ii) moradia em São Paulo; (iii) renda familiar; (iv)
escolaridade dos pais; (v) nota na redação do Enem; e
(vi) carta de motivação.

Como contrapartida, os calouros foram estimulados a
manter frequência nas aulas de ao menos 80% e média
ponderada igual ou superior a 7, além de participarem
em atividades extracurriculares e em reuniões
periódicas com os idealizadores do PPE. Essas
contrapartidas, mais do que obrigações vazias, tinham
como objetivo garantir e incentivar que os bolsistas
pudessem aproveitar as oportunidades que a faculdade
oferece.

ENCONTROS

MENTORIA INDIVIDUAL

Promovemos encontros periódicos, que focaram no
acompanhamento acadêmico dos bolsistas e no
andamento do programa. Também procuramos
apresentar aos bolsistas todas as oportunidades e
especificidades das mais variadas carreiras jurídicas.
Nesse sentido, foram realizados encontros na sede do
Google em São Paulo, com professores da Fundação
Getulio Vargas – FGV, na sede do Sport Club
Corinthians, com o departamento jurídico do clube, no
escritório i2a Advogados, além de outros bate-papos
presenciais.

Por sugestão dos bolsistas de 2018, instituímos um
programa de mentoria individual para que cada bolsista
tivesse uma pessoa para acompanhamento mais
próximo. Diversos colaboradores do PPE se dispuseram
a desenvolver esse papel em 2019, com ótimos
resultados para ambas as partes.

PRÓXIMOS PASSOS
Para 2020, contamos com os atuais e antigos bolsistas para que eles sejam embaixadores do programa para a nova turma
de calouros – afinal, o PPE já tem um corpo de beneficiados de quase 20 pessoas! A ajuda deles será essencial na
divulgação do PPE para os alunos ingressantes em 2020 e para o oferecimento de um suporte mais próximo aos novos
bolsistas. Como nos outros anos, os idealizadores garantirão 3 bolsas de permanência para 2020 e buscarão o
engajamento dos atuais e de novos doadores, para atingir novamente o número de 10 bolsas de permanência. Os
recursos que restaram dos anos anteriores, conforme detalhado na prestação de contas ao final deste relatório, serão
integralmente aplicados nas bolsas. As contrapartidas do PPE têm se mostrado uma ferramenta eficaz para que os
bolsistas se engajem na vida acadêmica e em atividades extracurriculares. Todas elas se mostraram factíveis e serão
mantidas. Continuaremos buscando aprimorar os encontros periódicos e o programa de mentoria individual. Para isso,
contamos com a participação dos colaboradores e apoiadores do PPE, que formam uma rede de suporte essencial para
os bolsistas! Como sempre, permanecemos abertos para sugestões e para a participação de quem tiver interesse em
colaborar com o PPE – como doador, mentor, participante nas reuniões ou de qualquer outra forma!

PERFIL DOS BOLSISTAS
Os critérios utilizados para a concessão das
bolsas do PPE permitem a seleção dos mais
diferentes perfis de calouros, de diversas
localidades do Brasil, de modo a criar um
grupo bastante heterogêneo.
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CONHEÇA OS BOLSISTAS
Edésio Antonio Ferreira dos Santos
Meu nome é Edésio, sou de Coruripe, município no interior de Alagoas – a terra dos Caetés. Sou o primeiro
de minha família a entrar e obter formação de nível Superior numa universidade pública. Minha família é
oriunda de um povoado de outra cidade, vizinho à Coruripe. No período que ali permaneceram, viveram
numa fazenda, em troca de seu trabalho: enquanto meu pai era vaqueiro, minha mãe fazia os trabalhos
domésticos. Isso durou até meu pai conseguir emprego em uma usina, executando serviços gerais no campo,
e minha família se mudar para Coruripe, para uma vila onde as famílias dos trabalhadores da usina ficavamlugar onde permanecemos até hoje. Nele fui adotado por meus pais, contexto no qual minha mãe biológica
desamparada pela família e já com dois filhos não teve condições de me criar. Ter um filho era um sonho de
meu pai adotivo, infelizmente, quando fiz 3 anos, ele veio a óbito. A partir daí, fomos obrigados a nos mudar
para outra casa e passamos a nos manter graças a uma pensão por morte. Como minha mãe costuma dizer, a
maior preocupação do meu pai era que passássemos fome; graças ao fruto do seu trabalho, mesmo depois de
sua morte e apesar das dificuldades que enfrentamos, isso nunca aconteceu.
Minhas irmãs seguiram suas vidas, ficando em casa minha mãe e eu. A estabilidade, devido à pensão,
possibilitou que eu concluísse a Educação Básica, ainda que necessitasse trabalhar concomitantemente em
alguns momentos. Sempre estudei em escola pública, espaço na qual era considerado um aluno esforçado,
mas ao me formar, minha primeira preocupação foi de conseguir um emprego com salário razoável.
Trabalhei como ajudante de pedreiro, durante um tempo e, depois, num escritório de contabilidade. Não
tinha perspectivas em relação ao ensino superior, pensava em algumas profissões, mas as achava
inalcançáveis. Porém, nesse escritório, conheci algumas pessoas que estudavam em faculdades da capital –
Maceió - e descobri que havia um ônibus da nossa cidade que as levava. Dessa forma, percebi que era
possível para mim também; fiz, então, o ENEM e fui aprovado, no curso de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Alagoas. Lá descobri a assistência estudantil e, através de uma bolsa e da residência
universitária pude sair do emprego e focar nos estudos, inclusive conseguindo um intercâmbio com bolsa, na
UFRGS. Sei que a assistência estudantil foi essencial para minha entrada e permanência no curso.
Permitindo-me dar alguns saltos temporais, chego ao momento atual. Rememorar 2019 me traz uma
sensação agridoce; ele foi um ano bastante turbulento, com muitas mudanças, muitos desafios e muitas
conquistas. Em fevereiro, concluí a graduação na UFAL, experiência a qual me permitiu lecionar em um
cursinho popular, este que fez ressurgir em mim uma antiga aspiração sempre considerada impossível: fazer
um curso de direito. Com a advinda dessa oportunidade, milhares de coisas passaram na minha cabeça:
pensava se seria possível fazer outro curso, especulando sobre dificuldades de uma segunda graduação,
principalmente, a de viver em uma cidade completamente diferente e com custo de vida elevado; pensava se
seria possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mais uma vez.
Essas interpelações me levaram a conhecer a Casa do Estudante de Direito do Largo São Francisco. Logo,
havia conseguido a moradia, contudo, infelizmente, não tinha sido contemplado com os benefícios da USP.
Dessa forma, o Programa de Permanência Estudantil foi imprescindível para que eu me mantivesse e pudesse
aproveitar meu primeiro ano de graduação. Foi a partir da bolsa que pude ter recursos para minha
subsistência. O programa me proporcionou conhecer um pouco mais da carreira jurídica, bem como
constituir uma rede de contatos. Além disso, sem ele eu teria que sacrificar grande parte das atividades
acadêmicas e de extensão oferecidas pela USP.
Não teria sido possível que eu estagiasse no Departamento Jurídico XI de agosto, desde meu segundo mês de
curso; não teria sido possível que eu participasse do Grupo de Estudo em Direito e Sexualidade; não teria
sido possível que eu cursasse Francês, no Centro de Idiomas; nem teria sido possível que eu pudesse assumir
a gestão da Casa do Estudante da São Francisco, conquista esta mais recente.
Neste segundo ano, tenho muitos planos: pretendo conseguir um estágio remunerado, tornar-me plantonista
no DJ, iniciar os atendimentos no GEDS, estudar francês e, com certeza, realizar uma excelente gestão da
Casa. À vista disso, agradeço imensamente ao PPE - sei que essas ambições só são possíveis, devido ao
suporte de seus idealizadores.
“o lixo vai falar, e numa boa” (Lélia Gonzalez)

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Jhenifer Jaqueline Andrade
Agora que cheguei ao final desse ano, cheio de dificuldades e, ao mesmo tempo muitas conquistas, consigo
pensar em como foi o final do último ano, que foi o começo da minha jornada até a Sanfran. Achava que tinha
ido bem no ENEM, mas não sabia absolutamente nada sobre o futuro. Eu nem mesmo sabia o que era essa
faculdade. E mesmo que soubesse, nada seria capaz de me preparar para a Faculdade de Direito do Largo da
São Francisco.
Me lembro de quando recebi o email da Casa do Estudante disendo que eu tinha sido aceita. Foi a minha
maior alegria, saber que eu teria onde morar. Depois de chegar em São Paulo, somente com a minha mala e o
apoio da minha família foi que eu percebi que seria mais difícil do que eu imaginava. Felizmente os diretores
insistiram muito para que procurassemos nos informar sobre as bolsas e participar dos processos seletivos,
foi assim que conheci o PPE.
O PPE fez uma grande diferença, me possibilitou ter grandes experiências. Os encontros eram muito
interessantes e eu sempre saía melhor do que tinha chegado. Minha mentora é simplesmente incrível e
também me ajudou a ver o quanto eu cresci nesse ano. Ter participado das mobilizações para a AGE da
Casa/Reforma, ter entrado no ME e concorrido e ganhado o CA pela Travessia e me tornado Diretora da
Casa do Estudante foram as principais coisas das quais participei e me ensinaram muito.
Para o ano que vem espero conseguir um estágio, e conseguir lidar com todas as responsabilidades que
adquiri esse ano. Quero me dedicar mais a minha graduação, pesquisar, talvez no terceiro ano, pretendo
fazer um intercâmbio (mesmo que no fim da graduação).
Enfim, quero aproveitar a Sanfran.Por fim, quero agradecer ao PPE, sem ele esse ano teria sido infinitamente
mais difícil, mas graças a esse projeto e similares, é possível que mais pessoas como eu cheguem na Sanfran e
consigam permanecer

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Cristovão Corrêa Borba Soares
“Foi milagre! E agora?”. Foi assim que minha mãe reagiu à minha aprovação no curso de Direito na prestigiosa
Universidade de São Paulo. Não que ela duvidasse da minha capacidade, muito pelo contrário. Ela, uma
mulher consciente das desigualdades do nosso país, queria dizer que eu tinha vencido todas as estatísticas e
teria a oportunidade de quebrar o ciclo de pobreza da minha família.
Cresci no interior de Minas Gerais, na zona rural de uma cidade de 17 mil habitantes, filho de pai é
caminhoneiro e uma mãe dona de casa. Fui educado em uma escola rural, e tinha que ficar duas horas em um
ônibus para poder estudar. Isso me forçava a almoçar às 10 horas da manhã, e com o passar do tempo, essa
rotina prejudicou bastante minha saúde. Aos 7 anos, tive uma séria anemia, e mal conseguia me alimentar.
Meus pais não completaram o ensino médio, mas sempre valorizaram muito o poder da educação. Minha
mãe, que queria um futuro melhor para mim, convenceu meu pai para que mudássemos para João
Monlevade, uma cidade razoavelmente maior, onde poderia estudar perto de casa. Foi o primeiro turning
point da minha trajetória: da roça, fui para a periferia. E, na escola Estadual Manoel Loureiro, descobri minha
vocação.
Aos dez anos, fui escolhido pela direção da minha escola para representá-la no projeto “Câmara Mirim”, da
Câmara Municipal de João Monlevade. Nessa simulação parlamentar municipal, descobri que meu sonho era
trabalhar para ajudar as pessoas. Minha vocação era o diálogo, a articulação e a política.
Fui vereador mirim em 2010, 2013 e 2014. Em 2015, percebi que gostaria de me preparar, acadêmica e
intelectualmente, para talvez, no futuro, tentar um caminho na vida pública. Foi quando prestei o exame de
seleção e fui aprovado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-COLUNI/UFV), o
melhor colégio público do Brasil. Foi meu segundo ponto de virada. Nunca, na minha vida, tinha tido acesso à
um espaço universitário, à oportunidades de cultura e de discussões acadêmicas. Nunca tinham me
perguntado a faculdade que eu queria fazer e se queria cursar um mestrado. Em Viçosa, mergulhei
intensamente na vida política: fui representante discente no Colegiado, presidente-fundador do Grêmio
Estudantil, participei do Parlamento Jovem de Minas, trabalhei em campanha eleitoral… Foram anos intensos,
nos quais aprendi muito.
Como um corisco, o terceiro ano chegou, e era o momento de decidir o curso. A decisão de tentar a São
Francisco veio na esteira da paixão pela política e pela vida pública. A felicidade da aprovação veio seguida da
dúvida “e agora?’’, pensada por mim, mas vocalizada pela minha matriarca. A situação financeira não seria
fácil: meus pais contribuiriam com uma parte, minha avó com outra, e eventualmente eu precisaria arranjar
um emprego. Quando cheguei em São Paulo - terra que nunca tinha pisado anteriormente - sem conhecer
uma viv’alma, estava preocupado com todos os aspectos da minha vida.
Foi quando encontrei, no hall da Velha Academia, um sopro de esperança: o cartaz amarelo da Bolsa PPE.
Apliquei e tive o prazer de ser aprovado. Além da ajuda financeira- que foi extremamente relevante para
conseguir me sustentar nesse primeiro ano na selva paulistana - a Bolsa PPE me apresentou novas
realidades, espaços e pessoas que contribuíram para minha travessia, como o meu mentor, o Yuri. Sem a PPE,
não consigo imaginar como teria sido o meu primeiro ano.
Minha grande inspiração de vida é o Dr. Ulysses Guimarães. Sua luta pela democracia, pelos direitos
fundamentais e pela dignidade da pessoa humana são os passos que quero seguir. No advento da
promulgação da Constituição de 1988, ele profetizou: “A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai
mudar”. Faço minhas as palavras do grande timoneiro. E eu quero fazer parte dessa mudança. Muito obrigado
à Bolsa PPE por me dar essa chance!

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Ester Maria do Nascimento
2019 foi o ano em que saí da minha zona de conforto. Mudei de cidade, de rotina e fui para um lugar
totalmente novo onde não conhecia ninguém. Todas essas mudanças são desesperadoras: a preocupação
para encontrar um lugar para morar, a falta de dinheiro, o medo de ficar sozinha na cidade e a dificuldade de
se enturmar, no caso das pessoas tímidas — que é o meu caso.
São Paulo é um lugar que te engole e onde tudo acontece ao mesmo tempo. Logo no início, fuibruscamente
engolida pela desigualdade escancarada que permeia todos os espaços da urbe. A desigualdade me encontrou
pela primeira vez no ambiente acadêmico, em que uma visita a uma das unidades da Universidade me
recebeu com um choque de realidade. Perceber quais eram as pessoas que frequentavam as universidades e
quantas delas eram negras gera um sentimento misto de “Esse realmente é o meu espaço?” com “Temos que
permanecer e aumentar o número de pessoas negras que estão aqui”. Viver em um ambiente elitizado e
embranquecido é difícil, ainda mais enquanto mulher negra, e ter apoio nesses momentos é fundamental.
Para mim, o PPE teve grande importância nesse início de jornada acadêmica, porque além deme ajudar a me
sustentar nessa cidade, pude ter experiências incríveis e conhecer pessoas maravilhosas, as quais
contribuíram para o meu autoconhecimento e reconhecimento como aluna da Faculdade de Direito da USP.
Receber a ajuda nesses momentos me inspiraram a retribuir o que recebi e ajudar jovens estudantes como
eu, vindos de outros estados e que querem fazer mais, ainda que a sociedade diga que, por sermos negros,
devemos permanecer inertes. Dessa forma, dei início a um projeto pessoal de me engajar com muito mais
afinco que antes nessa luta antirracismo.
Ao longo deste ano, tive a oportunidade de participar de iniciativas esplêndidas e fazer parte do grupo do
SOMA Talentos, um projeto do escritório Mattos Filho, que visa a inserção de mais jovens negros no mercado
de trabalho, ainda branco e elitizado, e oferece cursos para ajudar no desenvolvimento profissional e pessoal
de cada um. Nesse projeto consegui me encontrar no curso e aprender bastante, algo que sempre gostei de
fazer. Entretanto, ainda há muito o que fazer e existir em ambientes como esse ainda é difícil. O
autoconhecimento é fundamental e se reconhecer como mulher negra nesses espaços que foram
originalmente feitos para nos oprimir, sejam eles a faculdade ou o mercado de trabalho, é ato político e
pessoal essencial para a permanência e crescimento no meio da branquitude. Planejo ajudar no
desenvolvimento desse projeto, juntamente com os outros estudantes que entraram comigo e a equipe que
está disposta a nos ajudar a mudar essa realidade cada vez mais.
O PPE, foi, assim, a base para o meu desenvolvimento e todos os novos caminhos, antes inimagináveis, que
tomei ao longo do meu ano acadêmico. Sou grata por ter participado e entrado um pouco no mini universo
de cada pessoa que forma essa bolsa e que nos apoia, para, dessa maneira, formar o novo eu. A Ester do início
desse projeto é diferente da Ester de agora. 2019 foi o ano em que saí da minha zona de conforto e eu não
poderia estar mais feliz com isso.

CONHEÇA OS BOLSISTAS
André Cozer dos Santos
“As Arcadas já são nossas!”, assim terminou o relato de um dos bolsistas do PPE do ano de 2018, Erick Araújo.
Esse que eu havia conhecido por sua famosa matéria no The Intercept ao desafiar um ministro do STF a doar
parte de seus rendimentos provenientes do Estado para o financiamento da reforma da Casa do Estudante,
minha atual residência, e de proclamar a chegada de novos tempos às Arcadas.
Eu viria a conhecer esse corajoso indivíduo alguns meses depois quando ingressaria na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo e, por não ter outra possibilidade de residência para permanecer no curso, na
Casa do Estudante da São Francisco. Erick foi um dos diretores dessa entidade no ano de 2019. Foi por meio
de um manual elaborado pela diretoria da Casa do Estudante que eu conheci o PPE. A possibilidade de
conseguir permanecer no curso eram mínimas sem o auxílio dado por esse programa.
Há dois anos atrás, eu morava em uma cidadezinha de apenas 17 mil habitantes no interior do Espírito Santo,
e sonhar com a USP era algo que nem ao menos era me oferecido. Realizar a prova do Fuvest era algo
impensável, não devido à péssima qualidade de meus estudos - fui privilegiado e tive a oportunidade de
realizar meu ensino médio em um InstitutoFederal (mas há de se ressaltar que eu cumpri a vaga atendendo à
reserva de vagas PPI, EP e Renda) - mas à impossibilidade de me deslocar para São Paulo por duas vezes para
realizar a primeira e a segunda fase desse vestibular. Quando no ano de 2017, por uma curiosidade de saber
se havia USP no Sisu, descobri que esse programa do Governo abrangia essa Universidade, o sonho teve
bases materiais para existir, mas não para a se realizar.
Quando fui aprovado no ano de 2018 para iniciar os estudos no ano de 2019, uma parte do sonho começava a
se realizar, mas não estava nem perto de se tornar uma realidade concreta. Os custos de vida em São Paulo
são altíssimos e minha família não iria conseguir me sustentar. Mesmo assim eu fui sabendo que, se eu não
conseguisse alguma fonte de renda, teria que abandonar o curso. O PPE veio na exata medida de
proporcionar a mim e a diversos outros alunos como eu a possibilidade da permanência. Como afirmou o
Erick Araújo no Relatório Anual do PPE de 2018, o “PPE não resolve problemas estruturais da USP”, mas dá a
possibilidade a alguns alunos de realizarem durante um ano parte de seus sonhos.
No ano de 2019 eu pude realizar meus estudos ordinários da graduação em Direito. Além disso, também tive
a oportunidade de me dedicar a um grupo de estudos- o Grupo de Estudos Étnico Raciais Quilombo Oxê- do
qual participei como integrante no primeiro semestre e como um dos coordenadores no segundo semestre.
Não obstante, também aproveitei as diversas atrações culturais que São Paulo oferece como os seus famosos
Museus e Casas de Cultura - o meu favorito é o Espaço Olavo Setubal.
O Programa de Permanência Estudantil cumpre um papel essencial de garantir um avanço na
democratização de espaços como a Universidade que deveriam ser de todos. O grito de que “as Arcadas já
são nossas!” é uma realidade, sempre foi, mas nos era usurpado a realidade da ocupação desse espaço. Não
foram os meus ancestrais, os do Erick e o de tantos outros das classes inferiores que construíram essas
Arcadas?

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Sara do Carmo Silva
Desde pequena sabia que queria cursar Direito, mas não possuía muita expectativa quanto à faculdade.
Imaginava que estudaria perto de casa e continuaria morando com a minha mãe, na Baixada Santista. Porém,
com o início dddo ensino médio numa ETEC, pesquisei bem e decidi que a melhor opção era a USP.
Comecei a estudar para o vestibular a partir do segundo ano, por meio de um cursinho pré-vestibular online,
e consegui passar de primeira pelo SISU, com minha nota do ENEM. Tive que me mudar para São Paulo e não
sabia como seriam as coisas, afinal não teria mais minha família comigo todos os dias.
Conheci o PPE no grupo da faculdade, onde o projeto havia sido divulgado. Com o PPE e o auxílio que passei
a receber da USP, não precisei começar a estagiar no primeiro ano, o que me proporcionou mais contato
com o mundo acadêmico. Entrei no Departamento Jurídico XI de Agosto (que considero ter sido minha
melhor experiência na faculdade, no primeiro ano) e também pude aprender melhor sobre pautas como a
questão indígena e feminismo em outras extensões. Graças ao PPE, não apenas pude me dedicar à faculdade,
mas também pude visitar minha família em quase todos os finais de semana.
Agora, indo para o segundo ano, pretendo procurar um estágio e sou muito grata ao PPE por não ter tido que
me preocupar com isso no primeiro ano.

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Gustavo Rodrigues de Sousa
Nascido em uma cidade de cerca de 4 mil habitantes no interior do norte de Minas, 11° filho de um casal de
lavradores que não tinham sequer o ensino fundamental completo e possuíam mínimas condições de vida
naquele lugar, as perspectivas sobre meu futuro não eram nem um pouco animadoras, em meio a tanta
dificuldade. O conhecimento, porém, tem um poder de transformação maior do que qualquer outra variante e
meu apreço pela leitura e pelos estudos abriu as portas de diversas oportunidades para mim, culminando em
meu ingresso na mais bem conceituada faculdade de Direito da América Latina.
O primeiro passo que acredito ter sido mais determinante nessa trajetória foi a realização do meu ensino
médio no IFNMG de Salinas. Ali, aprendi a conviver com muitas pessoas diferentes (morando no “internato”),
cursei o técnico em informática, participei de um Projeto de Extensão com meu professor de programação
web, joguei voleibol e handebol, viajei bastante e ajudei a formar a chapa que fez ressurgir o Grêmio
Estudantil no Instituto. Conclui o Ensino Médio em 2017 e, após uma piora no resultado do Enem, voltei para
casa e passei o ano de 2018 estudando online, o que me garantiu um resultado muito superior no Exame,
possibilitando meu ingresso na São Francisco.
Meu primeiro ano na Faculdade foi, de maneira geral, muito proveitoso. Ainda estou me adaptando aos
desafios de morar em São Paulo, sobretudo por estar em Embu das Artes, há 1h40min do Centro da capital, o
que tem me limitado um pouco em alguns aspectos (como a impossibilidade de participar dos treinos de
handebol, que são muito tarde, e o cansaço que se acumula no decorrer da semestre). Com essa ressalva,
destaco meu encanto com as inúmeras oportunidades acadêmicas, políticas e sociais que o Largo
proporciona, por meio de variados grupos de estudo, extensões, entidades e atividades que se fazem
presente na faculdade, oferecendo aos alunos muito mais do que uma simples formação acadêmica teórica e
engessada a todos.
Dentre as atividades que realizei nestes dois semestres, destaco minha participação no Bixusp, onde pude
conhecer muita gente legal e me diverti bastante, as reuniões do grupo de estudo A Lanterna, em que houve
debates de grande aprendizado sobre diversos temas, e os encontros realizados pelo PPE, nos quais pude
conhecer diferentes áreas do Direito e aprender com os relatos da vida acadêmica e profissional daqueles
que nos recepcionaram. Além disso, foi de muito proveito os eventos, visitas e palestras realizados na
Faculdade e fora dela durante todo o ano, e as disciplinas optativas que cursei no segundo semestre, inclusive
na Cidade Universitária (a constar, Temas e Práticas em Relações Internacionais).
A experiência na Faculdade pode ser bem diferente para quem tem condições socioeconômicas opostas,
podendo se tornar até mesmo algo inviável para aqueles maisdesfavorecidos. O SISU é um ótimo meio de
possibilitar o ingresso de uma parcela mais ampla da população na universidade pública, porém os desafios
não se cessam a partir daí, muito pelo contrário, podem até se tornar maiores. É nesse sentido que o PPE
constitui um programa que, de fato, tem um impacto enorme nas vidas dos bolsistas que, assim como eu,
teriam grandes dificuldades de se manterem na USP.
Para além do auxílio financeiro, que efetivamente fez diferença na minha estadia em São Paulo, os encontros
e a mentoria proporcionados pelo programa são de um valor imensurável, que não se limita apenas ao
primeiro ano da faculdade. Espero que no próximo ano possa participar de mais extensões e aproveitar ainda
mais o que a São Francisco e a USP têm a oferecer; tenho especial interesse pelo SimJur, pela Sanfran Jr. e
por algumas disciplinas dos Institutos de Psicologia e de Relações Internacionais.

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Richard Brown Silva da Cruz
“(...) sem a efetividade de gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se
reduzem a meras categorias formais.” Destarte do excerto de Héctor Gros Espiell (1986), consegui abrir um leque
de interpretações sobre o nosso sistema jurídico, quando atrelado ao modelo educacional vigente, posto que a
parcela social que vive à mercê de condições ínfimas de acesso às múltiplas formas de mudanças sociais,
encontra barreiras, inicialmente, na educação. A discrepância educacional entre negros e os demais é sintoma da
falta de oportunidades que a população negra (e pobre) está sujeita no país.
Advindo de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e com formação de ensino fundamental em escola particular,
como bolsista, graças a prática de esportes (já que, à época minha mãe enfrentava dificuldades financeiras)
frequentei o ambiente acadêmico com anseio contínuo de aprender cada vez mais. Durante o ensino médio,
entrei no IFRN, para o curso técnico integrado em Administração e, ao decorrer da disciplina de Direito
Empresarial, Trabalhista e Tributário, aproximei-me da docente e jurista Brenda Fernandes, quando tive meu
primeiro contato com o Direito. No decorrer da disciplina, fui em busca do projeto de pesquisa e extensão da
docente, tendo em vista a progressão minuciosa do projeto de doutorado da professora, que tinha como objeto
de pesquisa a forma que a mídia é responsável por noticiar os crimes de violência doméstica, assim como
violência contra a mulher. Ao decorrer das entrevistas, na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher
(DEAM), pude perceber que as maiores vítimas de agressões, sejam elas físicas ou verbais, eram mulheres negras,
com nível escolar baixo, renda familiar ínfima e mães solos. A continuidade das entrevistas me fez refletir sobre
como as características das vítimas diretas – assim como indiretas, no caso, os filhos – refletiam na minha
trajetória, assim como na busca por assistência jurídica, haja vista o modo que as mulheres discorriam sobre não
se sentirem à vontade na presença de defensores públicos que não mostravam tanta empatia no momento da
narração dos casos. Assim sendo, as entrevistas dos casos que tive acesso mostraram-se como pivô para o
desenvolvimento do meu pensamento profissional – assim como acadêmico - dentro do Direito.
Com adesão da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ao modelo do SISU, vi a oportunidade de fazer o
ensino superior público e de qualidade em uma faculdade de renome, responsável pela formação de juristas
ímpares. Assim que dialoguei com a minha mãe sobre tal prospecção, estávamos cientes dos riscos que essa ação
traria para ambos, assim como dos entraves pecuniários que apareceriam pela frente. Contudo, nenhum desses
obstáculos foi responsável por estorvar o objetivo que tinha em mente. Aprovado pelo sistema de seleção
unificada, fui introduzido por veteranos no grupo do facebook “Turma 192 – Direito USP 2019”, onde vi a
publicação do Ronaldo Ishikawa a respeito da Bolsa PPE e os critérios para ser pleiteado.
Devidamente matriculado, residente na capital paulista e após a concessão da Bolsa PPE, tive a possibilidade de
tirar o máximo proveito das atividades que a San Fran tem a proporcionar ao seu corpo discente. Por ter o
esporte como eixo-norteador às atividades complementares que sempre busquei fazer, entre na equipe de
natação da São Francisco, contribuindo para o êxito da equipe no INTERUSP e nos Jogos Jurídicos Estaduais de
2019 (jogos esse que fomos campeões pela 25ª vez). Coadunado às perspectivas esportivas, envolvi-me com a
Associação Atlética Acadêmica XI de Agosto que, com o passar dos anos, vem buscando mudar a sua imagem
perante afaculdade, tendo-se atualmente como missão “promover a permanência estudantil através do esporte”,
de tal forma que me vi como potencial engajador dessa missão e da possibilidade de atuação no projeto “Fundo
Social”, onde buscamos arrecadar fundos orçamentários para assistir atletas que não teriam condições de arcar
com os custos das nossas principais competições (IUSP e JJES). Fazendo parte do Grupo de Estudos em Direito e
Sexualidade, com projeto de extensão da docente Susana Henriques da Costa, consegui compreender os
impeditivos que a população Travesti e Transexual encontra no acesso à hormonioterapia, embora seja garantida
pelo Estado e direito da população TT.
Diante, pois, das características pessoais e arcabouços construídos a partir desse primeiro ano de faculdade, a
Bolsa PPE se mostrou como um pilar ímpar de desenvolvimento contínuo da minha formação acadêmica,
profissional e, principalmente, pessoal. São iniciativas como essa que tornam as discrepâncias socioeconômicas,
educacionais, civis, sociais e políticas um pouco mais brandas, potencializando a participação de uma gleba que
outrora não se via pertencente a um ambiente tão elitista, como a São Francisco. A partir das reuniões, contato
com o meu mentor e conversas com os demais participantes do programa, planejo estagiar em 2020 em um
órgão público, podendo conciliar com o máximo de êxito a experiência profissional, com o estudado em sala de
aula. E, em um futuro breve, poder contribuir financeiramente para um desenvolvimento cada vez maior da
bolsa, corroborando a assistência de jovens que possuam as mesmas características que me trouxeram a ser
pleiteado na Bolsa PPE da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Leonardo Gabriel Reyes Alves da Paes
Desde pequeno, a valorização de temas relacionados à educação sempre esteve presente na minha vida.
Como meus pais não tiveram acesso ao ensino superior e nem sequer ao ensino médio, nunca mediram
esforços para que eu pudesse ter as oportunidades que eles não tiveram. Assim, não demorei para entender
que sonhos tinham endereço e CEP pré-definidos: por mais que tentássemos duas ou três vezes mais, gente
da periferia de São Paulo como eu dificilmente conseguiria fazer uma faculdade pública.
Mas foi possível, consegui completar um ano na ‘Faculdade de Direito mais elitista do Brasil’, como diria meu
amigo Erick, também contemplado pela bolsa do PPE em 2018. Certamente, tenho consciência de que esse
resultado não foi mero fruto de um esforço pessoal meu, mas sim de uma coletividade de pessoas que se
mobilizaram ao meu redor para que isso se tornasse concretizável. Aqui, inclusive, incluo todos os
idealizadores e apoiadores do PPE, sem os quais minha permanência e inclusão dentro do ambiente
universitário provavelmente teriam sido inexistentes.
Na condição de bolsista, pude desfrutar de diversos eventos socioculturais e atividades extracurriculares que
a faculdade promove, sendo justamente esses os diferenciais da São Francisco a meu ver. Nesses espaços,
conheci e construí laços fortes com pessoas com trajetórias parecidas com a minha, muitos também
bolsistas desse programa e/ou de outros desenvolvidos com a mesma finalidade, o que só me reafirma a
necessidade de tais iniciativas serem cada vez mais fomentadas

CONHEÇA OS BOLSISTAS
Jardielson Araújo da Silva
Eu me chamo Jardielson Araújo da Silva, nasci em João Pessoa – PB. Minha história com o ensino superior é
anterior à Sanfran. Primeiramente, estudando um pouco e contando com uma boa dose de sorte no meio do
caminho, acabei passando no mesmo ano para o curso de Engenharia Civil da UFPB.
Após ingressar na UFPB para o tão sonhado curso, eu me senti realizado, mas eu sabia que jamais concluiria
esse curso. Uma graduação integral e desgastante que dificultava muito trabalhar pra me sustentar nela. Não
existia nenhuma bolsa de permanência, nada.
Diante disso, abandonei a faculdade. Eu não tinha como pagar sequer as passagens para ir ver as aulas. Foi
uma frustração, fiquei desiludido, achei que nunca fosse me formar mesmo. Minha mãe já não aguentava me
sustentar na condição de estudante e tudo ficou muito complicado. Foi aí, então, que uma amiga me
apresentou e incentivou a ir estudar na USP. Disse que lá tem bolsas e eu poderia me desenvolver melhor.
Então eu decidi fazer vestibular para USP. Fui cursar Psicologia na USP, em 2017, onde encontrei pessoas
incríveis, mas o cenário já era conhecido: um curso integral, sem bolsa de permanência e bem complicado
para conseguir trabalhar. Desisti ainda no primeiro semestre e retornei à João Pessoa já totalmente sem
esperanças.
Em 2018 fui trabalhar, eu já tinha feito um curso no Senai, e estava certo de iniciar minha vida como técnico.
Mas meu sonho de me formar ainda estava muito vivo dentro de mim. Depois de passar 2018 trabalhando e
desanimado com minha situação, eu decidi arriscar mais uma vez e fui fazer vestibular para tentar algum
outro curso de graduação dentro mais compatível como minha demanda. Foi aí, então, que pesquisei sobre
vários cursos de graduação em várias universidades do Brasil. Durante essas pesquisas, vi que a São Francisco
oferecia condições ideais para mim: uma bolsa de permanência, que é essa do PPE, idealizada por ex-alunos
da faculdade, não era integral e facilitava a inserção no mercado de trabalho já no primeiro ano. Pois bem,
ingressei na USP novamente para o curso de Direito da Sanfran.
Durante o primeiro ano, o PPE representou para mim muito mais que dinheiro, pois também oferecia
mentoria, que foi
crucial nesse momento. A minha mentora, pessoa que sou muito grato, foi muito importante porque me deu
dicas que melhoraram muito minha qualidade de vida e meu rendimento com os estudos, além de me motivar
bastante apresentando as possibilidades que eu tinha com o curso de direito e os caminhos que eu poderia
percorrer. Foi aí que tudo começou fazer sentido para mim, eu me encontrei dentro do direito e acabei me
empolgando.
Já na metade do segundo semestre, eu passei a me interessar muito pelo direito e hoje me sinto muito
realizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O PPE me trouxe esperança de que ainda é
possível obter o primeiro diploma da família. O PPE me trouxe um programa de mentoria que me mostrou
que a vida tem diversas possibilidades e
que eu posso conquistar tudo que eu almejo. Essas são algumas das maiores vitórias que eu tive na vida, e
devo muito à esse programa que me foi fundamental, antes mesmo de prestar Enem, para estudar na São
Francisco.
Em 2020, pretendo prosseguir no curso de direito da USP e me dedicar à pesquisa acadêmica. A área
acadêmica sempre foi muito atraente para mim e estou muito empolgado para estudar a fundo alguns temas
relativos ao direito.
Por fim, agradeço a todos que fazem o PPE funcionar. Desde os idealizadores, passando pelos contribuintes,
mentores e meus colegas bolsistas. Vocês são incríveis e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse
time.
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