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INTRODUÇÃO

Apresentamos o relatório anual do PPE - Programa de Permanência Estudantil em relação ao ano de 2021.
Convidamos a todos os interessados a participar da nova rodada de doações para 2022, quando novos calouros
chegarão às Arcadas, grande parte deles necessitando de auxílio para permanência na Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco.
2021 foi mais um ano bastante desafiador para os bolsistas. A continuidade da pandemia decorrente do
coronavírus (Covid-19), fez com que os alunos ingressantes não tivessem aulas presenciais, tendo que se
adaptar às aulas online e buscar montar a infraestrutura necessária para o acompanhamento do curso. Além
dessas questões, a falta de convivência próxima com os demais integrantes da faculdade, tornou a experiência
dos bolsistas muito diferente do que ocorria antes da pandemia.
Desde a fundação do PPE, no início de 2018, presenciamos com alegria o surgimento de outros programas e
bolsas de permanência e auxílio aos estudantes da Sanfran, entre eles o Adote um Aluno, o Sempre Sanfran, o
PPDA, o Projeto Luiz Gama. O PPE, por sua vez, passou pelo quarto ano de sua existência, contando com 39
bolsistas contemplados com o auxílio.
Durante o ano de 2021, a dinâmica adotada em 2020, com encontros virtuais com os bolsistas, dada a
impossibilidade de reuniões presenciais, teve continuidade. Apesar da falta do contato mais próximo, o
formato permite a participação de convidados de outros localidades e a interação com os bolsistas mesmo em
suas residências.
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 todos a participarem e divulgarem o PPE. Agradecemos a todos os amigos e
colaboradores que se juntaram nessa caminhada! O apoio de todos vocês é essencial para que o PPE continue
ajudando os calouros da Sanfran!
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APRESENTAÇÃO
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 em 2021 o valor de R$ 81,6 mil e assim
foi possível conceder 10 bolsas, com valor mensal de R$
500, pelo período de 11 meses. Recebemos doações de
23 pessoas físicas, em valores que variaram de R$ 500 a
R$ 13 mil.

SELEÇÃO

CONTRAPARTIDAS E ENGAJAMENTO

Os bolsistas foram selecionados entre os alunos que
ingressaram na Sanfran por meio dos sistemas de cotas,
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) forma de moradia em São Paulo; (iii) renda média
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, têm
como objetivo garantir e incentivar que os bolsistas
pudessem aproveitar as oportunidades que a faculdade
oferece.

ENCONTROS
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 com
profissionais de diversas áreas do direito.

PRÓXIMOS PASSOS
Para 2022, 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 39 pessoas. A ajuda deles será essencial na divulgação do
PPE para os alunos ingressantes no curso de Direito, que, dado o cenário da pandemia no qual nos encontramos, muito
provavelmente será realizado de forma preponderantemente on-line.
Como nos outros anos, os idealizadores garantirão 3 bolsas de permanência para 2022 e buscarão o engajamento dos
atuais e de novos doadores, para atingir novamente o número de 10 bolsas de permanência. Os recursos que sobraram
nos anos anteriores, conforme descrito 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 acompanhamento próximo dos bolsistas. Para tanto,
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!
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PERFIL DOS
BOLSISTAS
21,95
anos

Idade média
(nascidos entre 1989 e 2002)

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.

1,39
salários
mínimos

R$ 527,14

Renda média familiar

Renda média familiar
per capta

Escolaridade dos Pais
Não Frequentou Escola
5%

90%!

9 dos 10 bolsistas
permaneceram na
faculdade*

Fundamental Completo
10%

Não Aplicável
15%

Fundamental Incompleto
20%
Superior Completo
5%

Superior IncompletoCompleto
5%

Médio Incompleto
5%

8,50
Médio Completo
35%

Média ponderada (a
obtenção de boas notas é
requisito para a manutenção
das bolsas)

Modalidade de Ingresso
EP
30%

9/10

9 dos 10 bolsistas vieram de
fora de São Paulo, Capital
* Uma de nossas bolsistas ingressou na faculdade de medicina e abandonou a Sanfran
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PPI
70%

BOLSISTAS
LUCAS RAMOS GOMES

Passei um bom tempo pensando em como começar a escrever esse relato da minha experiência na Bolsa PPE, que
pontos eu gostaria de destacar e relatar, e por fim decidi dar enfoque naquilo que o PPE mais me ajudou: meus
sonhos e conquistas. Eu nasci em São Luís, Maranhão, a mais de 2.000 km de distância de São Paulo. E desde que
me lembro, sempre fui uma pessoa bastante dedicada aos meus estudos e interesses. Durante o ensino
fundamental, frequentei uma escola comunitária carregada de problemas típicos da realidade de pessoas de baixa
renda, como a criminalidade, bullying, violência, desinteresse, etc. Aquele panorama me ajudou muito a me
entender no mundo e a entender a realidade que me cercava. Isso, claro, veio como uma compreensão posterior,
pois naquele momento eu só queria me diferenciar daquelas pessoas.
No ensino médio, na escola de aplicação da UFMA, eu tive a oportunidade de me aprofundar em estudos,
pesquisas e projetos que me permitiram mudar minha visão sobre a minha realidade, e perceber que os problemas
que a cercavam não eram mera responsabilidade daquelas pessoas, mas de uma inteira sociedade. Nesse período,
eu tive um grande amadurecimento decorrente das minhas experiências com os projetos sociais, pesquisas e com
os estudantes da minha escola. Foi naquele momento que meu interesse por direito surgiu, e percebi que nessa
área eu poderia crescer ainda mais e trabalhar com o que eu gostava. Porém, eu sempre quis um ambiente que
ansiasse por conhecimento, que estivesse sempre em movimento, e eu sabia que ali não acharia um assim. Em
razão disso, decidi focar em passar em Direito na USP, porque soube que a SanFran era esse ambiente que eu
buscava, eu sabia que ali eu poderia ir além. Além disso, teria a oportunidade de mostrar para os meus colegas que
eles poderiam sonhar com algo maior, que eles eram capazes disso, apesar de todas as barreiras, todos ali tinham
muito potencial e força.
Eu conquistei essa vaga, e quando saiu o resultado fiquei muito feliz. Era como se fosse a afirmação de que todos
meus sonhos, conquistas e esforços haviam me levado em direção a algo, que eu não estava perdido. Contudo,
ainda havia o grande desafio de custear a mudança para São Paulo, e a minha permanência lá. A Bolsa do PPE veio
como uma mão que me puxasse em direção a esse sonho, eles possibilitaram que eu continuasse a seguir esse
caminho. Hoje só estou aqui graças a esse apoio. Mas a Bolsa vai bem além do auxílio financeiro, na pandemia ela
também serviu como um abraço para me acolher naquele ambiente totalmente estranho que era a faculdade no
modelo online.
Ela me ajudou a me integrar, e me mostrou caminhos e oportunidades dentro da faculdade. Tive a chance de
conhecer pessoas e histórias incríveis, de ter contato com temas e questões do direito que eu ainda não havia
tido. Pude me sentir abraçado por pessoas mais experientes que estavam super disponíveis para me ajudar.
Naquele início no modelo online, eu ainda me questionava se aquele era mesmo o meu lugar, me sentia deslocado
e perdido, mas a experiência de fazer parte desse grupo foi como uma voz para mim dizendo “Sim, aqui é o seu
lugar!”.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade de conhecer e fazer parte desse projeto incrível. Muito obrigado por
tornarem meus sonhos possíveis e o de tantas outras pessoas. Ter contato com pessoas engajadas nessa iniciativa
é instigante, pois são pessoas que se doam a outras, e se doam de verdade. Ter podido conhecer a história de
outras pessoas incríveis que estavam juntos comigo também é um impulso para seguir adiante. Espero e quero
muito, em um futuro próximo, apoiar esse projeto incrível.
Muito obrigado a todos os envolvidos nessa iniciativa sensacional!
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BOLSISTAS

MARIA VITÓRIA CUSTÓDIO DA SILVA

A Bolsa PPE, durante meu primeiro ano, me possibilitou bem mais que a permanência estudantil e a continuação
de uma graduação: garantiu que eu prosseguisse com um grande sonho que era realizar um curso superior. No
entanto, além de garantir a realização desse sonho, a bolsa PPE me permitiu participar de outras extensões da
faculdade, o que tornou meu primeiro ano enriquecedor. Participar do Departamento Jurídico “XI de Agosto” me
trouxe diversos aprendizados. Além do contato com os clientes, tive a oportunidade de acompanhar o cotidiano
de uma entidade responsável por um trabalho essencial: prestar assistência jurídica à população hipossuficiente
de São Paulo. Além do Departamento Jurídico “XI de Agosto”, participei da Enactus – organização sem fins
lucrativos que incentiva a criação de projetos destinados às populações vulneráveis – e de seus projetos. Essas
experiências, sem dúvidas, fizeram meu primeiro ano especial.
Também preciso destacar que a bolsa me auxiliou com a mudança para a cidade de São Paulo. Sou do interior de
São Paulo. Minha cidade se chama Joanópolis, uma cidade com pouco mais de 12 mil habitantes. O desafio de me
mudar para uma cidade do tamanho de São Paulo envolvia diversos fatores. Em diversos momentos, as diferenças
entre uma cidade interiorana e uma cidade grande gritaram, especialmente no referente ao custo de vida. Nesse
sentido, a bolsa PPE me auxiliou no planejamento e possibilitou minha mudança para São Paulo.
Estar em um curso superior é uma oportunidade que meus pais não tiveram. Participar das extensões da
faculdade, bem como conseguir realizar minha mudança para São Paulo, significa muito para mim. Significa
prosseguir com minha graduação e, além disso, prosseguir com um sonho. Isso, sem dúvidas, é muito importante
para mim.
Além do auxílio financeiro, destaco também a importância das reuniões com convidados. É fato que o estudante
de escola pública baixa renda, quando adentra à faculdade, enfrenta diversos desafios na adaptação a um espaço
predominantemente elitista. Não ter tido a oportunidade de estudar outro idioma, tal como não ter referências
próximas que cursaram uma faculdade, demonstra uma disparidade que persegue o estudante baixa renda de
escola pública. Nesse sentido, as reuniões possibilitaram um contato essencial entre profissionais do ramo do
direito e nós bolsistas. Essa troca, com toda certeza, foi muito relevante, visto que não possuíamos uma rede de
contato ou familiares próximos na área para apresentar perspectivas de carreira.
Por fim, gostaria de agradecer imensamente pela grande oportunidade de participar do PPE. O Programa de
Permanência Estudantil presta um trabalho extremamente necessário em uma sociedade extremamente desigual.
Meus sinceros agradecimentos ao PPE.
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BOLSISTAS
LEANDRO COSIMO

A caminhada acadêmica de estudantes de escola pública no Brasil sempre é uma grande incógnita, uma aventura a
ser desbravada.
Sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Camacho, com cerca de 3000 habitantes, onde nunca
houveram perspectivas de grandes oportunidades. Contudo, sempre fui uma pessoa sonhadora, nunca deixei que
as dificuldades da vida me privassem de almejar um futuro melhor pra mim. Desde pequeno sonho em seguir
carreiras policiais, desde exercito, marinha ou aeronáutica, uma paixão de criança, que acabou por se tornar uma
meta de vida. Dentre essas carreiras, me interessava especialmente pela polícia federal, seja como agente, ou
delegado, que é meu sonho máximo, pelas grandes possibilidades que há de seguir a vida profissional,
especialmente no que diz respeito a pesquisa acadêmica também. O curso de direito então, foi almejado mirando
duas perspectivas, a de me possibilitar me tornar um delegado, mas especialmente a de me proporcionar uma
educação crítica, que me faria tentar sempre melhorar minha profissão, refletir sobre as leis penais e propor
mudanças de ordem estrutural, que viriam a coibir alguns dos abusos recorrentes que ocorrem nessas carreiras
que são tão nobres. Nesse sentido de conseguir esse tipo de formação, a faculdade de direito da USP sempre me
pareceu a ideal, e por isso a busquei por dois anos.
Minha trajetória pelo vestibular não foi a das mais saudáveis, como é o caso da maioria das pessoas do mesmo
meio que eu. Como não tinha dinheiro pra fazer um cursinho presencial, um cursinho bom, e nem conseguia
tentar uma bolsa, já que o cursinho mais próximo de mim ficava a uns 40 km, tive que recorrer aos cursinhos
online, que embora tenham se desenvolvido bastante com a pandemia, nos meus anos eram em sua maioria bem
inferiores em todos os sentidos, quando comparados aos presenciais. Foi uma verdadeira saga, dois longos anos
estudando uma média de 12 a 14 horas por dia, trancado no quarto o tempo todo, alternando entre os cursos
online, defasados, e apostilas antigas do cursinho “etapa” que eu havia ganhado, em busca de um conteúdo que
nunca havia aprendido em minha escola. Foram somente dois anos, algumas pessoas demoram mais, mas pra mim,
pareceu uma eternidade em vista da intensidade e da auto cobrança as quais eu me submetia. Apesar disso, sinto
que foi a melhor coisa em minha vida, pois me mostrou exatamente a pessoa que eu tenho que ser, pra vencer
num mundo tão desigual.
Os projetos da faculdade, de auxilio financeiro e fomento a atividade acadêmica, como o PPE, são essenciais uma
vez que perpassados esses problemas pré-vestibular, coloca uma condição de igualdade mais efetiva entre alunos
de escola pública, e alunos mais privilegiados, uma vez que possibilitam ao estudante poder focar no curso e
exercer as atividades extracurriculares que são tão importantes para o desenvolvimento do estudante. Por tudo
isso, esses projetos devem continuar e serem cada vez mais desenvolvidos, de modo que possam alcançar o
máximo número de aluno que como eu, sempre se sentiram a margem do sistema educacional.
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BOLSISTAS

VITORIA CAROLINA FERREIRA

Durante toda a minha vida eu fui criada apenas pela minha mãe e com ajuda da minha avó e das minhas tias
(mulheres que me passaram de forma inconsciente e pelo exemplo, todos valores e princípios que eu possuo), ao
redor de todos os meus primos e cercada de gibis de turma da Mônica e de livros que chegaram muito cedo em
minha vida. Mesmo sendo da classe operária da periferia do grande ABC, nunca me faltou (ou falta) estímulos para
estudar e desde muito cedo eu e os meus primos, que éramos cuidados pela minha tia enquanto nossos pais
trabalhavam, fomos encorajados a fazer cursos de artesanatos e trabalhos manuais pelo CRAS, a estudar e ler
muito e prestar quando mais velhos prova para ir para a ETEC.
Então, eu como todos da minha geração familiar entrei em uma escola técnica que expandiu minhas percepções e
contribuiu para que pudesse alçar mais oportunidades que antes, pelo meu meio, não me eram postas. Durante
esse tempo, eu cresci muito, aprendi a estudar como eu nunca tinha estudado antes e recebi orientações o
suficiente para que eu pudesse escolher de forma consciente a minha carreira. E através de todo conhecimento
que eu obtive com a minha criação e a bagagem intelectual adquirida pela ETEC, eu optei pelo Direito.
Na primeira tentativa não conseguir alcançar nota o suficiente para passar em Direito e acebei optando em cursar
Letras na Universidade de São Paulo (USP), cursei por dois anos antes de conseguir passar. Quando eu vi meu
nome na lista foi como se eu estivesse prestes a realmente começar a minha vida, todos da minha família ficaram
em êxtase e minha mãe iria ter realizado o sonho dela de ter a filha que tanto se esforçou para criar, aguentando
serviços insalubres em condições degradantes, ser tornar, como ela diz, ‘doutora’.
Porém, ao entrar na faculdade eu me vi de frente a desafios quanto aos custos ligados ao curso (livros, internet,
impressão) e ao ambiente silencioso para assistir às aulas remotas. Então, ao conhecer o PPE eu vi minhas chances
de permanência na faculdade garantidas, com o auxílio financeiro eu me mudei para um local onde eu pudesse ter
espaço e silêncio o suficiente para me desenvolver na faculdade. E as reuniões com os convidados e com os outro
bolsistas foi muito engrandecedor e importante para que eu me sentisse pertencida a um grupo dentro de um
ambiente tão elitista, na primeira reunião eu conheci minha melhor amiga, a Camilly Vitória, e juntas dividimos
muitos momentos no primeiro ano da faculdade e nos apoiamos muito.
Sem a bolsa PPE eu não teria todas as oportunidades e me desenvolveria de forma suficiente, agradeço muito por
ter sido escolhida para participar do projeto!
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BOLSISTAS
JHONATAN VIANA

Sou Jhonatan Viana, tenho 19 anos e atualmente resido na região de São Mateus (no extremo da Zona Leste de São Paulo). Sou
filho de uma família nordestina (pernambucana) que, como muitas outras, se locomoveram do Nordeste para a capital
paulistana em busca de uma vida melhor. De toda a minha família, apesar de não ter nem ao menos concluído o Ensino
Fundamental, quem sempre me incentivou nos estudos foi minha mãe, mulher de grande força e solidariedade.
Durante a minha infância, sempre tive grande admiração pelos livros e uma curiosidade indomável, e não atoa que queria ser
“cientista”. Com o tempo, minha vivência e estudos me proporcionaram cada vez mais ter uma visão crítica da realidade social,
de modo que passei a questionar as estruturas de opressão e exploração que tanto afligiam a mim (como negro, pobre e gay) e
aos meus semelhantes. Meus questionamentos acerca dessas questões políticas me trouxeram um grande apreço pelas
Ciências Sociais e, em 2020, após um ano de muito estudo – destacando o papel do Curso Popular Mafalda nesse processo –
ingressei na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Meu acesso a esse espaço – abruptamente interrompido pelo surto pandêmico – me proporcionou uma grande experiência no
ambiente universitário, desenvolvendo ainda mais o hábito pela leitura (em meio às complicações do Ensino à Distância) e uma
base teórico-crítica acerca da sociedade.
Após esse ano de muitas realizações, conhecimentos, mas também de muitas angústias, realizei o ENEM novamente e, no início
de 2021, ingressei em Direito na São Francisco.
Se a sensação de não-pertencimento na FFLCH era constante, na FD foi ainda mais intensificada. Um espaço de grande
notoriedade como a SanFran – não apenas por sua arquitetura grandiosa, mas também pela influência histórico-política que
teve – traz à tona o grande abismo socioeconômico que existe entre mim e muitos dos meus colegas de classe.
É justamente aqui que projetos como o PPE entram, já que apesar de ter havido um aumento no ingresso de pessoas negras e
pobres na universidade, devido à adesão ao sistema de cotas, as taxas de evasão acadêmica são igualmente altas. Projetos de
fomento à permanência estudantil são importantíssimos nesse quesito, já que muitos têm a formação prejudicada, ou mesmo
impossibilitada, pela ausência de recursos.
Nesse sentido, o PPE foi essencial nesse meu primeiro ano na São Francisco, tendo em vista que possuir o mínimo de segurança
econômica, principalmente em momentos como a pandemia da Covid-19, é importantíssimo. Além disso, os encontros que
tivemos com os colaboradores do projeto acalantavam-me referente a várias questões acadêmicas e profissionais. Só tenho a
agradecer pelo projeto.
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BOLSISTAS

CAMILLY VITORIA SILVA E SILVA

Meu nome é Camilly, tenho 19 anos e estou cursando o segundo ano na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com
ingresso através do SiSU. Sou natural de Manaus/AM e estudei todo meu ensino médio em escola pública, sendo a primeira
pessoa de várias gerações da minha família a entrar para o ensino superior em uma faculdade pública. Durante minha jornada
estudantil, alcancei muitas conquistas como, por exemplo, uma medalha de bronze na olimpíada brasileira de matemática das
escolas públicas (OBMEP/2015), algumas menções honrosas em outras competições educacionais, federais, estaduais e
municipais, e já no ensino médio ingressei em um estágio na caixa econômica federal, onde tive o privilégio de ter contato com
profissionais incríveis e um deles me despertou a paixão pelo curso de Direito.
Logo depois de finalizar meu estágio na caixa econômica fui indicada para ocupar uma vaga de recepcionista no mesmo banco
onde estagiei e era desta ocupação que contribuía para a renda da minha família. Entretanto, com o início das aulas precisei abrir
mão do meu emprego para conseguir conciliar meus horários com a nova rotina de estudos. O fato de abdicar da minha renda foi
porque acreditava, e acredito, que através da minha formação e dos meus estudos poderei, futuramente, dar uma melhor
qualidade de vida e estabilidade financeira para minha família. Além disso, fui orientada das bolsas oferecidas durante a
graduação, uma delas o PPE, auxílio que me ajudou imensamente a manter os estudos e que foi de crucial importância para que
eu conseguisse arcar com os recursos necessários para, assim, conseguir acompanhar, de forma proveitosa, as aulas do 1º ano.
Para além do auxílio financeiro, que efetivamente fez diferença no início da minha graduação, os encontros e a mentoria
oferecidos pelo projeto são de grande valor profissional, possibilitando diferentes visões quanto aos ramos do Direito. Ademais,
consegui me engajar em extensões da Faculdade de forma proveitosa sem ter que me preocupar com a incerteza financeira.
Assim, reitero meus agradecimentos ao PPE, sem essa oportunidade esse ano teria sido muito mais difícil do que já foi devido a
pandemia, mas graças a esse programa e outros, é possível que mais pessoas ingressem e permaneçam na Faculdade.
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BOLSISTAS

MARCELO PAULINO DOS SANTOS

Nasci e me eduquei em São Gabriel, uma cidade pequena no interior da Bahia, sou filho de pais analfabetos, um
agricultor e uma dona de casa, e fui o primeiro da família a entrar em uma universidade. Desde pequeno eu sempre fui
muito observador, analisava a sociedade e tentava compreender porque havia tantas pessoas sofrendo em condições
desumanas enquanto uma pequena parcela da população detinha a maior parte da riqueza do país. Assim como cerca de
52 milhões de pessoas em estado de pobreza no Brasil - segundo o IBGE - eu nasci predestinado a permanecer nesse
ciclo de pobreza em que minha família se encontrava, o determinismo socioeconômico e cultural se fortalecia como uma
barreira rígida e limitadora.
Desse modo, eu entendia que eu queria vencer na vida por meio da educação, mas ainda não compreendia que ela seria
negada a mim, e de uma maneira bem dolorosa percebi que o acesso à informação era algo que só pessoas privilegiadas
teriam esse deleite com facilidade, para conquistar isso eu teria que me reinventar, me desconstruir e dedicar muito
tempo e esforço para agarrar todas as oportunidades que surgissem. Geralmente, quem passa em vestibulares
concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas
particulares de elite, falam outros idiomas e fizeram intercâmbio. Pessoas que vêm de onde eu venho sequer chegam
oportunidades perto delas, essas pessoas não são estimuladas a acreditarem na ascensão pessoal pela via educacional,
logo, eu descobri que não bastava apenas sonhar, não bastava apenas se esforçar - pois a meritocracia definitivamente
não existe no Brasil - eu tinha que agarrar as pequenas oportunidades que surgissem, visto que o sistema capitalista é
cerceador de sonhos. Destarte, eu persisti e finalmente consegui realizar a conquista da tão sonhada vaga na Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco.
Sou oriundo de escolas públicas, presenciei o sucateamento dessas instituições que carregam problemas maiores que
apenas oferecer a educação, e tive a oportunidade de fazer o ensino médio no IFBA e me profissionalizar em um curso
técnico em Informática, uma experiencia que me marcou por ter acesso a uma educação diferenciada e que me fazia
enxergar ainda mais as desigualdades sociais. Após me formar eu fiz um outro curso técnico em Serviços Jurídicos e
fortaleci a ideia de cursar Direito. Com isso, o objetivo de fazer faculdade fora de minha cidade sempre foi uma
preocupação minha e de minha família pois meus pais não tinham condições de me manter em um outro lugar, e foi me
informando sobre assistência estudantil que eu resolvi continuar estudando até passar na USP, uma das universidades
mais elitistas do Brasil, e foi graças a iniciativas como a do PPE que me proporcionou a manutenção desse sonho.
Dessa forma, ser bolsista do PPE foi uma oportunidade que me auxiliou de uma maneira bastante positiva. Graças a esse
programa eu tive a possiblidade de permanecer no curso e poder aproveitar mais o que a universidade tem a oferecer. A
experiência na modalidade virtual foi muito complicada para mim, com o auxílio da bolsa eu pude melhorar a
infraestrutura e adquirir materiais para poder manter meus estudos ao longo do ano. Consegui participar do
Departamento Jurídico XI de Agosto como estagiário administrativo, uma das melhores experiências que tive, e iniciei o
curso de Inglês, no Centro de Idiomas. Além disso, os encontros com os idealizadores e com profissionais da área do
Direito me proporcionaram um aprendizado sobre as diversas possibilidades no ramo jurídico e sobre as perspectivas na
graduação e em minha formação e carreira profissional. Assim, é a existência de oportunidades como o PPE que pessoas
com histórias parecidas com a minha podem alçar grandes voos e desenvolverem suas potencialidades em suas vidas
pessoais e profissionais e ampliar os horizontes, além de fomentar a permanência de uma diversidade universitária.
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BOLSISTAS
JÉSSICA PAIVA

Sou de São José dos Campos, uma cidade relativamente próxima a São Paulo, porém, com uma realidade bem
diferente da Grande Cidade.
Minha família hoje se resume a eu e minha irmã, meus pais faleceram devido a um câncer, de mama em minha mãe
e de pâncreas em meu pai. Para nos sustentar e estudar, nós vendíamos chocolate em cursinho, vendemos ovos
de páscoa e também faxinamos casa de terceiros. Mesmo com toda essa labuta também recebíamos a ajuda do
meu avô, pois ainda não era o suficiente para nos mantermos financeiramente sozinhas, essa última ajuda era mais
voltada a alimentos básicos, como arroz e feijão.
O sonho de cursar uma faculdade pública se iniciou em um cursinho comunitário, a partir disso o sonho começou
a germinar e não parou até o dia em que consegui acessar a lista que continha meu nome como aprovada.
Não consigo mensurar até hoje qual foi a sensação, era simplesmente a maior e melhor Universidade de Direito
da América Latina, parecia tão distante há algum tempo e naquele dia era o meu nome, o sonho se materializara.
O primeiro mês foi uma das experiências mais fortes e intensas que já vivi, mesmo que em regime EAD. Muitas
entidades com diferentes finalidades, desde voltadas para a atuação em Empresa Jr. até a inserção em Mercado
Financeiro, ainda que diante de tantas coisas incríveis a preocupação em me manter financeiramente ainda me
assolava.
Ter conhecimento sobre o Programa de Permanência Estudantil (PPE) me tirou um fardo enorme das costas, que
seria o de conciliar minhas atividades econômicas de antes e estudar. Através dessa bolsa pude participar de
Coletivos, como o Travessia, da bateria da São Francisco (BAISF) e pude participar ativamente da ENACTUS, que
me abriu conhecimentos que com toda certeza jamais seriam adquiridos somente acompanhando as aulas. Através
de lá pude compartilhar a cultura de refugiados francófonos, auxiliando na organização das aulas da língua
portuguesa para estes. Além de atuar na área do Financeiro.
Tudo que citei é para que outras Jéssicas, com realidades diferentes como a minha ou mais duras, entendam que é
possível, este espaço deve ser ocupado por todas nós. E graças a projetos como o PPE é real a possibilidade de
poder viver a experiência de ser fransciscana.
Minha gratidão eterna ao PPE, não só pelo auxílio financeiro, mas também pelos encontros com tantas pessoas
incríveis que serão minha inspiração para sempre e por todo apoio e disposição em nos auxiliar. Nenhuma das
experiências mais formidáveis que vivi neste último ano teria sido possível sem vocês.
Por fim, deixo meu recado para todas e todos, é possível sonhar. E é possível realizar!
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MARCOS PAULO BEZERRA DE CASTRO

Uma das minhas maiores alegrias no ano de 2021 foi, sem sombra de dúvidas, a minha aprovação na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, lugar que eu almejava há bastante tempo. Entretanto, assim como muitas outras
pessoas, diversos obstáculos surgiram no início da graduação, principalmente os relacionados à permanência na
Universidade. Mesmo que pareça estranho falar de permanência em um ano onde as aulas foram realizadas de
forma online, é completamente sabido que permanência não se resume apenas a isso. Envolve muitos outros
fatores, como tempo livre para acompanhar as aulas, espaço adequado para a realização das atividades
acadêmicas, acesso aos materiais didáticos, como livros e apostilas, por exemplo, entre outras coisas. E, sabendo
disso, eu pensava coisas do tipo: "Como vou ter tempo livre para estudar, se eu preciso trabalhar?" e "Como
comprar meus livros da faculdade (que costumam ser caríssimos) com o pouco dinheiro que eu ganho?". A partir
desse momento em que eu realmente percebi a realidade que estava inserido, passei a manter contato com
pessoas que também passavam (ou passam) por situações semelhantes, a fim de buscarmos alternativas para
continuar na graduação, e a partir daí fui apresentado à Bolsa PPE.
Consegui solucionar boa parte dos meus problemas financeiros com o auxílio da Bolsa, em conluio, claro, com
outros auxílios proporcionados pela Faculdade e, nos dias atuais, também pelo meu estágio. Porém, tudo isso foi
um grande processo, pois eu não comecei a estagiar já no início da graduação, houve um tempo até lá. E eu sinto
que a Bolsa PPE foi imprescindível em mitigar os danos sofridos durante essa lacuna entre o início da graduação
até o início do estágio, já que trabalhar é algo presente na minha realidade desde os 16 anos. Hoje, financeiramente
mais estável e devidamente estabelecido na Capital, posso afirmar que tive tempo para me preparar bem para essa
mudança de ares. Viajar cerca de 500 quilômetros com várias roupas, livros e utensílios básicos na mala não foi
fácil, mas sem sombra de dúvidas, foi menos problemática com todo o suporte que pude receber.
Ademais, a Bolsa também nos proporcionou diversas palestras e convidados ilustres no decorrer desse último ano,
o que foi algo significativamente bom no sentido de nos trazer mais conhecimento sobre o mundo jurídico e
aprofundar ainda mais o nosso networking dentro da área jurídica. Os ambientes de discussão são extremamente
descontraídos e todas as dúvidas que nós, bolsistas, tínhamos eram tão logo sanadas. Se tratando do networking,
que é algo imensamente importante na área em que estamos inseridos, todos esses encontros me proporcionaram
construir uma boa rede de contatos, principalmente no LinkedIn, mas também em outras redes sociais, não só
com os palestrantes, mas também com os outros bolsistas.
Dessa forma, finalizo agradecendo todo o suporte que nos foi dado pelo projeto, além de toda a atenção e cuidado
prestados pelos organizadores. Sem sombra de dúvidas, espero um dia fazer parte também do grupo de doadores
e certamente estarei auxiliando nas divulgações das próximas edições para os alunos da Faculdade, com a
finalidade de atingir cada vez mais pessoas e proporcionar a elas uma boa graduação.
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GABRIEL SILVA

A pandemia impactou a vida de todo mundo, quando entrei na USP estava sem ideia de como poderia mudar para São Paulo
para assumir o curso. Estar no PPE foi primordial para conseguir me organizar, e saber que existem alunos antigos que se
preocupam com os novos foi muito motivador. Perspectiva, motivação e integração são palavras que definem a minha
participação no projeto. Além disso, os encontros com profissionais da área jurídica, por mais que tenha sido de forma remota,
gerou um direcionamento sobre o que podemos esperar da carreira. O sentimento de agradecimento é enorme, o PPE me
ajudou a reorganizar meus planos.
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