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APRESENTAÇÃO
O ano de 2018 chegou ao fim e, com ele, o primeiro ano do PPE - Programa de Permanência Estudantil. Com isso, 
é chegada a hora de apresentarmos  os resultados obtidos em 2018 e de nos prepararmos para 2019, quando novos 
calouros chegarão às Arcadas, parte deles necessitando de auxílio para permanência.
 
Esse primeiro ano trouxe ao PPE muitos resultados positivos. O programa foi inciado com apenas 3 bolsas 
garantidas, que foram triplicadas com a adesão de mais de 30 doadores, que acreditaram no programa e permitiram 
seu sucesso. Os bolsistas tiveram bom desempenho acadêmico (média global de 7,7) e se integraram em diversas 
atividades vinculadas à faculdade. Foi também um período de grande aprendizado, que servirá para aprimoramento 
do projeto para os próximos anos. 
 
Neste relatório, apresentamos a história e as características do PPE, além de contarmos um pouco sobre as atividades 
realizadas no período.  Preparamos uma seção em que os beneficiados pela bolsa contam a sua história e comentam a 
importância do PPE no primeiro ano de Sanfran e sobre suas perspectivas futuras. Ao final, realizamos a prestação de 
contas dos recursos recebidos pelo programa.
 
Agradecemos a todos os doadores, colaboradores e amigos que se juntaram nessa caminhada.

CONCEPÇÃO
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.

RECURSOS
Com a divulgação do projeto entre antigos alunos e 
amigos, captamos o valor de R$ 47,45 mil e assim 
foi possível conceder 9 bolsas, com valor mensal de 
R$ 500, pelo período de 11 meses. Recebemos 
doações de 34 pessoas físicas, em valores que 
variaram de R$ 100 a R$ 11 mil.

PROCESSO SELETIVO

Os bolsistas foram selecionados entre os alunos que 
ingressaram na Sanfran por meio do SISU, nas 
modalidades Pretos, Partos 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 apresentação.

CONTRAPARTIDAS E 
ENGAJAMENTO
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.
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Para 2019, contamos com os atuais bolsistas para que eles sejam embaixadores do programa para a nova turma de 
calouros. A ajuda deles será essencial na divulgação do PPE para os alunos ingressantes em 2019 e para o oferecimento 
de um suporte mais próximo aos novos bolsistas.
 
Mais uma vez, os idealizadores garantirão 3 bolsas de permanência para 2019 e buscarão o engajamento dos atuais e de 
novos doadores, para tentar atingir até 10 bolsas de permanência.
 
As contrapartidas do PPE serviram ao seu objetivo e se mostraram plenamente factíveis para os bolsistas. Por esse 
motivo, todas serão mantidas. As reuniões com os bolsistas terão sua frequência aumentada, com datas pré-agendadas 
já no início do PPE.
 
Por sugestão dos atuais bolsistas, instituiremos um programa de mentoria para que cada bolsista tenha uma pessoa para 
acompanhamento ainda mais próximo. Buscaremos, entre os colaboradores do PPE, pessoas dispostas a participar 
como mentores . Acreditamos que isso pode fazer uma grande diferença na experiência dos bolsistas em seu primeiro 
ano na faculdade, além de aproximar os colaboradores do programa e dos bolsistas.
 
Estamos 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.

www.facebook.com/bolsappe

bolsappe@gmail.com

www.bolsappe.com

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 que se pode buscar, tendo sido realizada uma visita à sede do Google em São Paulo, um encontro 
com professoras da Fundação Getulio Vargas - FGV e diversos bate-papos presenciais.

PRÓXIMOS PASSOS
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PERFIL DOS BOLSISTAS
Quando da seleção para a concessão das bolsas, além da análise de critérios objetivos, procuramos 
escolher bolsistas dos mais diferentes perfis, de modo a criar um grupo bastante heterogêneo.

Idade média

(nascidos entre 1990 e 2001)

Renda média familiar 

(considerando todos os indivíduos 

economicamente ativos)

21
anos

< 2

salários 
mínimos

Médio completo
46.8%

Fundamental completo
11.7%

Fundamento incompleto
11.7%

Superior completo
11.7%

Não aplicável
11.7%

Médio incompleto
6.4%

Escolaridade dos Pais

Estado de Origem

SP
55.6%

BA
11.1%

ES
11.1%

PE
11.1%

SE
11.1%

Forma de Ingresso

SISU - PPI (Pretos, Pardos ou Índios)
88.9%

SISU - EP (Escola Pública)
11.1%

Média ponderada (a obtenção de 

boas notas é requisito para a 

manutenção das bolsas)

7,7
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Leandro Fazolo Nardi
 
"Trabalhar e estudar desde os 14 anos nunca foi uma tarefa fácil. Apesar dessas dificuldades, foi algo que sempre me fez sentir 
bem. Foram diversos desafios e vitórias, contando desde a vaga para estudar no Ifes, participar como diretor do Grêmio 
Estudantil, ser eleito Representante Discente no Conselho de Ética e Disciplina Discente, ter trabalhado numa corretora de 
seguros e no próprio Ifes com pesquisa e comunicação, me tornar goleiro em 2016 e ser bicampeão estadual de handebol e até 
jogar os nacionais dos Institutos Federais representando o Sudeste. Sinto que a responsabilidade, neste momento, é maior, pois 
é a chance que tenho de ajudar as pessoas que estão me esperando em casa, em Linhares - ES. Agora o desafio é outro, mas, 
com meu esforço e com a ajuda de pessoas maravilhosas que estão na minha vida, vencerei.
 
O primeiro ano na faculdade me apresentou o curso de uma maneira um pouco diferente do que imaginava, pois ainda tratamos 
de questões muito mais teóricas do que práticas. Me encontrei nas disciplinas de Metodologia do Estudo do Direito, Direito 
Romano e Criminologia do Consenso. Fora isso, o Largo me mostrou que minha formação humanística será tão significativa 
quanto a acadêmica, isso por conta da participação em grupos políticos e a equipe de handebol, onde pude atribuir novos 
valores aos que eu tenho, como amizade, conhecer pessoas que praticaram esporte ou fizeram parte da atlética em turmas 
passadas e, para fechar com chave de ouro, ser campeão dos Jogos Jurídicos logo no primeiro ano.
 
Sobre a Bolsa PPE, posso dizer que, hoje, não consigo imaginar como teria aguentado até aqui sem ela. Cheguei em São Paulo 
com R$ 250,00 mensais e sem onde morar. Hoje vivo na Casa do Estudante, tenho a Bolsa PPE e algumas outras, e já posso 
comer algo além do bandejão, comprar remédios, roupas, livros, ter acesso a cultura, a eventos como os próprios Jogos 
Jurídicos, que foi uma experiência incrível - a experiência universitária completa. O objetivo da bolsa foi cumprido. Isso tudo me 
ajudou a não me preocupar tanto mais com dinheiro, algo que me atrapalhava muito no início. Outro fator importante foram as 
conversas durante esse período. Ao chegar na faculdade, é normal ter certas dúvidas, mas, conhecer profissionais e ouvir 
mensagens de apoio também foi de imensa ajuda, quando tive vontade de desistir não só pelo dinheiro.
 
Atualmente, estou estagiando no Fórum Criminal da Barra Funda. Entretanto, com o possível encerramento da bolsa para 
nós, pretendo estagiar em um escritório para suprir esse espaço nas finanças. Se houver uma oportunidade de pesquisa 
também será bem-vinda, pois já tenho experiência com isso (estagiário da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão do Ifes Campus Linhares). Também planejo participar mais de extensões da faculdade e não somente do time de 
handebol e atlética, tendo como objetivos ingressar no Departamento Jurídico XI de Agosto, o SimJur e em um grupo de 
estudos em Direito Penal ou Criminologia."

CONHEÇA OS BOLSISTAS
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CONHEÇA OS BOLSISTAS

Isla Dayane Andrade Santos
 
"A minha trajetória até a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo foi, em linhas gerais, conturbada. Natural do 
interior de Sergipe, de pouca renda e, como que por consequência, oriunda do sistema público de ensino, não tinha grandes 
perspectivas com relação ao vestibular. No entanto, tais condições não foram suficientes para me desestimular, então apenas 
prossegui estudando. 
 
Já morando na capital do estado – Aracaju –, apliquei para um colégio público tradicional da cidade, até então um dos poucos 
com rico histórico de aprovados no vestibular. Cursei todo o meu Ensino Médio lá, esperançosa de que faria parte daquele “rico 
histórico” em algum momento. No segundo ano, ingressei em um projeto do Ministério da Educação (Parlamento Juvenil do 
MERCOSUL – PJM), cujo reconhecimento me levou a uma ONG (Projeto Gauss) de atuação em Sergipe e em São Paulo, 
que oferece bolsas de estudo em cursos pré-vestibular renomados. Apegada ao tal histórico de aprovações do colégio, recusei 
a vaga, mesmo depois de ser aprovada em todas as fases do processo seletivo.
 
O que eu não sabia, entretanto, é que um ano depois, após passar mal no primeiro dia das provas de vestibular e desacreditar da 
minha nota, voltaria a esse projeto atrás de uma nova oportunidade. Surpresa maior, que se note, foi quando, depois de analisar 
calmamente a minha pontuação naquele vestibular confuso, um dos associados questionou: “Já pensou sobre a USP?”. 
Francamente, sequer sabia da existência da universidade e, quiçá, imaginava que teria chances reais de nela ingressar, mas não 
posso colocar em palavras o quão importante é que eu esteja aqui; como estou feliz por tudo isso.
 
Fato é que, sabendo ou não “tudo” sobre esse lugar, nada se compara a estar aqui. Andar pelas arcadas, estagiar no 
Departamento Jurídico XI de Agosto, gritar que “É peruada, oba!” com a meninada ao longo do Largo, nenhum desses 
sentimentos pode ser impresso em uma folha, ou em um post da internet. As experiências que tive ao longo desse ano foram de 
todo surreais e posso dizer isso em um sentido positivo, admito, apenas graças aos apoios que tive. Estar na São Francisco é 
uma experiência por si maravilhosa, mas que pode deixar de ser rapidamente para pessoas do grupo social ao qual pertenço, de 
modo que assistências como a da Bolsa PPE sempre significam mais do que apenas um apoio financeiro. É mais uma certeza de 
que vale a pena insistir, de que existem pessoas discordando desse cenário de injustiça social. 
 
De maneira geral, tal projeto foi um dos meus grandes suportes nessa nova experiência, sempre contribuindo para que as 
barreiras estruturais que se apresentavam não fossem impeditivos suficientes para me forçar a desistir disso que transcende a 
perspectiva de um sonho. Com a ajuda do projeto, já posso pensar nos próximos passos: se vou ou não aplicar para 
intercâmbio, se aceito ou não esta e aquela proposta de estágios, sem, no entanto, temer que o sistema ou os fatores 
externos a mim me expulsem desse momento."
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Marcelo Evangelista Silva
 
"Desde criança fui um garoto sonhador, que não compreendia as desigualdades e queria de algum jeito saná-las. Mas parece 
que quando nós crescemos esse sentimento morre. Em mim ele permaneceu, sabia que não bastava apenas sonhar, era 
necessária a tomada de algumas atitudes. Percebi que a educação era uma das possibilidades, senão a única, de alcançar os 
objetivos que eu tinha traçado lá em cima. Ao me esforçar muito na escola, consegui resultados que potencializaram ainda mais 
o motor que me levava ao meu sonho, como a minha aprovação no Instituto Federal da Bahia, que para mim era algo muito 
distante, tendo em vista que nessa instituição é muito comum a entrada de alunos oriundos de colégios de referência da cidade, 
além de, sua maioria, fazerem cursos preparatórios, sendo extremamente rara a entrada de alunos de colégios de periferia, meu 
caso. Fiz Pré-Vestibular filantrópico e consegui uma bolsa integral em um outro particular.
 
Quando soube de minha aprovação na Faculdade de Direito da USP, lembrei de tudo que sonhava desde a infância e sabia que 
meu sonho estava ainda mais perto de ser concretizado. Entretanto, uma angústia me perseguia, o medo de não conseguir 
estudar no lugar que tanto sonhei por falta de condições financeiras. Em relação à moradia, já tinha recebido o e-mail de 
confirmação aprovação na Casa do Estudante da São Francisco e isso já me aliviava (inclusive meus melhores amigos são de lá). 
O único dinheiro que eu tinha era a parte última parcela de uma bolsa que eu recebia no Instituto Federal por ser monitor de 
inglês e R$ 50 que minha avó meu deu, esses R$ 250 tiveram que durar por quase dois meses. Até que certo dia, entrei no 
elevador da casa e vi um cartaz informando da Bolsa PPE e quais eram os procedimentos para a inscrição. Me candidatei e logo 
fui contemplado. A Bolsa PPE teve um papel muito importante de minha permanência na Universidade.
 
O primeiro ano na Faculdade está sendo muito proveitoso, estou descobrindo que a USP e a própria São Francisco me 
oferecem muitas oportunidades, de curso de Francês na FFLCH até natação no CEPE. Desse modo, sou Estagiário 
Administrativo no Departamento Jurídico XI de Agosto, onde oferecemos assistência e assessoria jurídica gratuita à população 
de baixa renda de São Paulo e me lembro todos os dias que estou fazendo, minimamente, o que sonhei. Também faço parte do 
SAJU – Tuíra, que é um serviço de assessoria jurídica universitária para população indígena e quilombola, e participo do grupo 
de estudo de Teoria do Estado Brasileiro para compreender como funciona e a origem do funcionamento desse nosso Estado 
que chamamos de Brasil.
 
Nesse momento estou bastante empolgado, tendo em vista que na próxima semana começarei a estagiar na FGV, por 
sugestão da professora Cecília Asperti, que conheci numa das reuniões do PPE. E para o futuro pretendo permanecer no DJ e 
quem sabe pleitear uma vaga de intercâmbio.
 
Agradeço a todos os idealizadores do PPE!"

CONHEÇA OS BOLSISTAS
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CONHEÇA OS BOLSISTAS

Raíssa Pimenta
 
"Antes de estudar na Faculdade de Direito da USP, cursei Letras na UNESP Araraquara. Embora ainda não tenha pego o 
diploma de Letras, foi uma experiência que contribui para toda minha perspectiva acadêmica, meu método de estudo e de 
escrita.
 
Meu primeiro ano na SanFran tem sido muito tranquilo, especialmente por conta desta experiência prévia em outra 
universidade. Creio ter uma relação muito intuitiva com as matérias e as propostas de produção acadêmica. A princípio me 
interessei por uma iniciação científica na área do Direito Penal, com o intuito de discutir o oferecimento de denúncia nos crimes 
de tráfico de drogas — uma pesquisa que abrange discussões como a finalidade da pena, o encarceramento em massa, os 
padrões de aprisionamento etc.
 
No começo do curso, estava trabalhando no Justificando — um jornal jurídico associado à Carta Capital. No segundo 
semestre, no entanto, comecei um estágio no Pinheiro Neto Advogados na área do Tributário, o que tem sido uma experiência 
extraordinária não só no aspecto profissional, mas tem me dado grande suporte acadêmico — aprendo conteúdos práticos do 
direito, vejo as discussões das aulas de Direito Civil nos processos, aprendo muito de processo, tenho acesso à uma biblioteca 
muito vasta (além da biblioteca da faculdade), participo de uma série de eventos das mais diversas áreas do direito etc.
 
A Bolsa PPE desde o começo foi muito importante para minha permanência, especialmente antes deu começar a trabalhar no 
Justificando, uma vez que foi a segurança que tive sem ter um salário e ter que me manter em São Paulo sozinha, sem minha 
família. Desde que comecei a estagiar, a Bolsa me ajuda com gastos especificamente voltados ao curso, como compra de livros, 
principalmente.
 
Após o final da Bolsa, creio que além de me manter no meu atual estágio, pretendo buscar alguma atividade de renda extra para 
complementar para os gastos da graduação. Certamente já vai ser mais tranquilo, porque tive este primeiro ano de tempo para 
me organizar e ter mais calma para fazer o que era necessário.
 
Acho que esta Bolsa é primordial para calouros de baixa renda, pois pode ser a única chance de permanência de muitos 
estudantes que não tem tempo de aguardar todo o trâmite burocrático das bolsas oferecidas pela USP e têm pouco ou 
nenhum apoio financeiro da família. Com a mínima garantia e tranquilidade, certamente é possível ter um melhor 
desempenho acadêmico e, mais do que isso, continuar no curso."
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Fernando Fagner Ramos
 
"Sou oriundo de uma família pobre da zona rural de Minas. Fui uma das primeiras pessoas a entrarem na faculdade em minha 
família. Entrei no ensino superior em 2010 no curso de Licenciatura em Geografia pela Unicamp. Terminei a graduação, mas 
tive dificuldades em conseguir um emprego em minha área. Trabalhei por 3 anos na rede Estadual de ensino como professor 
substituto, todavia não me adaptei àquela realidade e por isso decidi prestar o ENEM com intuito de entrar no curso de Direito. 
 
Como obtive uma nota razoável consegui entrar no curso de Direito na USP. Meu primeiro ano foi um pouco difícil, pois tive 
dificuldades em lidar com as enormes diferenças sociais que separam os alunos na faculdade. No segundo semestre a situação 
se estabilizou, pois fiz alguns amigos e entrei em grupos de Estudos e no Saju.
 
A Bolsa PPE foi essencial para minha permanência no curso, dado que a USP é fraca em auxílios e apresenta poucos. Como 
não estava trabalhando e os concursos para professores da rede municipal se encontravam paralisados ( devido crise no 
orçamento) tive grande dificuldades financeiras. A capital apresenta um custo de vida muito elevado, o que torna o processo de 
adaptabilidade financeiro mais árduo. 
 
No momento tenho como perspectiva ser convocado nos concursos que passei. Ainda não faço estágio e também não 
pretendia, todavia caso não seja convocado ate início do ano pretendo iniciar um estágio remunerado. Meu interesse nesse 
momento é um trabalho no setor público ou em ONGs voltadas para educação ou auxilio social (área que tenho muito 
interesse e experiência)."

CONHEÇA OS BOLSISTAS



PPE - Programa de Permanência Estudantil
R e l a t ó r i o  A n u a l  -  2 0 1 8

CONHEÇA OS BOLSISTAS

Mariana da Costa Santos
 
"Minha trajetória até chegar na São Francisco começou em 2016, quando conheci o Arcadas Vestibulares, cursinho popular da 
Faculdade. Até então, visava estudar Relações Internacionais. Em 2017, devido à minha mudança de cidade e à falta de 
recursos financeiros, estudei autonomamente para o vestibular e consegui passar na São Francisco em 2018.
 
Como já conhecia o ambiente da faculdade, não entrei com grandes expectativas, contudo sempre soube do grande nome da 
Sanfran e todas as oportunidades que essa poderia me proporcionar. Neste ano de caloura, meu grande aprendizado foi a ser 
resistente, devido a todos os obstáculos enfrentados por uma mulher em um meio acadêmico. Hoje, faço parte da extensão 
que me influenciou a entrar aqui. Faço parte da equipe de História do Arcadas Vestibulares e, faço parte do grupo de estudos 
GETEB, aonde discuto sobre a formação do Estado Brasileiro, área que eu pretendo atuar profissionalmente.
 
Como já frequentava o ambiente franciscano, já possuía muitos amigos e conhecia, minimamente, os ambientes pelos quais eu 
poderia gostar. A USP é um sonho para todos aqueles que um dia viveram marginalizados e ter acesso a todo o conhecimento 
oferecido é de grande privilégio, visto que é um ambiente marcado pela elite acadêmica.
 
Sou moradora da Casa do Estudante e em conjunto com a Bolsa PPE consigo frequentar a faculdade. Sem essas bases de 
permanência e, por ser uma pessoa socioeconomicamente vulnerável minha estadia no ambiente acadêmico seria muito mais 
precária do que é hoje. A Bolsa PPE me proporciona condições mínimas para me manter, tanto academicamente (com a 
compra de livros) quanto em relação a gastos pessoais. A bolsa custeia ainda meu aprendizado com idiomas estrangeiros que 
são o inglês e o francês. Tenho pretensão em fazer as aulas de PlTES (aulas de direito francês) e assim conseguir um 
intercâmbio para alguma universidade francesa.
 
Minhas perspectivas após o encerramento da bolsa são de começar um projeto de pesquisa (iniciação científica) no qual o 
tema circundaria os aspectos do homem e da mulher negra na construção da sociedade brasileira com base nos direitos 
fundamentais. Pretendo, também, começar a estagiar em algum órgão público para conseguir conciliar tanto os estudos 
obrigatórios quantos os complementares."
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Erick Araujo da Silva
 
"Relato de um bolsista PPE: a Sanfran pode ser nossa.
 
No início do ano, um cartaz foi afixado no elevador da Casa do Estudante. Ele informava aos calouros que haviam acabado de 
entrar na Faculdade de Direito da USP e começado a morar precário no local da oportunidade de participar do Projeto PPE. 
Uma ação organizada por ex-alunos que concedia auxílio financeiro para os estudantes negros e pobres que entraram na 
primeira turma de cotas raciais, a turma 191.
 
Eu fui um dos alunos selecionados para receber o benefício. A Bolsa PPE foi crucial para que eu pudesse entender como ações 
como essa são essenciais para a transformação de espaços excludentes. Aprendi que permanecer também pertencer: o auxílio 
financeiro é um pilar que promove a autoestima do estudante.
 
A partir dele foi possível possuir o mínimo de recursos para participar das atividades da faculdade e se sentir como parte 
importante das Arcadas. Se as desigualdades existentes no Largo são de caráter estrutural, eu como beneficiário do programa 
consegui remediar a problemática financeira e ingressar com mais facilidade nas extensões e usar do seu primeiro ano da 
graduação para experimentar toda a faculdade.
 
Essa possibilidade de experimentação não seria possível se nós trabalhássemos, por exemplo. Apesar de eu considerar a 
experiência no mercado de trabalho importante, para nós que viemos de realidades opostas ao padrão do franciscano médio, a 
experimentação é um “luxo” que abre portas para o diálogo e, portanto, para relações que não seriam possíveis sem a segurança 
de ter uma renda mensal.
 
Nesse sentido, acredito que os efeitos imediatos da bolsa são menores do que os benefícios que terei a longo prazo por conta 
da participação no projeto. O PPE não serve apenas para pagar a alimentação e transporte de quem o recebe, pelo contrário, 
serve para muito mais para a criação de redes, formulação de conteúdo e participação em projetos. O auxílio democratizou os 
espaços e é uma ação que tem maior impacto positivos do que custos. Conhecer parte da elite profissional do mundo jurídico 
durante os encontros serviu para ampliar os horizontes de possibilidade e entendo agora que a construção do projeto em 2019 
deve ser feita de maneira coletiva aos que foram beneficiados em 2018.
 
O PPE não resolve problemas estruturais da USP, mas serviu para que eu e os outros beneficiários pudessem ter mais 
tranquilidade para inclusive pensar em como resolvê-los.
 
As Arcadas já são nossas!"

CONHEÇA OS BOLSISTAS
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CONHEÇA OS BOLSISTAS

Danieli Guedes
 
"Minha trajetória de estudos sempre foi em escolas públicas de São José dos Campos. Cursei o ensino médio em uma escola 
estadual integral e concomitantemente cursava o ensino técnico em Automação Industrial pelo IFSP (Instituto Federal de São 
Paulo), no período noturno. Mesmo estudando em uma escola integral, e referência nos índices estaduais, sentia enorme 
defasagem escolar, principalmente no que se refere ao conteúdo cobrado no técnico. Concluí o ensino médio e o técnico e fui 
aprovada no Sisu em duas universidades, no entanto tinha a consciência de que meus pais não poderiam me sustentar longe. 
Dessa forma, passei a fazer um curso preparatório, para conseguir a aprovação em alguma faculdade pública de excelência. Fiz 
Casd Vestibulares, curso para pessoas de baixa renda administrado pelos alunos do ITA, por dois anos. Lá pude conhecer mais a 
fundo as matérias e vi que não deveria seguir a área de meu técnico, optando assim pelo Direito. Fui aprovada na FDUSP, 
através das cotas e já mais preparada e conhecendo melhor sobre auxílios da faculdade pude me mudar para São Paulo.
 
Na capital paulista, consegui a moradia estudantil, no entanto a princípio não fui contemplada com os auxílios da USP. Assim, o 
Programa de Permanência Estudantil foi o que me ajudou a conseguir permanecer em São Paulo, uma vez que meu irmão 
também foi aprovado (em Letras, pela USP) e era inviável para meus pais nos sustentar por muito tempo. Já na universidade tive 
contato com um mundo totalmente novo, com pessoas de vários lugares do país e de diferentes classes sociais. Fui aprovada 
para ser estagiária no Departamento Jurídico XI de Agosto, local no qual tenho aprendido muito, ao lidar com casos reais e 
ajudar pessoas, que assim como eu possuem baixa renda, a acessar a justiça.  
 
Além disso, participo da extensão SAJU Tuíra (Serviço de Assistência Jurídica Universitária, frente Indígena), na qual estudamos 
mais sobre os povos Indígenas e Quilombolas e ao visitá-los buscamos quais suas necessidades e assim o grupo elabora 
formações de modo a entender o problema e assim sugerir alternativas aos Líderes dessas comunidades.  A extensão é 
totalmente coordenada pelos estudantes, de maneira horizontal, o que contribui muito com a transferência de conhecimentos 
entre o grupo. Também participo do GETEB (Grupo de Estudos de Teoria do Estado Brasileiro), no qual nos reunimos 
semanalmente com um monitor e discutimos os textos sobre a formação do Estado Brasileiro.   
 
A bolsa foi de extrema importância para minha permanência na Universidade, consegui me dedicar mais a faculdade e aos 
grupos de estudo e extensões, sem precisar me preocupar como me manter em São Paulo ou em buscar um estágio com o 
propósito único de renda. Nesse meu segundo ano de graduação pretendo começar a estagiar, pelo menos a partir do 4º 
semestre, para conseguir novas experiências e aprender na prática sobre o Direito.
 
Por fim, agradeço aos idealizadores e a todos que ajudaram na realização da bolsa, por contribuírem com a nossa 
permanência."
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This early, plan how you will 
manage changes to the project 

scope, budget, or schedule with a 
change management plan. This 

ensures that any proposed.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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