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A FEIRA DE ESTÁGIOS
EM NÚMEROS
Abaixo, encontram-se os dados relevantes da edição de 2021 do evento.
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64

EMPREGADORES

ATENDIMENTOS
PARA REVISÕES
DE CURRÍCULOS

Os documentos passaram por duas

PARTICIPANTES

revisões, em média, para cada estudante

Além das 25 vagas inicialmente abertas, a

participante.

organização acomodou mais 2
empregadores inscritos dentro do prazo.

80

51

ESTUDANTES

ENTREVISTAS
SIMULADAS
REALIZADAS

Além das entrevistas simuladas, foram

INSCRITOS

realizados muitos atendimentos individuais

Da turma do 6º semestre em 2021, composta

para orientação e aconselhamento

por 84 estudantes regulares e 5 estudantes

profissional.

da dupla-graduação, 75 se inscreveram na
Feira. Além deles, 05 estudantes do 4º ano

17

buscaram o apoio do evento para iniciar
ou mudar de estágio.

PALESTRAS
ASSISTIDAS

Quantidade média de apresentações

Vale ressaltar que 12 dos alunos do 3º ano

assistidas por cada estudante

aplicaram para o processo seletivo de

participante da Feira.

intercâmbio em 2022 e, com a aprovação,
não poderão realizar o estágio profissional.
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Ainda assim, optaram em prosseguir com o
apoio da Feira com o intuito de estabelecer
uma rede de contatos que poderá ser

CURRÍCULOS
ENVIADOS

Quantidade média de currículos enviados

utilizada no regresso da atividade

por estudante participante, considerando

internacional.

todos os presentes nas apresentações dos
empregadores.

1008

CANDIDATURA
ENVIADAS

Quantidade total considerando
os estudantes participantes.
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O processo de inscrição dos empregadores
participantes foi realizado através da página

PERFIL DOS
EMPREGADORES
PARTICIPANTES

da Feira de Estágios presente no site da FGV
Direito SP.
A Coordenadoria de Prática Jurídica também
enviou convites personalizados aos parceiros
antigos, sinalizando a abertura das inscrições e
orientando o acesso ao site.
Buscando a diversidade de perfis, portes e
áreas de atuações entre os empregadores da
Feira, também foram encaminhados convites a
empregadores selecionados e identificados
com perfil próximo ao que os estudantes
demostraram interesse na pesquisa inicial do
evento.
Foram

disponibilizadas

participação
inscrições.

no

evento,

25
e

vagas
recebidas

para
27

A organização do evento decidiu

comportar todos os empregadores inscritos,
abrindo duas vagas extras, tendo em vista a
diversidade de áreas e portes dos contratantes.
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ÁREAS DE INTERESSE
DOS ESTUDANTES
Pedimos às alunas e aos alunos participantes que assinalassem
na ficha de inscrição as áreas em que teriam interesse de atuar
durante o estágio profissional e obtivemos os resultados
demonstrados no gráfico a seguir.
Cada

estudante

podia

indicar

quantas

áreas

achasse

interessante. Desse modo o gráfico representa a quantidade de
aplicações para uma área especifica.
Na categoria "outros", encontram-se as áreas com cinco ou
menos

indicações,

Concorrencial,

Direito

a

saber:
de

Agronegócio,

Família

e

Arbitragem,

Sucessões,

Direito

Desportivo, Direito e Tecnologia, Life Sciences & Healthcare,
Proteção de Dados, Direito Digital, Contencioso Empresarial,
Arbitragem e Contencioso, Direito da Criança e Adolescente,
Direito Societário e Governança Corporativa com foco em ESG;
Fashion

Law,

Sucessões

e

Gestão

Patrimonial,

Financeiro, e Consumidor.
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Mercado

AVALIAÇÃO DO
EVENTO PELAS
ALUNAS E ALUNOS
A pesquisa on-line foi respondida por 39 estudantes. A maioria dos respondentes
avaliou a Feira de Estágio FGV DIREITO SP 2021 como um evento ótimo e bom
enquanto facilitador da inserção profissional dos estudantes.

Embora a avaliação geral acerca da
diversidade de perfis e áreas de atuação dos
empregadores participantes tenha sido
satisfatória, conforme demostra o gráfico ao
lado, a pesquisa apresentou alguns
comentários das alunas e alunos
respondentes sobre a ausência ou baixa
adesão de empresas, instituições financeiras,
escritórios especializados ou de pequeno
porte na semana de visita dos
empregadores.
A organização da Feira busca sanar esta
ausência através da realização de atividades
específicas no Ciclo de Orientação
Profissional, que já possui espaço
consolidado na agenda de eventos da
Escola.
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Neste ano, a
avaliação das
etapas da
Feira de
Estágios teve
maior
centralização
nas
categorias
"ótimo" e
"bom".

Nas apresentações
dos empregadores,
as alunas e alunos
elencaram que os
principais atrativos
foram o
reconhecimento do
empregador no
mercado jurídico e
a receptividade dos
profissionais para
responder as
dúvidas dos
estudantes
participantes
durante as
apresentações.
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RELATOS DAS ALUNAS E
ALUNOS SOBRE O EVENTO
“Só queria agradecer ao Núcleo de
Prática Jurídica pela disponibilidade e
pela atenção com os alunos. Não
conheço nenhuma faculdade que faz o
que vocês fazem. Vocês fornecem um
auxílio muito importante nesse
momento de tantas dúvidas e
preocupações.”
O que eu mais gostei foi saber que eu
sempre poderia enviar um e-mail
tirando qualquer dúvida que eu seria
respondida! A equipe de Orientação
Profissional sempre estava à
disposição para me ajudar e revisar o
meu currículo (as muitas vezes que eu
mandei)! Os feedbacks da entrevista
simulada também foram ótimos e me
ajudaram a ficar mais atenta para o
que preciso melhorar.”
“O evento me ajudou muito a decidir
para qual tipo de escritório eu quero
prestar, os vídeos sobre o processo
ficaram muito informativos e
dinâmicos (alguns bem divertido
também).”
“Muito grato pela ajuda
principalmente no que diz respeito a
entrevistas simuladas, revisão de
currículos e testes de inglês!”
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AVALIAÇÃO DOS
EMPREGADORES

Os empregadores avaliaram como ótimo e bom a organização da Feira de Estágio no que se refere
ao apoio durante todo o processo e a dinâmica do evento, conforme gráfico acima. De modo geral,
também avaliaram satisfatoriamente a interação com os alunos no formato on-line e a utilização
da plataforma virtual Zoom para a realização das apresentações.
Os respondentes apontaram como um dos maiores benefícios da Feira de Estágios o canal
proporcionado para contato direto com os estudantes, antes mesmo do início dos processos
seletivos. Também sinalizaram que a possibilidade de conhecer estudantes, seus perfis e
aspirações profissionais de uma forma mais qualificada e que a otimização dos processos seletivos
decorrente do envio do material de candidatura pela FGV Direito SP são pontos relevantes no
processo da Feira de Estágios.
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RELATOS DOS EMPREGADORES
PARTICIPANTES SOBRE O
EVENTO
“Gostei muito do evento e da
organização. Até queríamos mais
tempo para apresentar o escritório e
conversar com os alunos.”
(MAMG Advogados)
“Ótima organização, é sempre um
prazer participar da Feira da FGV.”
(TozziniFreire Advogados)

“Esse formato é um desafio para todos
nós, mas tradicionalmente a Feira de
Estágios FGV Direito SP sempre nos
apresenta candidatos excelentes.” (Ulhôa
Canto, Rezende e Guerra Advogados)
“Gostaria de parabenizar os profissionais
da FGV pela realização do evento e apoio
na organização/esclarecimento de dúvidas
ao longo da feira.”
(BMA Advogados)

“Possibilita ainda mais a conexão
dos estudantes com a cultura
#1MachadoMeyer tanto no momento
da busca por conhecimento como na
decisão da carreira, por isso, o
contato com estudantes dos dois
polos (que não podem e os que já
podem estagiar) é importante.”
(Machado Meyer Advogados)
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