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Anualmente, a Coordenadoria de Prática

Jurídica e Atividades Complementares,

através do setor de Estágios e Orientação

Profissional, organiza a Feira de Estágios

da FGV Direito SP. O evento é aberto a

todos os estudantes do curso de

graduação, porém, direcionado às alunas e

aos alunos que estão no final do terceiro

ano e prestes a concluir a etapa integral

da formação, quando estarão aptos a

iniciar o estágio profissional. 

Em sua 16ª edição, a Feira de Estágios,

mantém o seu constante aprimoramento

e atualização através da potencialização

do desenvolvimento e da aproximação dos

estudantes à realidade profissional,

possibilitando que os estudantes exerçam

o protagonismo em suas carreiras. 

Por intermédio da Feira,  alunas e alunos

podem se aproximar e ampliar os

conhecimentos que possuem sobre o                                                                                      
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mercado jurídico, as possíveis carreiras e

áreas de atuação, estabelecer uma rede de

contatos profissionais e contar com o apoio

da Escola para o início da trajetória

profissional. 

O suporte prestado no ingresso e no

acompanhamento da carreira ocorre por

meio das palestras de orientação

profissional, das conversas individuais para

planejamento e esclarecimento de dúvidas,

das revisões personalizadas de currículos e

das simulações de entrevistas. 

O evento também procura aproximar o

mercado jurídico da comunidade

acadêmica da FGV Direito SP,

possibilitando que os empregadores

participantes conheçam as alunas e os

alunos do curso de graduação e se

aproximem das inovações e especializações

introduzidas pela Escola na formação de

futuros profissionais. Este contato também .         

.                                                                       

 m                                                                              



permite que a instituição de ensino e  o

mercado empregador reforcem seu

relacionamento e se aproximem,

possibilitando a realização de

recrutamento de estudantes com vigorosa

formação em diversos ramos de atuação

jurídica.

Após dois anos de atividades

exclusivamente virtuais, em 2022, a Feira

de Estágios foi realizada no modelo

híbrido e contou com a Semana de

Apresentações dos Empregadores em

formato presencial. O cronograma foi

planejado considerando as possibilidades

para o formato presencial e on-line através

das boas experiências vivenciadas com os

eventos realizados virtualmente nos anos

anteriores.

A Feira contou, novamente, com uma

grande receptividade por partes dos

participantes – estudantes e

empregadores. Os vídeos e materiais

disponibilizados de forma assíncrona e as

palestras e plantões de dúvidas síncronos

organizados tiveram visualizações e

quórum elevados, composto por

estudantes do 3° ano, interessados em

iniciar o estágio no ano seguinte, e do 4° e

5° anos do curso, que retornaram de

intercâmbio ou que desejavam mudar de

estágio ainda em 2022. 

Além disso, as alunas e os alunos com

planejamento de intercâmbio para 2023,

participaram das atividades a fim de

aproximarem-se dos empregadores,

mesmo sem a previsão de início do estágio 

no primeiro semestre do 4° ano. 

Os estudantes puderam optar pela

realização de entrevistas simuladas

virtuais, através da plataforma Zoom, ou

presenciais. As revisões de currículos

também foram intensamente requeridas

pelas alunas e pelos alunos, assim como

as solicitações de conversas para

aconselhamento profissional individual

durante todo o processo.

Para os empregadores participantes, a

Feira de Estágios manteve-se como um

relevante evento de aproximação e

divulgação da marca empregadora entre

as graduandas e os graduandos da FGV

Direito SP. Na pesquisa realizada após a

semana de apresentações virtuais, os

parceiros consideraram o evento como

um importante canal de aproximação

com futuros estagiários, antes mesmos

deste participarem de processos seletivos

ou entrevistas.

A Feira de Estágios tem o objetivo 
de potencializar o 

desenvolvimento e a 
aproximação dos estudantes à 

realidade profissional, 
possibilitando que as alunas e 

alunos exerçam o protagonismo 
de suas carreiras. .
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A FEIRA DE ESTÁGIOS 
EM NÚMEROS

Abaixo, encontram-se os dados relevantes da edição de 2022 do evento.

27 EMPREGADORES PARTICIPANTES
Além das 25 vagas inicialmente abertas, a organização acomodou mais 2 empregadores

inscritos dentro do prazo.

79 ESTUDANTES INSCRITOS

Da turma do 6º semestre em 2022, composta por 75 estudantes regulares e 6 estudantes da

dupla-graduação, 70 se inscreveram na Feira. Além deles, 9 estudantes do 4º ano buscaram

o apoio do evento para iniciar ou mudar de estágio. 

Cabe ressaltar que 15 dos alunos do 3º ano aplicaram para o processo seletivo de

intercâmbio em 2023 e, com a aprovação, não poderão realizar o estágio profissional. Ainda

assim, optaram em prosseguir com o apoio da Feira com o intuito de estabelecer uma rede

de contatos que poderá ser utilizada no regresso da atividade internacional.
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664 CANDIDATURA ENVIADAS

Quantidade total considerando os estudantes participantes.

08 CURRÍCULOS 
ENVIADOS

Quantidade média de currículos enviados 

por estudante participante, considerando

todos os presentes nas apresentações dos 

empregadores.

12 PALESTRAS 
ASSISTIDAS

Quantidade média de apresentações

assistidas por cada estudante participante

da Feira.

48 ENTREVISTAS 
SIMULADAS REALIZADAS

Além das entrevistas simuladas, foram

realizados muitos atendimentos individuais

para orientação e aconselhamento

profissional e auxílios para apresentações

individuais ("pitch").

95
ATENDIMENTOS 
PARA REVISÕES DE 
CURRÍCULOS

Os documentos passaram por duas revisões,

em média,  para cada estudante

participante.



O processo de inscrição dos empregadores participantes foi realizado através de um formulário

disponibilizado na página da Feira de Estágios presente no site da FGV Direito SP. 

A Coordenadoria de Prática Jurídica também enviou convites personalizados sinalizando a

abertura das inscrições e orientando o acesso ao site aos parceiros antigos e àqueles que

entraram em contato com o setor de Estágios e Orientação Profissional entre julho de 2021 e

março de 2022. 

PERFIL DOS 
EMPREGADORES 
PARTICIPANTES
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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 25 vagas para

participação no evento, e recebidas 27

inscrições. A equipe organizadora decidiu

comportar todos os empregadores

inscritos, abrindo duas vagas extras, tendo

em vista a diversidade de áreas e portes

dos contratantes. 



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, a saber: Arbitragem,

Direito Constitucional, Direito da Moda, Direito de

Família, Direito Desportivo, Direitos Autorais,

Direito Público, Proteção de Dados, Fashion Law,

Direito Imobiliário, Direito e Tecnologia,

Investment Banking e Direito Penal Empresarial.
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Neste ano, a avaliação sobre a quantidade e
diversidade de perfis dos empregadores
participantes foi satisfatória e não foram
localizados comentários nas questões
abertas sobre esse tema. Com a participação
de empresas e mercado financeiro, além de
escritórios de diversos portes, entende-se
que o interesse inicial da turma de alunos
participantes em 2022 foi suprido. 
Soma-se a isso os atendimentos individuais
realizados com os estudantes e o
mapeamento de contatos de empregadores
de áreas distintas das abordadas na Feira de
Estágios a fim de auxiliar no envio de
currículos e nas conversas sobre áreas de
atuação de alunas e alunos com interesses
diversificados.

AVALIAÇÃO DO
EVENTO PELAS
ALUNAS E ALUNOS

A pesquisa on-line foi respondida por 11 estudantes. Também foram coletadas informações
durante todo o processo de atendimento e durante a semana de apresentações dos
empregadores, onde a organização do evento pode identificar os pontos positivos e as situações
para melhoria da Feira de Estágios.
A maioria dos respondentes avaliou a Feira de Estágio FGV DIREITO SP 2022 como um evento
ótimo e bom enquanto facilitador da inserção profissional dos estudantes.
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Nas apresentações dos
empregadores, as alunas e alunos
indicaram que gostaram quando os
participantes dividiam relatos dobre
o dia-a-dia, a rotina e os trabalhos
que realizam. A receptividade dos
profissionais para responder
dúvidas e questionamentos
também foi sinalizada como um
atrativo nas apresentações.
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Aplicação de testes adicionais ou necessidade de candidatura através de outros espaços, como
consultorias e sites de recrutamento e seleção, por parte dos empregadores participantes;
Realização da semana de apresentação dos empregadores em formato presencial;
Obrigatoriedade de presença na apresentação do empregador para compartilhamento do material
de candidatura.

Também foram identificadas sugestões e comentários referentes aos tópicos abaixo:

As etapas do evento foram bem
avaliadas, com destaque para a
revisão de currículos e para as
apresentações dos empregadores na
Feira de Estágios.
As avaliações regulares e ruins
concentraram-se, de forma geral, no
teste de inglês, na redação em inglês
e no processo de envio do material de
candidatura. Sobre este último item,
os comentários demonstravam   
 descontentamento pelo envio do
material estar condicionado a
presença na apresentação do
empregador.



Os respondentes apontaram como um

dos maiores benefícios da Feira de

Estágios a otimização do processo

seletivo para a contratação de

estudantes proporcionada pelo envio

do material de candidatura dos alunos

e alunas interessados em realizar

estágios. Também indicaram a

relevância do canal direto que o evento

proporciona entre mercado e

estudantes e a possibilidade de

conhecerem, de forma qualificada,

alunas e alunos, assim como suas

aspirações e interesses profissionais.

AVALIAÇÃO DOS 
EMPREGADORES
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O questionário foi respondido por 13

representantes dos empregadores.

Destes, seis não havia participado das

edições anteriores do evento. 

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 ao lado. De

modo geral, também avaliaram

satisfatoriamente a interação com os

alunos nas apresentações realizadas

presencialmente.

Dentre os comentários apresentados na edição da Feira de 2021, por parte dos empregadores

participantes, estava a indicação de áreas de interesse pelos alunos para envio junto com o material

de candidatura. Na edição deste ano do evento, a organização da Feira compartilhou uma planilha

com os empregadores onde constavam as indicações de áreas de interesse dos estudantes,

classificadas por ordem de preferência de 1 a 5, sendo 1 a primeira opção de atuação. Notou-se que

este material auxiliou os participantes durante as convocatórias para processos seletivos e sanou a

insatisfação que alguns participantes externavam em não ter acesso aos interesses dos alunos e das

alunas antecipadamente. Por outro lado, os estudantes puderam elencar uma quantidade

significativa de opções, o que não restringiu os interesses e não limitou as participações nos

processos seletivos.



E S T Á G I O S  E  O R I E N T A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L
C O O R D E N A D O R I A  D E  P R Á T I C A  J U R Í D I C A  

E  A T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R E S


