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O objetivo deste relatório é apresentar o

processo e os resultados da Feira de

Estágios da FGV DIREITO SP realizada em

2020. 

Em sua décima quarta edição, o evento é

resultado de constante aprimoramento e

atualização por parte da Coordenadoria

de Prática Jurídica e Atividade

Complementares, que busca potencializar

o desenvolvimento e a imersão dos

estudantes à realidade profissional,

possibilitando que as alunas e alunos

exerçam o protagonismo de suas carreiras,

e permitindo que os empregadores

participantes conheçam os jovens

profissionais do curso de graduação da

FGV Direito SP.

A Feira acontece anualmente e é aberta a

todos os estudantes da graduação da

Escola, porém, direcionada àqueles que

estão no final do terceiro ano e prestes a

concluir a etapa integral do curso, quando

estarão aptos a iniciar o estágio

profissional.

O intuito do evento é aproximar os

empregadores da Escola, auxiliar no

ingresso das alunas e alunos no mercado

de trabalho e ampliar o conhecimento dos

estudantes a respeito das possibilidades de

carreiras e áreas de atuação no mercado

jurídico. 

Por intermédio da Feira, os estudantes

podem conhecer mais a fundo o mercado

jurídico, estabelecer uma rede de contatos

profissionais e contar com o apoio da

Escola para o ingresso no mercado de

trabalho.

Esse suporte é proporcionado por meio das

palestras de orientação profissional,

conversas individuais, revisões

personalizadas de currículos e simulações

de entrevistas. 

Os empregadores participantes, por sua vez,

têm a possibilidade de aproximarem-se das

inovações e especializações introduzidas

pela FGV DIREITO SP na formação de

futuros profissionais do Direito e estreitar o

relacionamento com a instituição de                     

      



ensino, recrutando profissionais com

vigorosa formação em diversos ramos de

atuação jurídica.

Na edição de 2020, devido ao período de

distanciamento social decorrente da

pandemia do Covid-19, as atividades da

Feira de Estágios foram adaptadas e

reorganizadas para o ambiente virtual.

A única mudança significativa no

cronograma inicialmente planejado deu-se

na Semana de Apresentações dos

Empregadores, programada para ocorrer

na última semana de junho, coincidindo

com a finalização das atividades

acadêmicas. As apresentações foram

remanejadas para a última semana de

julho, antes do retorno das aulas do

segundo semestre letivo. Essa adaptação

no calendário do evento buscou atender à

demanda das alunas e alunos

participantes, que estavam

sobrecarregados com a rotina de reuniões

virtuais e solicitaram um período de

descanso entre o término de semestre

letivo e a Feira de Estágios para que

pudessem se reorganizar e aproveitar o

evento de forma completa.

Considerando o período atípico vivenciado

e entendendo que toda a interação com

estudantes ocorreu no ambiente virtual,

ainda assim, pudemos notar uma grande

receptividade dos participantes.

Os vídeos e materiais disponibilizados e as

palestras organizadas tiveram quórum

elevado, composto por estudantes do 3°

ano, interessados em iniciar o estágio no

próximo ano, e aluna e alunos do 4° e 5°

anos do curso, que retornaram de

intercâmbio ou que desejavam mudar de

estágio ainda em 2020. Além disso, as

alunas e os alunos com planejamento de

intercâmbio para 2021, participaram das     

atividades a fim de aproximarem-se dos

empregadores, mesmo sem a previsão de

início do estágio no primeiro semestre do

4º ano.

As entrevistas simuladas realizadas através

da plataforma virtual Zoom e revisões de

currículos também foram intensamente

requeridas pelas alunas e pelos alunos,

assim como as solicitações de conversas e

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 graduandos da FGV

Direito SP. Na pesquisa realizada após o

evento, os parceiros também consideraram

o evento como uma importante

ferramenta para o recrutamento e seleção

de estagiários e estagiárias qualificados

para o mercado de trabalho.

A Feira busca potencializar o
desenvolvimento e a imersão
das alunas e alunos à realidade
profissional, possibilitando que
exerçam o protagonismo de suas
carreiras, e permitindo que os
empregadores participantes
conheçam os futuros
profissionais da graduação da
FGV DIREITO SP.
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A FEIRA DE ESTÁGIOS 
EM NÚMEROS
Abaixo, seguem os dados relevantes da edição de 2020 do evento.

22
EMPREGADORES

PARTICIPANTES

Além das 20 vagas inicialmente abertas, a

organização acomodou mais 2

empregadores.

Depois de finalizadas as inscrições, a

Coordenadoria de Prática Jurídica recebeu

3 contatos de empregadores interessados

em participar do evento, que não

efetivaram a inscrição no período

disponibilizado. Os registros foram incluídos

na lista de interessados para o evento de

2021.

84
ESTUDANTES  

INSCRITOS
Da turma do 6º semestre em 2020, composta

por 75 estudantes regulares e 5 estudantes

da dupla-graduação, 72 se inscreveram na

Feira. Além deles, 12 estudantes do 4º ano

buscaram o apoio do evento para iniciar

ou mudar de estágio. 

Vale ressaltar que seis dos alunos do 3º ano

foram aprovados para o intercâmbio em 2021

e não poderão realizar o estágio profissional,

mas prosseguiram com o apoio da Feira com

o intuito de estabelecer uma rede de

contatos que será utilizada no regresso da

atividade internacional.
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64
REVISÕES  DE

CURRÍCULOS

993
CANDIDATURA  ENVIADAS
Quantidade total considerando

os estudantes participantes.

12
CURRÍCULOS

ENVIADOS
Quantidade média de currículos enviados

por estudante participante, considerando

todos os presentes nas apresentações dos

empregadores.

14
PALESTRAS  

ASSISTIDAS
Quantidade média de apresentações

assistidas por cada estudante

participante da Feira.

22
ENTREVISTAS  

SIMULADAS  REALIZADAS
Apesar da quantidade de entrevista simuladas ter

sido inferior às edições anteriores da Feira, foram

realizadas muitos atendimentos individualizados

para orientação e aconselhamento, Este não era

um serviço muito utilizado pelas alunas e alunos e

a demanda cresceu significativamente em 2020.



O processo de inscrição dos empregadores

participantes foi realizado através da página

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 20 vagas para

participação no evento, e recebidas 21

inscrições.  A organização do evento decidiu

comportar todos os empregadores inscritos,

abrindo uma vaga extra, tendo em vista a

diversidade de áreas e portes dos contratantes.

Após o encerramento das inscrições, um

parceiro antigo nos procurou pois havia

perdido o prazo. Foi disponibilizada a

possibilidade de recebimento do material dos

alunos pelo evento, porém sem a possibilidade

de realização da palestra institucional virtual.

P e r f i l  d o s
e m p r e g a d o r e s
p a r t i c i p a n t e s
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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 quatro ou

menos indicações, a saber: agronegócio, arbitragem, comércio

e regulação internacional, concorrencial, direito de família e

sucessões, direito desportivo, direito e tecnologia, direito

islâmico, direitos autorais, propriedade intelectual, artes e

direito, imobiliário, proteção de dados e teorias críticas.
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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, as principais críticas

e sugestões realizadas nos comentários da

pesquisa referem-se à ausência ou baixa adesão

de empresas, instituições financeiras, escritórios

especializados ou de pequeno porte na semana

de visita dos empregadores, estes últimos

principalmente que atuem com áreas bastante

específicas, como Direito Penal. Esta é uma

crítica recorrente relacionada ao perfil dos

empregadores participantes que a organização

da Feira busca sanar através da realização de

atividades específicas no Ciclo de Orientação

Profissional, que já possui espaço consolidado na

agenda de eventos da Escola.

AVALIAÇÃO DO
EVENTO PELAS ALUNAS
E ALUNOS
A pesquisa on-line foi respondida por 27 estudantes. A maioria dos respondentes

avaliou a Feira de Estágio FGV DIREITO SP 2020 como um evento ótima e boa

enquanto facilitador da inserção profissional dos estudantes.
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Neste ano, a avaliação das

etapas da Feira de Estágios

teve maior centralização nas

categorias "ótimo" e "bom".

As avaliações regulares e

ruins foram pontuais e

concentraram-se no teste de

inglês (uma avaliação achou

o teste oral demasiadamente

fácil) e na realização das

apresentações dos

empregadores em ambiente

virtual.

Nas apresentações dos

empregadores, as alunas e

alunos elencaram que os

principais atrativos foram os

relatos sobre o dia-a-dia e a

rotina de trabalho que

realizam. O segundo item mais

assinalado foi o renome dos

profissionais que participaram

das apresentações.
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Relatos das alunas e alunos
sobre o evento

"Gostaria apenas de

agradecer a todos que

tornaram essa Feira possível.

Mesmo em um momento de

pandemia e distanciamento

social, sempre tive todo o

suporte necessário. Além

disso, a Feira conseguiu nos

trazer grande tranquilidade,

ao proporcionar  xcelente

ambiente entre o alunato e os

empregadores”.

“A feira de estágios foi
ótima, sinto que
me abriu muitas portas.
Agradeço imensamente à
equipe que organizou!”
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Dentre os 18 representantes dos empregadores que responderam à pesquisa

enviada, apenas um deles não havia participado das edições anteriores do evento. 

Os empregadores mostraram-se satisfeitos com a organização da Feira de Estágio

no que se refere ao apoio durante todo o processo e a dinâmica do evento,

conforme gráfico acima.

Os respondentes apontaram como um dos maiores benefícios da Feira de Estágios

a aproximação com a FGV Direito SP como um todo e a otimização dos processos

seletivos para a contratação dos estagiários e estagiárias.

AVALIAÇÃO DOS
EMPREGADORES
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“A organização sempre

impecável! Parabéns pela

versão on-line do evento!!

Contem comigo para as

próximas!”

(Felsberg Advogados)

"Foi muito bem organizado,

gostamos da possibilidade de

conhecer os alunos e também

do apoio nas dúvidas antes da

apresentação”

(Alvarez e Marsal Consultoria)

“Como sempre, a feira foi muito

bem organizada”

(L.O. Baptista Advogados)

Relatos dos empregadores
participantes sobre o
evento

“O evento além de possibilitar a
troca entre escritórios e alunos,
permite que os alunos façam
escolhas assertivas e na
contrapartida, permite que o
escritório contrate estagiários mais
confiantes em relação a escolha da
área de atuação”
(BM&A Advogados)
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COORDENADORIA  DE  PRÁT ICA  JUR ÍD ICA  

E  AT IV IDADES  COMPLEMENTARES


