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Sobre a
Feira de estágios

O objetivo deste relatório é apresentar

A Feira acontece anualmente e é aberta

o processo e os resultados da Feira de

a todos os estudantes da graduação,

Estágios da FGV DIREITO SP realizada

porém, direcionada àqueles que estão

em 2019.

no final do terceiro ano e prestes a

Em

sua

evento

décima
é

terceira

resultado

de

edição,

o

concluir

constante

a

etapa

integral

do

curso,

quando estarão aptos a iniciar o estágio

aprimoramento e atualização por parte

profissional.

da Coordenadoria de Prática Jurídica e

O intuito do evento é aproximar os

Atividade Complementares, que busca

empregadores da Escola, auxiliar no

potencializar o desenvolvimento e a

ingresso

das

alunas

imersão dos estudantes à realidade

mercado

de

trabalho

profissional,

conhecimento

alunas

possibilitando

e

alunos

protagonismo
permitindo
participantes

de

que

os

alunos

e

ampliar

o

as

exerçam

o

respeito das possibilidades de carreiras

e

e áreas de atuação no mercado jurídico.

empregadores

Por intermédio da Feira, os estudantes

carreiras,

conheçam

os

jovens

podem

conhecer

estudantes

no

que

suas

dos

e

mais

a

fundo

a

o

profissionais do curso de graduação da

mercado jurídico, estabelecer uma rede

FGV DIREITO SP.

de contatos profissionais e contar com o
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apoio

da

Escola

para

o

ingresso

no

mercado de trabalho.
Esse suporte é proporcionado por meio

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.

das palestras de orientação profissional,
conversas

individuais,

personalizadas

de

revisões

currículos

e

simulações de entrevistas.
Os empregadores participantes, por sua
vez,

têm

a

possibilidade

aproximarem-se
especializações
DIREITO

das

de

inovações

introduzidas

pela

e
FGV

SP

na

formação

de

profissionais

do

Direito

estreitar

relacionamento
ensino,

com

recrutando

a

e

futuros

instituição

profissionais

o
de

com

vigorosa formação em diversos ramos de
atuação jurídica.
Na edição de 2019 do evento, pudemos
notar grande receptividade por parte dos
alunos e alunas, uma vez que as palestras
organizadas

tiveram

quórum

elevado,

composto por estudantes com interesse
em iniciar estágio profissional em janeiro
de 2020 e até mesmo por alunos e
alunas com intercâmbio programado e
que, devido a isso, não estagiarão no
primeiro semestre do 4º ano.
As entrevistas simuladas e revisões de
currículos também foram intensamente
requeridas, assim como as solicitações de
conversas e aconselhamento profissional
individual durante todo o processo.
Para os empregadores participantes, a
Feira de Estágios mantém-se como um
relevante

evento

de

aproximação

e

divulgação da marca empregadora entre
as

graduandas

e

graduandos.

Os

parceiros também a consideram como
uma

importante

ferramenta

para

o

recrutamento e seleção de estagiários e
estagiárias qualificados para o mercado
de trabalho.
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A FEIRA DE ESTÁGIOS
EM NÚMEROS
Abaixo, seguem os dados relevantes da edição de 2019 do evento.
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EMPREGADORES

92

PARTICIPANTES

Além dos inscritos dentro do prazo,
recebemos 5 contatos de empregadores

ESTUDANTES
INSCRITOS

A turma do 6º semestre em 2019 era

interessados em participar do evento

composta por 79 estudantes regulares e 2

que não efetivaram a inscrição no

alunas da dupla-graduação, onde todos

período disponibilizado e 7

se inscreveram na Feira.

empregadores que nos contataram após

Onze estudantes do 4º ano do curso

a realização da Semana de Visitas. Estes,

buscaram o apoio do evento para iniciar

foram incluídos na lista de interessados

ou mudar de estágio.

para o evento de 2020.

Vale ressaltar que dezenove dos alunos
do 3º ano foram aprovados para o

55

intercâmbio em 2020 e não poderão

ENTREVISTAS

realizar o estágio profissional, mas

SIMULADAS

prosseguiram com o apoio da Feira com o

REALIZADAS

13

66

intuito de estabelecer uma rede de
contatos que será utilizada no regresso da
atividade internacional.

REVISÕES DE
CURRÍCULOS
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PALESTRAS ASSISTIDAS

CURRÍCULOS ENVIADOS

Quantidade média de currículos enviados

Quantidade média de apresentações

por estudante participante, considerando

dos empregadores assistidas por cada

todos os presentes nas apresentações dos

estudante participante da Feira.

empregadores.

941

CANDIDATURA ENVIADAS

Quantidade total considerando os estudantes
participantes.
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O processo de inscrição dos empregadores

Perfil dos
empregadores
participantes

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 25 vagas para
participação no evento, e recebidas 27
inscrições. A organização do evento decidiu
comportar todos os empregadores inscritos,
abrindo 2 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

assinalar

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 apenas uma
aplicação. A saber: Agronegócio, Bioética, Constitucional, Direito
de Família e Sucessões, Direito Desportivo, Direito Digital,
Imobiliário, Infraestrutura, Life Science, Mediação, Negócios de
impacto, Organizações sociais, Private Equity, Project Finance,
Recuperação judicial e falência, Startups, e Tecnologia.

Áreas de interesse informadas na ficha de inscrição
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AVALIAÇÃO DO
EVENTO PELAS ALUNAS
E ALUNOS
A pesquisa on-line foi respondida por 25 estudantes. A maioria dos respondentes
avaliou a Feira de Estágio FGV DIREITO SP 2019 como um evento satisfatório e
excelente 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,
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 e Tributário.
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Nas apresentações dos empregadores, as alunas e alunos elencaram que os
principais atrativos foram os relatos sobre o dia-a-dia a a rotina de trabalho que
realizam e a disposição em responder as dúvidas e questionamentos durante as
palestras.
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Relatos das alunas e alunos
sobre o evento
“É uma oportunidade indescritível”.
“Acho que ter uma feira estruturada e
compacta é uma grande vantagem em
relação a outros cursos”.
“Esse evento é realmente um diferencial
em relação a outras faculdades”.
“Foi tudo tratado com muito carinho!
Excelentes profissionais cuidaram da
gente!”
“Organização de evento é sempre muito
complicada, sobretudo quando o
sucesso da tarefa depende de pessoas
externas. Foi tudo muito organizado,
bem pensado e deu para notar o
esforço que foi colocado para fazer o
evento dar certo. Parabéns! ”

“Acredito que a feira nos
dá mais uma visão das
oportunidades. O fato da
escola enviar os
currículos em nosso nome
eu acho muito bom”.
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AVALIAÇÃO DOS
EMPREGADORES

Dentre os 23 representantes dos empregadores que responderam à pesquisa
enviada, quatro deles não haviam 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
o canal proporcionado para contato direto com os estudantes, antes mesmo do
início dos processos seletivos.
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Relatos dos empregadores
participantes sobre o
evento
“Como sempre, a Feira nos atende de
uma ótima maneira. Além de termos
um excelente suporte das
organizadoras, tivemos um ótimo
reconhecimento dos estudantes”
(L.O. Baptista Advogados)
“A feira foi ótima, organização
impecável e materiais dos alunos
disponibilizados, excelentes”.
(Tauil Chequer Mayer Brown)
“A feira da FGV é um sucesso, muito
organizada, bem estruturada. Show! “.
(BM&A Advogados)
"Muito boa iniciativa!"
(Jive Investiments)

“É muito importante este
momento para nós, a
proximidade com os alunos
facilita o processo
seletivo”.
(Pinheiro Neto Advogados)
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