Artur Mendes Ribeiro arturmr@al.insper.edu.br
Bolsista integral – Curso Administração – 5° semestre
Intercâmbio bilateral em 2018.2 na Bélgica – Catholic School of Leuven
Local onde os pais moram
Meu pai mora comigo em São Paulo, e minha mãe em Recife
o Composição familiar
Além dos meus pais, tenho dois irmãos mais novos. Mariana, 15 anos e
Mateus 10 anos.
o Breve Trajetória
Desde sempre busquei a educação como forma de desenvolvimento e abertura
de oportunidades. Aluno bolsista no Colégio Bandeirantes e no Insper. Sempre
gostei muito do esporte e me dediquei a diversas competições escolares
(Campeão Paulista de Xadrez, Campeão de torneios escolares no Basquete)
além de trabalhar desde cedo.
o Premiações e Certificações
Campeão Paulista de Xadrez
Excel Avançado VBA-Excel Business
Photoshop- Adobe Photoshop

o Descrição de como é participar do Programa de Bolsas e estudar no
Insper
O programa de bolsas é uma oportunidade única de promover o
desenvolvimento de alunos em uma das melhores instituições do país, além de
promover uma maior equidade e diversidade na faculdade. Para mim, participar
do programa de bolsas é extremamente gratificante, dado todo o aprendizado e
vivência que adquiri durante o período estudando no Insper, além do senso de
gratidão e retorno ao próximo criado.
A experiência de estudar no Insper é indescritível, com muito apoio do corpo
docente e diversas entidades e atividades que buscam o desenvolvimento
pessoal do aluno.
o Porque o desejo de fazer o intercâmbio e a importância em sua vida.
Desde pequeno tenho vontade de conhecer e explorar lugares novos e estar
em contato com outras culturas. Ter a oportunidade de estudar em uma
universidade de ponta em outro continente, além de aprender e entender as
diferenças culturais. Creio que uma bagagem internacional seja essencial para
o currículo e desenvolvimento pessoal.
o Renda per capita atual
R$625,00 por membro familiar

