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Bolsista integral – Curso Economia – 5° semestre
Intercâmbio bilateral em 2018.2 na Alemanha – University of Mannhein
Local onde os pais moram
Nós moramos em São Paulo (cidade e capital)
·

Composição familiar
Pai, Mãe, Irmão, Irmã e Avó

·

Breve Trajetória

Estudei o ensino fundamental e ensino médio na Fundação Bradesco, acredito que meus
irmãos e eu demos muita sorte nesse quesito, pois minha mãe é funcionária do Bradesco
e, por isso, tivemos a oportunidade de estudar em uma escola de qualidade.
Durante o ensino médio eu também trabalhei: fui aprendiz na Anhembi Morumbi e,
posteriormente, como a Fundação oferece a oportunidade de estágio aos seus melhores
alunos, acabei sendo escolhida para ser estagiária na Bradesco Seguros. Hoje estou no
4º semestre de economia e sou a 4ª melhor aluna do meu semestre. Além disso, faço
parte do núcleo de macroeconomia e sou assistente de pesquisa do Centro de Políticas
Públicas.

·

Premiações e Certificações
4ª melhor aluna de economia da turma que entrou em 2016.2

·

Descrição de como é participar do Programa de Bolsas e estudar no Insper

Ter a oportunidade de estudar no Insper e fazer parte do programa de bolsas foi
essencial na minha trajetória. O ambiente da faculdade e até mesmo o mindset dos
alunos e professores me influenciou a ter metas cada vez maiores e a crescer como
pessoa durante os últimos dois anos. Já o programa de bolsas me deu todo o apoio
necessário para conseguir estar no Insper como o auxílio financeiro, meus padrinhos,
com quem posso conversar sempre que preciso de ajuda ou estou com dúvidas, e os
meus melhores amigos que são bolsistas também.
·

Porque o desejo de fazer o intercâmbio e a importância em sua vida.

Sempre acreditei que conhecer e interagir com outras pessoas é uma ótima
oportunidade de ter novas experiências e contato com outros tipos de pensamentos. Por
isso, sair do Brasil e conhecer novas culturas sempre foi um dos meus maiores sonhos.
Além disso, sempre quis conhecer lugares importantes para a história mundial, como o
Coliseu e o Muro de Berlim, por exemplo, e vivenciar toda a intensidade de sensações
que lugares como esses podem proporcionar.
Também sei que fazer um intercâmbio te torna uma pessoa mais
independente e que poderei aplicar tudo o que irei aprender lá na minha vida pessoal,
profissional e acadêmica, sendo, deste modo, uma pessoa melhor.

·

Renda per capita atual

Aproximadamente R$ 1.200 (como meu pai é autônomo, a renda dele sempre varia mês
a mês)

