Iago Fabricio Segato- iagofs@al.insper.edu.br
Bolsista integral – Curso Economia – 6° semestre
Intercâmbio bilateral em 2018.2 na Bélgica – Itália – Universitá Commerciale Luigi
BocconI

Local onde os pais moram
Sorocaba, São Paulo.
o Composição familiar.
Uma irmã mais velha, atualmente com 22 anos, meu pai e minha mãe.
o Breve Trajetória
Nascido em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo possui origens humildes.
Porém, desde pequeno se mostrou ser uma criança com grande curiosidade por
tudo, o que o tornou muito interessado nos estudos e no aprendizado, garantindo
sempre ótimas notas na escola. Tendo estudado a vida toda em escola pública, no
9º ano passou no processo seletivo do ISMART, garantido uma bolsa que pagaram
seus estudos durante os seus 3 anos do ensino médio em um colégio particular de
sua cidade. Após o ensino médio, escolheu a graduação em economia por considerar
uma área de conhecimento muito ampla, e com muitas aplicações práticas, o que o
possibilitaria fazer uma mudança significativa no mundo. Tendo sido aprovado no
Insper com 100% de bolsa, se mudou para São Paulo, onde manteve a política de
boas notas e engajamento com as matérias, garantindo a oportunidade de fazer um
intercâmbio na Universidade de Bocconi também com bolsa para auxilia-lo a
aproveitar ao máximo essa experiência.

o Premiações e Certificações
- ISMART (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos) bolsa talento
(jan/2013 – dez/2015) – ex estudante de escola pública aprovado em um processo
seletivo para receber uma bolsa integral em um dos melhores colégios privados do
país.
- ISMART universitários (jan/2016 – presente) – bolsista no ISMART durante o curso
superior.
- Bolsista Integral no INSPER (Instituto de Ensino e Pesquisa) (jan/2016 - presente)
– Aceito pelo fundo de bolsas do INSPER para receber uma bolsa de estudos integral
no curso de graduação em economia.
- Menção honrosa (1º ao 4º Semestre) – Recebeu menção honrosa do INSPER por
estar entre os cinco melhores alunos de economia do seu semestre.

o Descrição de como é participar do Programa de Bolsas e estudar no Insper
Participar do programa de bolsas tem sido uma experiência incrível para mim.
Além de ter me proporcionado o contato com pessoas incríveis e inúmeras
oportunidades, a equipe sempre se mostrou muito preocupada com o meu bem-estar,
tentando sempre proporcionar a melhor experiência e o máximo de suporte possível
aos bolsistas durante a graduação.
No Insper fiz amigos incríveis com os quais aprendi muito e com certeza levarei
para toda a vida. Além dos professores, que sempre foram excelentes e abertos a
conversas sobre os mais diversos temas. Com eles, aprendi muito mais do que somente
o conteúdo que é passado dentro da sala de aula. A estrutura da faculdade também faz
toda a diferença, sinto que tenho tudo que preciso para tornar o meu aprendizado o
melhor possível. Durante esses anos tive a oportunidade de assistir à palestras e debates
com pessoas incríveis.
o Porque o desejo de fazer o intercâmbio e a importância em sua vida.
Realizar um intercâmbio é de extrema importância para mim pois tenho certeza
que contribuirá muito ao meu desenvolvimento pessoal, assim com outras diversas
experiências que tive ao longo da minha vida. Conviver com pessoas de tantas
nacionalidades diferentes, e com realidades tão distintas será um grande aprendizado e
com certeza fará com que eu veja o mundo de uma maneira mais madura e empática.
Além disso, ter uma experiência internacional será de extrema importância para
mim já que tenho a intenção de realizar um doutorado fora do país, deixando mais claro
se é esse o caminho que quero realmente seguir, ou não. Além disso, saberei como é
estudar em uma universidade europeia situação na qual aprenderei muito.
o Renda per capita atual
R$1.500,00

