
Graduação – Trabalho de Conclusão de Curso                               

DOC GR FGV 010 REV 02 - data da revisão: 03 de agosto de 2020 
 
 

Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 
Tel.: (55 21) 3799-5530| (55 21) 3799-5480 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio  

 
 

EDITAL DE ESCOLHA DE ORIENTAÇÃO DO TCC - 2022.1 
 
 

A FGV DIREITO RIO comunica ao corpo discente matriculado no 7º, 8º, 9º e 10º período a abertura 

do processo de escolha de orientação para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, nos 

termos a seguir expostos: 

 
1. Das áreas e das(os) professoras(es) orientadoras(es) 

1.1 – As vagas para a orientação são estabelecidas considerando-se os critérios de avaliação do 

Ministério da Educação e as Resoluções Administrativas da FGV DIREITO RIO, que fixam as 

atribuições funcionais de professoras(es) de acordo com os seus regimes de trabalho. 

1.2 – O TCC de alunas(os) vinculadas(os) ao Programa de Formação Complementar ou ao de Dupla 

Graduação deverá ser interdisciplinar. 

1.3 – A relação de professoras(es) orientadoras(es), com o respectivo número de vagas para 

orientação, está disposta no Anexo I deste Edital. 

1.4 – As vagas de orientação serão preenchidas, conforme número de vagas constantes do Anexo 

I, respeitando a ordem de envio do formulário de aceite de orientação (Anexo II). 

 
2. Do requerimento 

2.1 – A escolha da orientação deverá ser feita por discentes mediante o envio do formulário de 

aceite de orientação (Anexo II) para silvana.barreto@fgv.br, até o dia 28 de março de 2022, 

conforme previsto no Calendário de TCC para 2022.1 (Anexo III). 

2.2 – O formulário de aceite de orientação (Anexo II) dispensa assinatura desde que o “de acordo” 

da(o) responsável pela orientação conste no histórico da mensagem.  

2.2 – O objeto de investigação discente deverá estar relacionado à área de atuação de docentes 

indicadas(os) para orientação. 

 
3. Do aceite de orientação por docentes 

3.1 – Para a escolha de orientação, docentes poderão realizar entrevistas e considerar o currículo, 

o histórico escolar de candidatas(os) à vaga, bem como a relação do tema proposto com a linha 

pesquisa de seus interesses.  

3.2 – A escolha docente para o aceite de orientação deverá respeitar o número de vagas listadas 

no Anexo I deste edital. 

 
4 – Disposições Finais: 

4.1 – Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Graduação. 

 
 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. 
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DOCENTE ÁREA DE ORIENTAÇÃO Nº VAGAS

Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara Direito Processual Civil 2

Alvaro Amaral de França Couto Palma de Jorge Administrativo / Constitucional 3

André Pacheco Teixeira Mendes Direito penal / criminologia / política criminal 3

Antonio José Maristrello Porto Análise econômica do direito 3

Bianca Freire Medeiros Direito Tributário 3

Bianca Medeiros Direito Tributário 2

Bianca Ramos Xavier Processo tributário 2

Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo

Concorrência / políticas públicas (especialmente, educação e 

saúde) / regulação de serviços urbanos / regulação de novas 

tecnologias / regulação de petróleo / regulação de infraestrutura

4

Carlos Roberto de Castro Jatahy
Tutela coletiva de direitos / judiciário e funções essenciais à 

justiça
3

Daniel Pires Novais Dias
Direito das obrigações em geral, com destaque para contratos e 

responsabilidade civil / direito do consumidor
4

Danielle Hanna Rached Direito internacional / mudança climática e accountability 4

Décio Vieira da Rocha
Comportamento político e eleitoral / Regulação econômica e 

social / Partidos e sistemas partidário / constitucionalismo
2

Eduardo Ferreira Jordão Direito administrativo / regulação 3

Elisa Costa Cruz
Família / infância / sucessões / vulnerabilidades (teoria) / 

biodireito e bioética
1

Evandro Menezes de Carvalho

Direito internacional público / organizações internacionais 

asiáticas / direito comparado com foco nos sistemas jurídicos 

asiáticos / China

5

Fabiane Verçosa Arbitragem 3

Fabiano Robalinho Arbitragem 3

Fernanda Prates Fraga

Criminologia / direito penal / processo penal / sistema 

penitenciário / segurança pública / sistema penal e novas 

tecnologias / estratégias de combate à criminalidade organizada 

/ "criminalidade dos poderosos" (crimes corporativos, crimes do 

estado, state-corporate crime) / sistema penal e violação de 

direitos humanos. 

3

Fernando Angelo Ribeiro Leal
Teoria do direito / direito constitucional / teoria da decisão / 

princípios da administração pública
5

Flavia Bahia Martins
Direitos fundamentais / direitos humanos jurisdição 

constitucional / teoria dos poderes
5

Flavio Amaral
Direito Administrativo, com ênfase em regulação e contratação 

pública
3

Gabriela Borges Regulação Financeira 1

Gustavo da Rocha Schmidt Direito constitucional econômico / arbitragem 2

João Manoel de Lima Junior

Direito empresarial / direito societário / direito comercial / 

direito bancário / mercado financeiro / contratos derivativos / 

fundos de investimento / regulação das criptomoedas e 

blockchain / infraestrutura dos mercados financeiro e de capitais 

/ crédito privado/ finanças corporativas / regulação do mercado 

de pagamentos / regulação e concorrência no setor financeiro / 

direito e desenvolvimento / regulação financeira e 

sustentabilidade / pequenas e médias empresas

4

João Pedro Barroso do Nascimento

Direito Societário / Operações de M&A /  Mercado de Capitais / 

Contratos Empresariais 1

José Guilherme Vasi Werner
Direito Civil (especialmente) / obrigações e contratos (em geral) 

/ direito do consumidor / juizados especiais / história do direito
3

Leandro Molhano Ribeiro

Regulação (políticas regulatórias e direito da regulação) / 

desenho institucional / processo decisório / políticas públicas / 

comportamento judicial

5

Leonardo Costa Direito tributário / finanças públicas 3

Ligia Fabris Direitos da personalidade / gênero e direito 3

Luca Belli Direito e tecnologia 4

Marcela Kohlbach de Faria Processo civil, com especialização em arbitragem 1

Natasha Schmitt Caccia Salinas

Direito administrativo e direito da regulação: processos 

decisórios em agências reguladoras, controle legislativo do 

poder executivo e regulação do terceiro setor / Direito 

ambiental: poder de polícia e regulação ambiental / Sociologia 

jurídica: pluralismo jurídico e direito e desenvolvimento

3

Nicolo Zingales

Direito e tecnologia em sentido lato: direito da proteção de 

dados pessoais, governança de dados, direito de propriedade 

intelectual, regulação e governança de Internet, direito e 

politicas das plataformas, direito da concorrência, direito de 

consumidores

3

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio Direito administrativo / regulação / concorrência 2

Paula Almeida Direito internacional 5

Paulo Fernando de Mello Franco

Análise econômica do direito / direito civil / direito dos 

contratos, direito das obrigações, responsabilidade civil, direitos 

da personalidade, regulação da proteção de dados pessoais, 

direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário e 

direito do consumidor

2

Paulo Renato Fernandes da Silva Direito do Trabalho 2

Rômulo Silveira da R. Sampaio Meio ambiente 4

Sérgio Guerra Direito regulatório 4

Silvana Batini Cesar Góes Direito penal / direito eleitoral 3

Thiago Bottino do Amaral
Penal / processo penal / criminologia / análise econômica do 

crime
3

Wallace Corbo
Direitos Fundamentais, Supremo Tribunal Federal, Teoria da 

Constituição, Igualdade e Discriminação, Processo Constitucional
3

Wilson Pimentel
Dispute resolution / negociação / mediação / processo civil / 

regulação da solução de conflitos / acesso à justiça
2

                       ANEXO I - DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA ORIENTAÇÃO POR DOCENTE - 2022.1                  
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 

Identificação discente 

Aluna(o):  Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Dupla graduação:  (   ) SIM    (   ) NÃO  (  ) CPDOC   (  ) EBAPE   (  ) EMAp    

Formação Complementar:  (   ) SIM    (   ) NÃO (  ) CPDOC   (  ) EBAPE   (  ) EMAp   (  ) EPGE    (  ) RI 

 
Dados do TCC 

Tema: 

Professor(a) orientador(a):  

Professor(a) coorientador(a), se for o caso: 

CAMPO PARA DISCENTES EM REGIME DE DUPLA GRADUAÇÃO 

Professor(a) orientador(a) da 2ª graduação, se for o caso: 

 
 

Declaro que aceito orientar a(o) aluna(o) acima identificada(o) no desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso(TCC), componente curricular obrigatório e requisito parcial para a conclusão do curso 

de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO. 

______________________________________________ 
Orientador(a), FGV DIREITO RIO 

 
______________________________________________ 

Orientador(a), Dupla  graduação (se for o caso) 
 

Declaro que aceito coorientar a(o) aluna(o) acima identificada(o) no desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso(TCC), componente curricular obrigatório e requisito parcial para a conclusão do curso 

de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO. 

______________________________________________ 
Coorientador(a), FGV DIREITO RIO (se for o caso) 

 
 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 20___. 
 

______________________________________________ 
Discente 

http://www.fgv.br/direitorio
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ANEXO III - CALENDÁRIO DE TCC - 2022.1 

 

TCCI (ONLINE) 

Ver calendário específico, no ECLASS. 

TCC II 

ATIVIDADE PRAZO RESPONSÁVEL 
Publicação do edital de escolha de orientação. 14/02 Coordenação de Ensino 

Envio do formulário de aceite de orientação para 
silvana.barreto@fgv.br. 

28/03 Discente 

Agendamento de orientações formais com a 
professora de TCC II, Cristina Alves. 

14/02 – 03/06 Discente 

Submissão do projeto de TCC a responsáveis pela 
orientação.  

06/06 Discente 

Postagem do projeto no E-CLASS para investigação de 
plágio 

06/06 Discente 

Ajustes no projeto, conforme indicado por  
responsáveis pela orientação. 

06/06 – 04/07 Discente 

Informação da nota 2 (por e-mail) à professora de TCC 
II, Cristina Alves. 

06/07 Docente 

Divulgação da nota 1 e nota 2. 07/07 Professor(a) de TCC II 

TCC III 

ATIVIDADE PRAZO RESPONSÁVEL 
Encontros de orientação 15/02 – 17/06 Discente e docente 

Submissão da introdução + 1 (um) capítulo a 
responsáveis pela orientação e membros da banca de 
qualificação. 

17/06 Discente 

Postagem do TCC III em formato Word no E-CLASS. 17/06 Discente 

Exame de qualificação. 17/06 – 06/07 Discente e docente 

Entrega da ata de qualificação por e-mail) à 
professora de TCC III, Cristina Alves. 

06/07 Discente e docente 

Divulgação da nota final. 07/07 Professor(a) de TCC III 

TCC IV 

ATIVIDADE PRAZO RESPONSÁVEL 
Encontros de orientação. 15/02 – 28/06 Discente e docente 

Informação  à professora de TCC IV, Cristina Alves: 
data e horário da defesa / título do TCC / nome 
completo, e-mail e telefone de  membros  da banca 
examinadora externos à FGV. 

01/06 Discente e docente 

Envio do TCC IV a membros da banca examinadora, 
por e-mail com cópia para Cristina Alves. 

24/06 Discente 

Postagem do TCC IV no E-CLASS  para investigação de 
plágio. 

24/06 Discente 

Divulgação das bancas de defesa 24/06 Professor(a) de TCC IV 

Bancas de defesa 29/06 – 06/07 Discente e docente 

Divulgação da nota final 07/07 Professor(a) de TCC IV 
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