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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO 

ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO EM DIREITO DA REGULAÇÃO 

2021 
 
 
A-) Alterado o item 5.1.c. Taxa de Inscrição. Os demais itens permanecem inalterados. 

 
Onde se lê: 

5.1 Das informações gerais: 

c. Taxa de Inscrição: 

 R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) para boletos emitidos de 29/06 a 21/08/20 até às 18h. 

 R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) para boletos emitidos após às 18h do dia 21/08/20 até 

01/10/20. A taxa de inscrição do processo seletivo poderá ser paga com cartão de crédito, em agências 

bancárias ou via internet; 

 

Leia-se: 

5.1 Das informações gerais: 

c. Taxa de Inscrição: 

 R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) para boletos emitidos de 29/06 a 18/09/20 até às 18h. 

 R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) para boletos emitidos após às 18h do dia 18/09/20 até 

01/10/20. A taxa de inscrição do processo seletivo poderá ser paga com cartão de crédito, em agências 

bancárias ou via internet; 

 

B-) Alterado o Cronograma 

ANEXO I – CRONOGRAMA ALTERADO 
 

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrições (com desconto) 29/06 a 18/09/20 até às 18h  www.direitorio.fgv.br/Mestrado   

Inscrições (sem desconto) 
Após às 18h do dia 18/09 até 

às 18h do dia 01/10/20 
www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

Formalização de inscrição e solicitação de bolsa de 
estudos (upload de documentos) 

29/06 a 01/10/20  www.direitorio.fgv.br/Mestrado 
Período de envio de laudo médico para candidatos 
com deficiência 

1ª fase: prova escrita de língua inglesa 16/10/20 das 09h às 12h Praia de Botafogo, 190 

Resultado da 1ª fase 28/10/20 www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

2ª fase: prova escrita de conhecimentos específicos 06/11/20 das 09h às 13h Praia de Botafogo, 190 

Resultado da 2ª fase  

19/11/20 

www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

Indicação dos horários para as defesas dos pré-
projetos do Mestrado 

www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

Resultado da 3ª fase do Doutorado  

25/11/20 

www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

Indicação dos horários para as defesas dos projetos 
do Doutorado 

www.direitorio.fgv.br/Mestrado 
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Defesas dos pré-projetos e projetos 30/11 a 04/12/20 Praia de Botafogo, 190, 13º andar 

Resultado final 11/12/20 www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

Resultado das solicitações de Bolsas de Estudos 18/12/20 Por e-mail aos candidatos 

Agendamento de matrícula e upload de documentos 21/12/20 a 15/01/21 www.fgv.br/processoseletivo   

Matrícula presencial  18 a 27/01/21 SRA 

Cancelamento de matrícula 03 a 05/02/21 SRA 

Inscrições em disciplinas 08 a 11/02/21 SRA 

Café da manhã de boas-vindas 01 a 05/03/21* 
*a ser confirmada pela 

Coordenação 

Início das aulas 2021.1 08/03/2021 Praia de Botafogo, 190 - 8º andar 

 
 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020. 

 

 

Antonio de Araujo Freitas Junior 

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 

Fundação Getulio Vargas 
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