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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 

ANO 2021 
 
 
A) Alterado o item 5.1.c. quanto à prorrogação do prazo de inscrição. Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Onde se lê: 

5. DA INSCRIÇÃO 

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; 

 

Leia-se: 

5. DA INSCRIÇÃO 

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 

21/10/20. A taxa de inscrição do processo seletivo poderá ser paga com cartão de crédito, em agências 

bancárias ou via internet; 

 
B) Em consonância com as medidas restritivas adotadas pelos governos com o intuito de combater a 

disseminação do COVID-19, fica alterada a modalidade de aplicação das provas e defesas dos pré-

projetos de dissertação e projetos de tese. 

 

Os itens 6.2 (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,), 6.3 (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4) e 6.4 (letras “a” a “g”) foram 

alterados para:  

 

6.2 Das Provas 

6.2.1 A FGV, alinhada à sua missão de estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional, e em 

consonância com as medidas restritivas adotadas pelos governos com o intuito de combater a 

disseminação do COVID-19, realizará as provas de forma online. 

 

6.2.2 O candidato deverá estar conectado online, no mínimo, 30 minutos antes do início da prova, 

portando, obrigatoriamente, o documento: Cédula de Identidade (RG), Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE) ou Passaporte original. 

 

6.2.3 As instruções de acesso à prova serão enviadas aos candidatos para o endereço de e-mail 

cadastrado na inscrição no processo seletivo. A FGV utilizará o e-mail cadastrado pelo candidato no ato 
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da inscrição para comunicar oficialmente outras informações que se tornem necessárias para realização 

das provas online. 

 

6.2.4 Fazem parte do processo seletivo digital, as etapas de preparação que antecedem a data da 

prova, a saber: 

a. Webinar de apresentação da prova online;  

b. Check in de Prova.  

 

As datas das etapas de preparação constam no Cronograma do Edital (Anexo I). As instruções serão 

enviadas aos candidatos por e-mail. 

 

6.2.5 Não será permitida, sob nenhum pretexto, a realização da prova em horário diferente do 

estabelecido. 

 

6.2.6 O candidato deverá selecionar, previamente, um ambiente adequado para a realização das 

provas, de maneira que possa ficar isolado de outras pessoas durante a sua realização. 

 

6.2.7 A realização das provas será controlada por meio de um cronômetro virtual que encerrará a 

aplicação quando o tempo limite for atingido. É de responsabilidade do candidato a administração do 

tempo de prova. O sistema não dará um alerta quando o prazo estiver se esgotando. 

 

6.2.8 É de responsabilidade do candidato a leitura e aceite das instruções para a realização da prova e a 

garantia da conectividade com a internet durante a sua realização. 

 

6.2.9 A FGV não se responsabiliza por quaisquer situações de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a realização da prova online. 

 

6.2.10 Para efeito de segurança, no início da prova será solicitado ao candidato que tire uma foto e 

apresente seu documento oficial (frente com foto).  

 

6.2.11 Ao longo da realização das provas, a FGV também fará a identificação facial do candidato por 

meio de Webcam, para manter a legitimidade do processo. Além do monitoramento baseado em 

Inteligência Artificial, o processo conta com Fiscais Virtuais que farão o acompanhamento remoto e ao 

vivo de toda a prova. As imagens oriundas do monitoramento poderão ser utilizadas pela FGV, para 

consulta da legitimidade do processo e comportamento do candidato, a qualquer momento que julgar 

necessário. 

 

6.2.12 Para impedir quaisquer dúvidas, é de responsabilidade do candidato manter seu rosto detectável 

pela webcam de seu computador ao longo de todo tempo de prova. A não detecção do rosto do 

candidato em qualquer momento de prova poderá implicar eliminação e desclassificação do candidato. 

 

6.2.13 Será realizada a comparação da foto e do documento coletados na data da prova com os 

documentos apresentados quando da Efetivação do Vínculo com a FGV pelos candidatos aprovados e 

convocados para a Matrícula. 
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6.2.14 As provas serão identificadas por códigos alfanuméricos gerados aleatoriamente. 

 

6.3 Horário das Provas  

6.3.1 As provas serão realizadas em 2 (duas) Etapas, conforme segue: 

Etapa 1 - Prova de língua inglesa Etapa 2 – Prova de conhecimentos específicos 

 Dia 05/11/2020 (quinta-feira) 

 Duração individual da prova: 3h 

 Dia 06/11/2020 (sexta-feira) 

 Duração individual da prova: 4h

 Horário base de realização de prova: 9h às 12h  Horário base de realização de prova: 9h às 13h

 Horário de acesso: 8h30min às 9h  Horário de acesso: 08h30min às 9h

 

6.4 Orientações Técnicas  

6.4.1 Para realizar as provas, o candidato deverá certificar-se quanto às especificações de hardware, 

software e equipamentos, de forma antecipada. São elas: 

a. Ser Administrador da máquina, em função da necessidade de instalação de plug-in; 

b. Sistemas Operacionais e Navegadores permitidos: Windows 7 ou superior (Firefox ou Chrome), 

MacOS 10.10 ou superior (Firefox ou Chrome); 

c. Browsers e versões mínimas suportadas: Chrome versão 63 ou superior; e Firefox 52 ou superior; 

d. Conexão de internet: 1 mega ou superior; 

e. Recomenda-se, ao menos, 500Mb de RAM livre para execução da aplicação; 

f. Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2); 

g. Webcam e microfone. 

 

6.4.1.1 O candidato deverá permanecer com sua webcam e microfone ligados durante toda a prova. 

Esses equipamentos poderão estar integrados ao computador ou acoplados. O telefone celular não 

poderá ser utilizado como câmera. Escolha um local com iluminação adequada para realizar a prova.   

 

6.5 Normas de Conduta Durante a Realização das Provas 

6.5.1 O candidato não poderá acessar a plataforma online usando fones de ouvido. 

 

6.5.2 Somente será autorizada a saída do candidato após o término das provas. Fora dessas hipóteses, 

ressalvado o item 6.5.6, o candidato estará eliminado do processo seletivo, caso se ausente do terminal 

de realização das provas.  

 

6.5.3 A Prova Online possui normas e ações de segurança digital baseadas em ferramentas 

especializadas de forma que seja garantida a veracidade das informações, evitando fraude durante a 

realização da prova. A prova será protegida por alguns níveis de segurança, utilizando-se de Inteligência 

Artificial e o acompanhamento simultâneo de Fiscais online. Além disso, todo o período de prova será 

gravado e passará por uma verificação posterior. Atos de infração que, porventura, não sejam 

identificados ao longo da prova, poderão levar a anulação dela, caso sejam verificados nos relatórios 

que serão gerados. 

 

6.5.4 Ao se candidatar para este processo seletivo o candidato está ciente de que está autorizando que 

suas imagens sejam gravadas e armazenadas para fins de monitoramento durante a prova e para 

posterior consulta da FGV para averiguação da legitimidade do processo. O candidato está ciente que a 

violação das regras deste edital, identificadas nas imagens, poderá ocasionar a sua eliminação do 
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processo. 

 

6.5.5 Durante a realização da prova os candidatos poderão consumir água e alimentos desde que em 

embalagens/recipientes transparentes e devem estar próximos ao candidato a fim de evitar 

deslocamentos. 

 

6.5.6 A prova funciona em modo de gravação automática. Em caso de falha de energia ou de conexão 

com a internet, será possível retomar o acesso e continuar do ponto em que parou. No entanto, tais 

desconexões serão monitoradas e quaisquer atividades suspeitas serão analisadas para as tomadas de 

decisões a respeito da prova do candidato. 

 

6.5.7 Sugerimos ao candidato que tenha um plano de contingência preparado, com antecedência, à 

prova, que deve ser definido conforme sua própria estrutura de recursos selecionados para a prova e 

riscos mapeados de acordo com suas necessidades identificadas. 

 

Exemplos de cuidados que podem ser tomados pelo candidato, conforme sua escolha: 

a. Utilizar um notebook completamente carregado, para o caso de queda de energia; 

b. Ter uma bateria extra completamente carregada, para o caso de queda de energia; 

c. Verificar a estabilidade/qualidade de sua operadora de internet; 

d. Conferir a suficiência de seu plano de dados para o dia da prova; 

e. Ter preparado algum aparelho móvel (4G) para rotear a internet, caso haja falha da banda larga; 

f. Dar preferência a utilização de cabo de rede no lugar do wifi; 

g. Posicionar-se próximo ao modem, no caso de uso da rede wifi; 

h. Ter um computador extra e preparado tecnicamente em casa, para o caso de falha no 

computador principal. 

 

6.5.8 É de exclusiva responsabilidade do candidato: 

a. Leitura e a conferência de seus dados registrados nos sistemas disponibilizados e nos demais 

documentos do Exame; 

b. Leitura das instruções para o correto preenchimento dos campos destinados ao preenchimento 

do campo de elaboração das provas objetivas e discursivas, antes de iniciar cada prova. 

 

6.5.9 Ao ingressar na plataforma online para realizar as provas, o candidato não poderá utilizar telefone 

celular e equipamentos eletrônicos além do utilizado para realização das provas, sob pena de eliminação 

do Processo Seletivo.  

 

6.5.10 A duração da prova ocorrerá de acordo com o informado no item 6.3.1 e não haverá prorrogação, 

em hipótese alguma. 

 

6.5.11 Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada o candidato que: 

a. Perturbar, de qualquer modo, a ordem da realização das provas online, incorrendo em 

comportamento indevido durante a realização das provas; 

b. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras pessoas ou 

entidades; 

c. Utilizar materiais e/ou outros objetos não permitidos; 

d. Portar, durante a realização da prova, qualquer aparelho eletrônico, como, por exemplo: celular, 
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relógio digital, mp3, tablet ou similar, mesmo que desligados; 

e. Marcar-se ou identificar-se no corpo das provas com nome, RG ou qualquer tipo de identificação; 

f. Praticar atos que contrariem as normas do presente Edital ou do Termo de aceite para realização 

das provas. 

 

6.5.12 Os resultados serão divulgados no site do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(https://direitorio.fgv.br/mestrado). A identificação dos candidatos será pelo o número de inscrição 

disposto na ficha de inscrição do Processo Seletivo.  

 

6.6 Da defesa dos pré-projetos de dissertação e dos projetos de tese 

6.6.1 As defesas a que alude a presente seção serão realizadas via Skype ou outra plataforma de 

comunicação à distância, nas datas estipuladas no cronograma - anexo I.  

 

6.6.2 A indicação dos candidatos aptos para a etapa de defesa dos seus trabalhos será divulgada no site 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (https://direitorio.fgv.br/mestrado).   

 

6.6.3 Orientações para a etapa: 

a. O candidato deverá estar disponível para a defesa com, pelo menos, 15 (quinze) minutos de 

antecedência, portando documento de Identidade original com foto ou passaporte; 

b. Não será permitido o reagendamento da defesa em decorrência do não cumprimento de 

qualquer item deste edital; 

c. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não estiver online na data e horário 

estipulados; 

d. A FGV não se responsabiliza pela não participação do candidato por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem a 

transmissão de dados via internet. 

 

C) Prorroga o prazo de inscrições, altera a data da prova de língua inglesa e inclui as datas das etapas de 
preparação para as provas. 
 
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 21/10/20 
www.direitorio.fgv.br/Mestrado 

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

29/06 a 21/10/20  www.direitorio.fgv.br/Mestrado 
Período de envio de laudo médico para candidatos 
com deficiência 

Webinar de apresentação da prova online  27/10/2020 Mediado por tecnologia 

Check in de Prova (ambientação na plataforma para 
entendimento das funcionalidades) 

28 e 29/10/2020 Sistema de provas 

1ª fase: prova escrita de língua inglesa 05/11/20 das 09h às 12h Mediadas por tecnologia 

2ª fase: prova escrita de conhecimentos específicos 06/11/20 das 09h às 13h Mediadas por tecnologia 

https://direitorio.fgv.br/mestrado
https://direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/Mestrado
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Resultados da 1ª e 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 

Defesas dos pré-projetos e projetos 30/11 a 04/12/20 Mediadas por tecnologia 

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 

Upload de documentos  21/12/20 a 15/01/21 www.fgv.br/processoseletivo   

Matrícula 18 a 27/01/2021 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, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Antonio de Araujo Freitas Junior 

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 

Fundação Getulio Vargas 

 

http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.direitorio.fgv.br/mestrado
http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo

