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APRESENTAÇÃO 

 
ESTIMADA (O) ALUNA (O), 

 

Bem-vinda (o) à Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas - FGV 
DIREITO RIO! 

 

O Regulamento do curso de graduação da FGV DIREITO RIO é um importante guia para a 
sua vida acadêmica. Ele contém todas as informações sobre a FGV DIREITO RIO relativas 
à estruturação do curso, bem como as regras relativas às atividades que serão 
desenvolvidas durante sua graduação. 

 
Lendo este regulamento, você também saberá mais sobre as oportunidades oferecidas 
pela FGV DIREITO RIO, conhecerá os processos de avaliação das aprendizagens e de 
avaliação institucional. Ao final, você encontrará um passo a passo para fazer a sua 
matrícula on-line a cada semestre. Trata-se de um guia simples e bastante útil que o 
auxiliará a se adaptar mais rapidamente à FGV DIREITO RIO. 

 

A sua integração e participação são fundamentais para construirmos um ambiente 
acadêmico adequado a uma das melhores instituições de ensino do mundo. Leia todo o 
conteúdo com atenção e guarde-o para consultas futuras. Críticas, dúvidas e sugestões 
serão sempre acolhidas pela equipe da FGV DIREITO RIO. Afinal, nós queremos aprender 
com você também. 

 
Conte com o nosso apoio e compromisso com a excelência da sua formação! 

 
 
 
 
 

 
 

Thiago Bottino do Amaral 

Coordenador da Graduação FGV DIREITO RIO thiago.bottino@fgv.br 
 
 
 

mailto:thiago.bottino@fgv.br
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REGULAMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA FGV DIREITO RIO 
 
 

DA ESTRUTURA DA GRADUAÇÃO DA FGV DIREITO RIO 
 

Art. 1º - O curso de Graduação da FGV Direito Rio possui a seguinte estrutura: 
I. Coordenação da Graduação; 

II. Coordenação Adjunta da Graduação; 
III. Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico; 
IV. Núcleo de Prática Jurídica; 
V. Núcleo de Formação Técnico-Jurídica.; 

VI. Núcleo de Atendimento Discente; 
VII. Programa de Mentorship e acompanhamento de egressas (os). 

 

Art. 2º - Coordenação da Graduação responde pela gestão acadêmica do curso, cabendo 
ao coordenador: 

I. Planejar e administrar as atividades acadêmicas da graduação; 
II. Realizar a comunicação com as coordenações acadêmicas dos cursos de graduação 

das outras escolas da FGV, com as coordenações acadêmicas dos Centros de 
Pesquisa da Direito Rio e com as coordenações acadêmicas dos programas de Pós- 
Graduação da Direito Rio (lato e stricto sensu), no que concerne às atividades dos 
alunos de graduação; 

III. Identificar e analisar demandas, expectativas e sugestões dos corpos docente, 
discente e administrativo, bem como de representantes de turma, do Centro 
Acadêmico e das demais entidades estudantis, que auxiliem no aprimoramento da 
formação e da excelência do curso; 

IV. Conhecer, acompanhar, planejar e estruturar ações relativas aos indicadores 
gerenciais e estatais, sob a ótica acadêmica, para o atendente das regras 
regulatórias e a ampliação da produtividade da Escola; 

V. Decidir os requerimentos formulados pelo corpo discente; 
VI. Manter um relacionamento próximo ao Centro Acadêmico e às Entidades 

Estudantis, visando ao conhecimento e ao encaminhamento das demandas 
discentes; 

VII. Propor, planejar, administrar e acompanhar as ações de ingresso ao curso de 
graduação. 

 

Art. 3º - A Coordenação Adjunta da Graduação auxilia a Coordenação de graduação em 
todos os itens mencionados no art. 2º, além de: 

I. Desenvolver, planejar e acompanhar todas as atividades do Programa Mentorship 
FGV Direito Rio (Anexo I); 

II. Gerenciar, planejar e acompanhar a rede de relacionamento das (os) egressas (os) 
da FGV Direito Rio. 

 

Art. 4° - O Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico tem as seguintes atribuições: 
I. Planejar, organizar e divulgar publicações e eventos relacionados às atividades 

acadêmicas da graduação sob sua responsabilidade (ATC, Field Projects e TCC); 
II. Auxiliar no aprimoramento da metodologia participativa de ensino por meio do 

Programa de Formação Docente da FGV Direito Rio (Espaço Docente), de reuniões 
com os professores e estudantes; 



5 
 

III. Receber os resultados da avaliação das atividades acadêmicas da graduação 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Direito Rio, refletindo sobre 
eles com os corpos docente e discente Direito Rio; 

IV. Planejar e administrar as atividades de Atividade Complementar (ATC); 
V. Planejar e administrar as atividades de Field Project (FP); 

VI. Planejar e administrar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
VII. Planejar, administrar e acompanhar as ações relativas ao ENADE; 

VIII. Acompanhar e auxiliar o corpo docente na atualização das atividades acadêmicas 
da graduação disponibilizadas no Eclass; 

IX. Propor, planejar, divulgar e acompanhar as disciplinas oferecidas pelo FGV ONLINE 
a estudantes da graduação. 

X. Planejar, organizar e divulgar Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) 

da FGV Direito Rio. 

 
§ 1º O trabalho de conclusão de Curso (ANEXO III) e Field Project (ANEXO II) são componentes 
curriculares obrigatórios com 300 horas/aulas cada uma, regidos por regulamentos específicos 
anexados ao final deste Regulamento. 

 

§ 2º O Programa de Iniciação Científica (PIC) da FGV Direito Rio tem como objetivos estimular a 
produção acadêmica, despertar a vocação científica dos estudantes, aprofundar as interações 
entre graduação e a pós-graduação da FGV Direito Rio e uniformizar os procedimentos de 
apresentação e divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa. Ele está estruturado 
de acordo com as diretrizes traçadas nas Resoluções Acadêmicas nº 002/18 e 003/13. 
O programa será desenvolvido através da concessão de bolsas de Iniciação Científica a 
estudantes de graduação do curso de Direito. Essas bolsas estarão vinculadas à atuação em 
projetos específicos de pesquisa, divulgadas em edital próprio, que estejam em andamento 
ou que venham a ser desenvolvidos pelos professores da FGV Direito Rio. 

 
Art. 5º - O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) tem as seguintes atribuições: 

I. Propor, planejar, supervisionar e administrar as atividades de Estágio 
Supervisionado sejam elas realizadas na Escola (oficinas e clínicas) ou 
externamente (atividades de estágio em instituições conveniadas). 

II. Planejar, supervisionar e administrar as atividades preparatórias para o Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
Parágrafo único. O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório com 300 
horas/aula, sendo 75 horas por semestre a partir do 7º período, regido por regulamento 
específico, anexo a este regulamento (ANEXO IV – Regulamento NPJ). 

 

Art. 6º - O Núcleo de Formação Técnico-Jurídica tem as seguintes atribuições: 
I. Planejar, organizar e acompanhar a produção de materiais didáticos das atividades 

acadêmicas da graduação com vistas ao ensino participativo; 
II. Propor, planejar, oferecer, organizar e acompanhar as atividades monitoradas de 

férias; 
III. Administrar, planejar e acompanhar as atividades de colocação profissional de 

estudantes do curso de graduação; 
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IV. Acompanhar e registar o desempenho e o percurso profissional de egressas (os) da 
FGV Direito Rio; 

V. Manter uma base de dados sobre os índices de empregabilidade de egressas (os) da 
FGV Direito Rio; 

VI. Auxiliar a coordenação adjunta nas ações do Programa de Mentorship e 
acompanhamento de egressas (os). 

 
Art. 7º - O núcleo de Atendimento Discente tem as seguintes atribuições: 

I. Encaminhar sugestões, reclamações e demais demandas discentes que não sejam da 
competência da Secretaria. 

II. Acompanhar estudantes em regime de exercícios domiciliares (Regime Especial e 
Regime Excepcional de Estudos). 

III. Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes. 
IV. Acompanhar estudantes em regime de dependência. 
V. Mapear e acompanhar quantitativo de reprovações para emissão de Termo de Ciência. 

VI. Organizar o Programa de Monitoria. 
VII. Elaborar grade de equivalência e matrícula de ingressante por transferência 

externa/interna, dupla graduação e portadores de diploma. 
VIII. Organizar Semana de Ambientação. 

IX. Administrar o processo de recusa de matrícula. 
X. Organizar, planejar e acompanhar cursos de inverno e eventos. 

 
Art. 8º - A Secretaria da Graduação é o órgão responsável pela interface administrativa entre 
a Coordenação de Graduação, o corpo docente, o corpo discente e também a Secretaria de 
Registros Acadêmicos (SRA), tendo como atribuições: 

I. Receber requerimentos relacionado a: 
a. Atividades Complementares; 
b. Field Projects; 
b. Trabalho de conclusão de curso; 
c. Atividades de prática jurídica realizadas externamente; 
d. Revisão de provas; 
e. Regime especial; 
f. Todos os outros requerimentos que não sejam de atribuição da Secretaria de 
Registros Acadêmicos (SRA). 

II. Realizar os avisos sobre todas as atividades previstas no calendário acadêmico, as 
ausências de professores e aulas de reposição; 

III. Realizar a reserva de salas de estudo; 
IV. Realizar o controle dos armários do corpo discente; 
V. Realizar o acompanhamento da frequência e pontualidade do corpo docente; 

VI. Elaborar relatórios demandados pela Coordenação de Graduação; 
VII. Supervisionar o uso das instalações da Escola. 
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DOS ÓRGÃOS DA FGV DE APOIO À FGV DIREITO RIO 
 

Art. 9º - Além das atividades realizadas internamente pela Escola, o corpo discente também é 
atendido por órgãos que pertencem à estrutura da FGV, porém não subordinados à 
coordenação de graduação. 

 

Art. 10 - A Secretaria de Registros Acadêmicos é responsável pela execução de todas as 
medidas de natureza acadêmica, administrativa e financeira pertencentes à vida escolar do 
corpo discente da graduação que não sejam realizadas pela Secretaria de Graduação, assim 
como a manutenção dos registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor. 
São atribuições da SRA: 

I. Efetuar matrículas. 
II. Providenciar, encaminhar, publicar e emitir documentos relativos à vida acadêmica do 

aluno, como identidade estudantil, boletos de pagamentos, declarações, histórico 
escolar, diplomas e outros. 

III. Realizar o controle financeiro do pagamento de mensalidades e bolsas de estudo; 
IV. Gerenciar os dados no sistema de controle acadêmico do curso e prestar informações 

a toda a comunidade acadêmica. 
§ 1º - Toda solicitação discente sobre questões acadêmicas, administrativas e financeiras deve 
ser feita mediamente requerimento on-line, que o encaminhará aos setores competentes. 

 
§ 2º - A atenção às solicitações dependerá do respeito a datas e prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico do curso. 

 
Art. 11 - O número de matrícula fornecido pela SRA será o seu ID institucional. 
§ 1º - O número de matrícula é composto pelos dois dígitos finais do ano de ingresso, seguido 
do semestre de ingresso, do número 300 e da identificação discente em três dígitos, 
totalizando nove caracteres. 

 

§ 2º - O número de matrícula garante o acesso aos dados discentes de forma mais rápida e 
precisa, em qualquer espaço da faculdade (secretaria, biblioteca, livraria, entre outros) e no 
Aluno On-line. 

 

Art. 12 - O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Fundação Getúlio Vargas é um setor 
especializado em atendimento pedagógico e psicopedagógico aos alunos, apoio didático- 
pedagógico aos professores e coordenadores dos cursos de graduação das Escolas da FGV no 
Rio de Janeiro. 

 
§ 1º - O NAP apresenta-se como o canal de referência discente, de forma a atender em suas 
necessidades individuais e/ou coletivas, emocionais e/ou cognitivas e em qualquer outra 
forma de aprender, de ser e de se relacionar com o interdisciplinar e dinâmico mundo do 
conhecimento do ensino superior. 

 

§ 2º - O setor desenvolve estratégias de acolhimento discente e, por meio de uma escuta 
qualificada, busca compreender suas demandas para criar melhores condições pedagógicas 
para o desenvolvimento intelectual e emocional de jovens nessa nova etapa da vida, tentando, 
dessa forma, prevenir o fracasso acadêmico. 
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§ 3º - O NAP adota uma postura ativa de busca das manifestações discentes sobre a 
experiência acadêmicas, dúvidas, sugestões e necessidades especiais de discentes dos cursos 
de graduação da FGV. 

 

§ 4º - Para atender as demandas e especificidades dos cursos, o NAP conta com uma equipe 
de profissionais qualificadas e uma coordenação especializada em atendimento didático- 
pedagógico e psicopedagógico a alunas (os) e professoras (es). 

 
 

DAS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ENSINO E DO CURRICULO 
 

Art.13 – As políticas de ensino pautam-se nos seguintes princípios: 
I. Preparação para a intervenção no mundo profissional para avanço do país; 

II. Formação ética e responsável pela condução do trabalho e das relações sociais; 
III. Promoção da diversidade no interior do ambiente acadêmico institucional e fora 

deste; 
IV. Pro atividade e responsabilidade do discente; 
V. Formação de egressos aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
VI. Diálogo, interação e engajamento na concepção de ensino. 

 
Art. 14 – Em relação às diretrizes, as ações de ensino da FGV Direito Rio se orientam para: 

I. A excelência das atividades acadêmicas; 
II. A internacionalização institucional; 

III. A inovação didática e pedagógica; 
IV. O incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; 
V. O estímulo às atividades práticas, a criação cultural, o desenvolvimento do espírito 

científico e o pensamento reflexivo; e 
VI. A criação de soluções aos problemas concretos do Brasil e do mundo. 

 

Art. 15 – O currículo do curso de graduação será dividido em dois ciclos, o básico e o de 
especialização. 
§1º - O ciclo básico do curso de graduação da FGV DIREITO RIO fornecerá ao discente 
conhecimento inicial dos conceitos e do repertório jurídico para a compreensão da sociedade 
brasileira indispensável para a contextualização da justiça e da lei e o entendimento do 
conteúdo do fato e das relações sociais, além de estimular o exercício da cidadania proativa. 

 
§2º – O ciclo de especialização terá como premissa flexibilidade para abrigar o leque de 
necessidades e concepções discentes acerca de uma formação personalizada de acordo com 
a área de estudo e de atuação profissional mais adequada ao seu perfil. 

 

Art. 16 – O currículo se organiza, em ambos os ciclos, a partir dos seguintes princípios: 
I – Coordenação e integração das disciplinas obrigatórias e eletivas, as atividades práticas de 
field project, as atividades complementares, o trabalho de conclusão de curso e o estágio de 
prática jurídica; 
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I. Valorização das atividades extraclasse e das atividades práticas, permitindo ao corpo 
discente desenhar seu currículo de acordo com sua vocação e seus interesses 
acadêmicos e profissionais; 

II. Promoção de equilíbrio entre a exigência de uma formação básica geral, ao mesmo 
tempo fundamental e profissionalizante, com a possibilidade de uma especialização 
profissional (exigência do mercado de trabalho) por meio da alocação das disciplinas 
eletivas em trilhas relacionadas ao mercado de trabalho (e não áreas temáticas) e 
também por meio da possibilidade de realização de dupla graduação e formação 
complementar em outras áreas do conhecimento (administração, ciências socais, 
economia, matemática aplicada e relações internacionais). Este equilíbrio ajudará a 
moldar a identidade do curso e o diferenciará dos tradicionais modelos de ensino 
jurídico; 

III. Possibilidade de que todos os créditos necessários à formação sejam obtidos na 
própria FGV, disponibilizando a estrutura das demais escolas e da pós-graduação (lato 
e stricto sensu) a fim de que a (o) aluna (o) possa alcançar seu potencial acadêmico 
máximo, em diferentes perfis profissionais. 

IV. Integração com as demais Escolas da Fundação Getúlio Vargas e o possível intercâmbio 
com instituições nacionais e internacionais, acadêmicas ou profissionais conveniadas. 

 

Parágrafo único – As disciplinas eletivas estarão estruturadas em trilhas profissionais 
relacionadas ao mercado de trabalho, sendo oferecidas semestralmente, podendo haver 
número mínimo e máximo de alunos matriculados, conforme decisão do coordenador da 
graduação. 

 
Art. 17 – O curso de graduação da FGV DIREITO RIO garantirá ao discente a chance de participar 
de uma multiplicidade de ofertas extracurriculares e complementares à matriz curricular 
projetada especificamente para a graduação em Direito, o que inclui incentivos ao intercâmbio 
de ideias e de formação. Ao final de sua formação, a(o) estudante deverá dispor de habilidades 
práticas e intelectuais para a atuar com destaque, liderança e com o dinamismo necessário em 
sua área de atuação profissional. 

 

Art. 18 – O currículo de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO será composto das 
disciplinas e cargas horárias correspondentes, conforme grade curricular disponibilizada ao 
final deste regulamento. 
Por ocasião do ingresso no curso, a distribuição do corpo discente nas turmas obedecerá a 
ordem classificatória do regime de ingresso (vestibular, ENEM, exames internacionais, 
transferência interna ou externa, programas de dupla graduação e demais processos). 

 
§1º - A(O) primeira(o) colocada(o) no vestibular ingressará na turma “B”, a(o) segunda(a) 
colocada(o) na turma “A” e assim sucessivamente. 

 

§2º – Anualmente haverá uma redistribuição dos discentes, utilizando-se o mesmo critério, 
porém baseado no Coeficiente de Rendimento Acumulado. 

 

Art. 19 – A grade vigente deverá ser publicada em Diário Oficial da União no ano anterior a sua 
implantação. 
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DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 
 

Art. 20 – A(o) professor(a) poderá aplicar quantas avaliações considere necessárias, sendo uma 
obrigatoriamente decorrente de prova escrita e não identificada, preferencialmente por meio de 
avaliações contínuas e formativas por intermédio de trabalhos práticos, individuais ou em 
grupos. 
 

Art. 21 –As formas avaliativas deverão permitir maior engajamento da (os) aluna (os) e refletir a 
participação delas(es) em sala de aula. 
 
Art. 22 – A cada semestre a (o) professor (a) deverá lançar 02 (duas) notas (0 a 10), no Docente 
on-line, conforme o prazo estabelecido no calendário acadêmico. 
 
Art. 23 – A aprovação, com dispensa das provas finais, será obtida por quem perfizer média 
aritmética maior ou igual a sete e frequência obrigatória de 75% às aulas em cada disciplina, por 
período. 
 
Parágrafo único – A formula para o cálculo da aprovação com dispensa de prova final será MP 
= (N1+N2) / 2 ≥ 7,0 (MP = Média do Período; N1 = primeira Nota; N2 = Segunda Nota). 
 

Art. 24 – A prova final será obrigatória para a (o) aluna (o) que obtiver média inferior a 7,0 (sete) 
e superior ou igual a 4,0 (quatro. 
Parágrafo único – A formula para o cálculo da aprovação com realização de prova final será 
MF = 2MP + NPF / 3 ≥ 6 (MF = Média Final; MP = Média do Período; NPF = Nota da Prova Final). Art. 

Art.25 – A média inferior a 4,0 (quatro) implicará reprovação automática na disciplina. 

Art. 26 – A prova de 2ª chamada corresponderá apenas a ausência de N1 ou N2. 
 

Parágrafo único – Caso a(o) aluna (o) não tenha feito nenhuma das duas provas principais do 
semestre, ela (e) poderá se submeter à segunda chamada, conforme a fórmula MF = NSC + NPF 
/ 3 ≥ 6 (MF = Média Final; NSC= Nota da Segunda Chamada; NPF = Nota da Prova Final). 
 

Art. 27 – A aprovação em atividades complementares, oficinas de prática jurídica, clínicas e TCC 
será obtida por quem perfizer média aritmética maior ou igual a sete, para as atividades 
complementares, e frequência obrigatória de 75%. 
 

§ 1º – Não haverá segunda chamada e prova final para atividades complementares, oficinas, 
clínicas e TCC. 
 
§ 2º – A formula para o cálculo da aprovação em atividades complementares, oficinas, clínicas e 
TCC será MP = (N1+N2) / 2 ≥ 7,0 (MP = Média do Período; N1 = Primeira Nota; N2 = Segunda Nota). 
 

Art. 28 – Nas Atividades Práticas (Field Project) não haverá atribuição de uma nota numérica, 
mas sim conceito. 
 
Parágrafo único – Conceitos A, B e C corresponderá à aprovação e o conceito D significará 
reprovação. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 29 – A presença do professor em todas as aulas, reuniões e demais atividades acadêmicas 
constitui dever do (a) professor (a), cabendo ao (á) mesmo (a) informar previamente à 
Coordenação de Graduação eventual impossibilidade de comparecimento. 
Parágrafo único – No caso das aulas, somente será admitida a reposição da aula em dia/horário 
distinto se não for possível a antecipação da aula mediante troca de horários com outro(a) 
professor(a). 
 
Art. 30 – A aplicação de todas das provas – P1 (1º bimestre), P2 (2º bimestre), 2ª chamada e 
prova final – será realizada pela (o) docente responsável nos períodos previstos no calendário 
acadêmico, respeitando os dias e horários da disciplina. 
 
§1º – Na hipótese de ausência justificada do (a) professor (a), a prova será aplicada por um 
funcionário da Coordenação de Graduação. 
 

§2º - A Coordenação de Graduação poderá alocar funcionários da FGV para auxiliarem o 
professor na aplicação das provas quando esta ocorrer simultaneamente em mais de uma sala. 
 

Art. 31 – As (os) professoras (es) apresentarão o dia e horário acordados para a realização da 
prova à Coordenação da Graduação, para anuência e elaboração do calendário do período. 
 
Art. 32 – Não será aplicada prova substitutiva nos casos de perda da segunda chamada e/ou da 
prova final. 
 
 
Art. 33 – As turmas poderão ser divididas em duas ou mais salas para a aplicação de provas. 
Parágrafo único – A (o) docente responsável contará com o apoio logístico de dois fiscais de 
prova externos à FGV DIREITO RIO, de modo que possa transitar nas salas em que a prova de 
sua disciplina seja realizada. 
 

Art. 34 – A (o) professor (a) deverá dar vista de prova e entregar a prova à (ao) aluna (o) 
mediante assinatura na ata de vista de provas. 
 
§ 1º - A ata de vista de provas deverá ser datada e assinada pela (o) professor (a) e, 
posteriormente, ser entregue na secretaria da coordenação juntamente com as provas não 
entregues. 
 
§ 2º - As provas não entregues a estudantes, em função da ausência da (o) mesma (o), deverão ser 
entregues na secretaria para que a (o) aluna (o), durante o pedido de revisão de prova, tenha 
acesso ao documento e possa solicitar revisão, conforme o prazo estabelecido no calendário 
acadêmico. 
 

§ 3º - As provas ficarão arquivadas na secretaria, somente durante o semestre em vigor. Findo 
este prazo, as provas serão destruídas. 
 

Art. 35 – A vista de provas, inclusive de segunda chamada e final, deverá ser realizada nos dias e 
horários da disciplina, antes do prazo previsto no calendário para o lançamento da nota no 
sistema. 



12 
 

Art. 36 – O professor deverá reservar parte da aula para essa atividade, ocasião em que deverá 
explicitar os critérios que nortearam a correção. 

 
 

DA REVISÃO DE PROVA 

 

Art. 37 – O corpo discente terá direito de vista às avaliações escritas, devidamente corrigidas 
pelos professores, a fim de esclarecer tanto questões de conteúdo, quanto as relativas às formas 
de avaliação e correção. 
 
Art. 38 – As notas deverão estar disponíveis no Aluno Online. 
 
Art. 39 – A (o) estudante que desejar a revisão de sua prova deverá apresentar requerimento  na 
secretaria acadêmica (8º andar) acompanhado de fundamentação escrita e da prova respectiva. 
 

Art. 40 – A (o) professor (a) será responsável pela retirada dos requerimentos de revisão de prova 
na secretaria da coordenação. 
 

§ 1º - Os pedidos de revisão deverão ser respondidos de forma igualmente fundamentada. 
 
§ 2º - Havendo alteração na nota, esta deverá ser registrada no Docente on-line. 
 
Art. 41 – A (o) professor (a) deverá devolver na secretaria da coordenação o pedido de revisão 
juntamente com a prova e o respectivo parecer. 
 

Parágrafo único – A secretaria arquivará o pedido até o final do período letivo, sendo possível a 
retirada na Secretaria pela (o) aluna (o) dentro desse prazo. 
 
Art. 42 – Os prazos para requerimento de revisão de prova e de decisão docente são todos de 2 
(dois) dias úteis, contados da data em que se realizar a vista de provas. 

 
 

DO PROGRAMA DE DEPENDÊNCIA ACADÊMICA 

 
Art. 43 – Caso a (o) discente reprove em até 2 (duas) disciplinas no período, poderá escolher 
dentre as seguintes opções: 
I – Cursar a (s) disciplina (s) reprovada (s) novamente de forma presencial, a qualquer  momento 
do curso, desde que não deixe de cursar as disciplinas obrigatórias do período em que estiver 
matriculada (o). 
II – Cursar a (as) disciplina (s) reprovada (s) na forma de dependência (sem a necessidade de 
participar da aula de forma presencial) em período em que a disciplina estiver sendo oferecida. 
 

Parágrafo único - Na hipótese de reprovação de disciplina na forma de dependência, a (o) 
discente deverá obrigatoriamente cursá-la na forma presencial no período imediatamente 
subsequente ao da reprovação. 
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Art. 44 – Se houver coincidência de horário entre uma prova de disciplina regular e uma prova    de 
disciplina em dependência, marcadas para o mesmo dia e horário, o discente deverá realizar a 
prova da disciplina regular. 
 

Parágrafo único – No caso previstos no caput deste artigo, a (o) discente poderá realizar a prova 
de dependência em outro horário, devendo fazer contato, com antecedência de uma semana, 
com a Secretaria de Graduação para que sejam adotadas as providências necessárias. 
 
Art. 45 – Se as provas de uma disciplina regular e de uma disciplina em dependência forem no 
mesmo dia, mas em horários distintos, a (o) discente deverá fazer ambas. 
 
Art. 46 – A (o) discente será avaliado pela (o) professor (a) e se submeterá às avaliações previstas 
para a disciplina regular. 
 
§ 1º - O previsto no caput deste artigo não impede que a (o) professor (a) estabeleça outros 
instrumentos de avaliação além destes. 
 

§ 2º - As normas internas que regem a segunda chamada e a prova final aplicam- se também à 
(ao) aluna (o) inscrito no Programa de Dependência Acadêmica. 
 
Art. 47 – O docente da disciplina estará disponível para tirar dúvidas em horário de atendimento 
extraclasse que será disponibilizado nos murais e na Secretaria da Graduação. 
 

Art. 48 – Competirá à (ao) aluna (o) entregar os trabalhos eventualmente requeridos pela (o) 
professor (a) nas datas estipuladas e realizar as avaliações da disciplina junto à turma regular. 
 

Art. 49 – O Programa de Dependência não se aplicará para as reprovações em disciplinas eletivas, 
clínicas, oficinas, atividades complementares nem trabalho de conclusão de curso. 
 

Parágrafo único – Nos casos do caput deste artigo, a (o) discente deverá se matricular 
novamente para obter a aprovação e completar a carga horária pendente. 
 
Art. 50 – A(o) discente reprovada(o) em mais de duas disciplinas não poderá seguir para o 
período seguinte sem antes cursar com aprovação as matérias nas quais foi reprovada(o), seja no 
modo presencial, seja em regime de dependência. 
 
Art. 51 – Em hipótese alguma a (o) discente poderá prosseguir no curso se possuir 3 (três) ou mais 
disciplinas “em aberto”. Por disciplinas “em aberto” entende-se: disciplinas cursadas, pendentes 
de aprovação. 
 

Art. 52 – O Programa de Dependência Acadêmica será supervisionado pela Secretaria de 
Graduação. 
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DA RECUSA DE MATRÍCULA 
 

Art. 53 – A recusa de matrícula é o desligamento de alunas (os) que apresentarem 
aproveitamento abaixo dos padrões estabelecidos pela FGV DIREITO RIO. 
 

Art. 54 – A recusa de matrícula terá os seguintes objetivos: 
I. Induzir as (os) aluna (os) a fazerem a chamada Matrícula Responsável, que é o ato de 

se comprometer e dedicar-se seriamente às disciplinas do semestre em questão; 
II. Enfatizar o perfil discente expresso no Projeto Pedagógico do Curso 

III. Melhorar o desempenho do corpo discente da FGV DIREITO RIO. 
 

Art. 55 – A (o) aluna (o) poderá ter sua matrícula recusada e será desligada (o) 
compulsoriamente do curso nos seguintes casos: 

I. Quando exceder a 08 (oito) reprovações em disciplinas (de qualquer natureza) ao 
longo de todo o curso; 

II. Quando exceder a 02 (duas) reprovações na mesma disciplina. 
 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 56 – As Atividades Complementares (ATC) completarão currículo básico composto pelas 
disciplinas do curso e contribuirão para uma formação interdisciplinar, prática, especializada e 
socialmente contextualizada. 

 

Art. 57 – O currículo prevê o cumprimento de 600 horas de atividades complementares ao 
longo da graduação denominadas: 

I. Atividades Complementares Eletivas (ATCE) – 300h; 
II. Atividades Complementares Internacionais (ATCI) – 180h; 

III. Atividades Complementares de Pesquisa (ATCP) – 60h; 
IV. Atividades Complementares Sociais (ATCS) – 60h. 

 

Art. 58 – As ATCEs compreenderão todas as demais atividades acadêmicas oferecidas pela FGV 
DIREITO RIO, pelas demais Escolas da FGV ou por outras instituições de ensino, conforme: 

I. ATCEs oferecidas ao longo do semestre acadêmico; 
II. Grupos de estudo oferecidos ao longo do semestre acadêmico (até 30h); 

III. Programa de monitoria (até 30h); 
IV. Cursos online de curta duração oferecidos pela FGV ONLINE; 
V. Participação em entidades estudantis, com exceção do Centro Acadêmico, mediante 

avaliação da coordenação de graduação; 
VI. Desenvolvimento a participação em atividades que não se caracterizem como ATCI, 

ATCO nem ATCP. 
 

Art. 59 – As ATCIs compreenderão todas as atividades realizadas em idioma estrangeiro, 
incluindo, mas não se limitando a: 

I. Disciplinas cursadas no exterior, durante o programa de intercâmbio; 
II. Disciplinas cursadas na FGV DIREITO RIO, quando ministradas em outro idioma que não 

o português; 
III. Cursos de curta duração realizados no em outro idioma, sejam no Brasil ou no exterior; 
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IV. Participação em atividades internacionais (moot courts); 
V. Cursos de idiomas; 

VI. Apresentações de trabalhos acadêmicos no exterior. 
 
Art. 60 – As ATCPs compreenderão as atividades de pesquisa orientadas por docentes da FGV 
DIREITO RIO por meio de: 

I. Programas de iniciação científica – PIBIC; 
II. Estágio nos Centros de Pesquisa da FGV; 

III. Participação em projetos de pesquisa institucionais coordenados por docentes da FGV 
DIREITO RIO; 

IV. Outras atividades de pesquisa conduzidas por professores, devendo, nesse caso, 
receber o aval prévio da Coordenação de Graduação. 

 
Art. 61 – As ATCSs compreenderão todas as atividades sociais, de voluntariado ou comunitárias, 
realizadas em instituições previamente autorizadas pela FGV DIREITO RIO, incluindo, mas não se 
limitando a: 

I. Atividade monitorada de férias em parceiros que desenvolvam atividade jurídica 
gratuita 

II. Atuação em iniciativas de voluntariado social; 
III. Organização e participação em campanhas de doação de sangue, alimentos, 

brinquedos etc. 
 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS DE FIELD PROJECT 
 

Art. 62 – As atividades de Field Project são regidas por regulamento específico, anexo a esse 
regulamento (ANEXO II). 

 
 

INTERCÂMBIO E ATIVIDADES INTERNACIONAIS 
 

Art. 63 – A promoção da internacionalização da escola e o enriquecimento da formação do corpo 
discente é um dos objetivos do curso de graduação da FGV DIREITO RIO. Serão desenvolvidas 
diversas atividades que visam o engajamento internacional de docentes, pesquisadoras (es) e 
discentes, tais como: 

I. Programas de intercâmbio para discentes e docentes com universidades estrangeiras 
renomadas; 

II. Seminários proferidos por palestrantes internacionais para nossas (os) alunas (os) ao 
longo do ano letivo; 

III. Cursos de verão para alunas (os) nacionais e estrangeiros; 
IV. Pesquisas em conjunto entre professoras (es) da FGV Direito Rio e de universidades 

estrangeiras.; 
V. Outras atividades organizadas pela Graduação, de caráter internacional. 

 

Art. 64 – O programa de intercâmbio contribuirá tanto para a formação profissional e 
acadêmica da (o) discente quanto para o seu desenvolvimento pessoal. 

 
Art. 65 – Para participar das atividades acadêmicas junto aos parceiros da FGV DIREITO RIO, a 
(o) discente deverá estar regulamente matriculada (o), não sendo computadas as atividades 
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realizadas durante o período em que a (o) discente estiver com a matrícula trancada. 
 
Art. 66 – A (o) discente que participar do programa de intercâmbio poderá obter as 75 horas de 
prática jurídica no mesmo semestre em que for realizado o intercâmbio por meio de atividades 
realizadas nos meses de férias. 

 

§ 1º – No caso do caput deste artigo, a (o) aluna (o) deverá frequentar a Clínica de Férias (30hs) 
e a Oficina de Férias (45hs) no respectivo semestre do intercâmbio. 

 

§ 2º – Na Oficina de Férias, a (o) aluna (o) deverá realizar todas as atividades previstas, inclusive 
a elaboração das peças jurídicas. 

 

Art. 67 – O programa de intercâmbio será gerido pela Coordenação de Relações Internacionais da 
FGV DIREITO RIO. 

 
§ 1º –O aproveitamento de disciplinas cursadas no exterior será dirigido à Coordenação de 
Graduação, que fará o aproveitamento dos créditos, quando cabível, baseando-se na seguinte 
regra de equivalência: 
 
(a) disciplinas de 3 ou 4 ETCS equivalem a uma disciplina de 30 horas, disciplinas de 5 ou 6 
ETCS equivalem a uma disciplina 60 horas; 
(b) disciplinas de 4 ETCS, se cursadas em programas de pós-graduação equivalem a uma 
disciplina de 60 horas; 
(c) disciplinas de 2 ABA equivalem a uma disciplina de 30 horas; 
(d) disciplinas de 1 ou 2 créditos (credit system) equivalem a uma disciplina de 30 horas, 
disciplinas de 3 ou 4 créditos (credit system) equivalem a uma disciplina 60 horas. 

 
 

PROGRAMAS DE DUPLA GRADUAÇÃO E DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Art. 68 – O Programas de Dupla Graduação e de Formação Complementar serão regidos por 
regulamentos próprio (ANEXOS V e VI). 

 
 

GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA 
 
 

Art. 69 – Os grupos de estudo e de pesquisa têm como objetivo aprofundar o estudo de 
determinados temas e ampliar as possibilidades de contato com a atividade acadêmica. 
§1º – Os grupos serão formados por iniciativa discente ou docente. 
§2º – A constituição dos grupos exigirá a coordenação de um(a) professor(a) orientador(a). 

 
Art. 67 – As(os) interessados deverão inscrever seus grupos de estudos, previamente ao início das 
atividades, bem como apresentar um relatório de atividades por meio de formulários específicos 
a ser protocolados na Secretaria da Escola. 
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DO TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE DISCIPLINA E DO CURSO 
 

Art. 70 – A Secretaria de Registros Acadêmicos disponibilizará um calendário com os períodos 
para alteração e/ou cancelamento de matrícula nas atividades eletivas (sejam elas 

disciplinas, atividades complementares, atividades práticas ou atividades de estágio), 
geralmente uma semana após o início das aulas. 

 

Art. 71 – Passado o prazo, qualquer alteração ou cancelamento deverá ser requerido pelo aluno 
on-line mediante pagamento de taxa e estará sujeita à análise da Coordenação de Graduação. 

 

§1º – Salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, não é possível deixar de cursar 
ou realizar o trancamento de disciplinas obrigatórias; 

 

§2º – Salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, não é possível realizar o 
trancamento de nenhuma atividade acadêmica fora do prazo estabelecido pela Secretaria de 
Registros Acadêmicos. 

 

Art. 73 – O trancamento do curso poderá ser feito a qualquer tempo e mediante requerimento 
protocolado junto à Secretaria de Registros Acadêmicos. 

 

Art. 74 – A reabertura de matrícula deverá ser efetuada no final do semestre para vigorar no 
semestre subsequente. 

 
Art. 75 – Somente será permitido o trancamento de matrícula por até 04 semestres. 

 
Parágrafo único – Excedido o limite estabelecido no caput deste artigo, caso a(o) aluna(o) não se 
manifeste solicitando a reabertura de matrícula no curso, sua matrícula será cancelada por 
abandono. 

 
Art. 76 – O cancelamento do curso pode ser feito a qualquer tempo e mediante requerimento 
protocolado junto à Secretaria de Registros Acadêmicos. 

 
 

DO ABONO DE FALTAS 
 

Art. 77 – Não serão abonadas faltas, salvo nos casos abaixo: 
 

I. Alistamento militar obrigatório ou convocação do Serviço Militar Brasileiro (Decreto- 
Lei nº 715, de 30/07/1969 e Decreto nº 85.587/80); 

II. Convocação da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/97); 
III. Convocação ao Tribunal do Júri ou audiência judicial; 
IV. Estudante-Atleta (Lei nº 9.615, de 24/03/1998); 
V. Dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de atividades 

acadêmicas (Lei nº 13.769/ de 17/01/2019); 
VI. Participação de reuniões do CONAES (Lei nº 10.861, de 14/04/2004). 

 
Art. 78 – A (o) aluna (o) deverá requerer o abono das faltas junto à Secretaria de Registros 
Acadêmicos, anexando a documentação comprobatória do seu impedimento de participar das 
atividades acadêmicas durante o período em que se ausentou. 
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Art. 79 – Dentre as hipóteses de abono de falta não estará a impossibilidade de comparecimento 
às aulas em razão de doença infecto contagiosa. 
 

Parágrafo único – Nos casos em que a (o) aluna (o) ficar impossibilitado de participar das 
atividades presenciais, deverá ser requerido o regime especial na Secretaria de Registros 
Acadêmicos. 

 
 

REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM 
 

Art. 80 – O Regime Especial de Aprendizagem será concedido à (ao) aluna (o) cuja condição de 
saúde não permita sua frequência à Escola na proporção mínima exigida em lei, embora se 
encontre em condições de aprendizagem. 

 
Art. 81 – Será concedido o Regime Especial conforme as hipóteses legais: 
 
a) Gestante, a partir do 8º mês de gestação e durante três meses (repouso), nos termos da 

Lei n. º 6.202/75. A aluna deverá apresentar laudo médico contendo o mês da gestação e 
a provável data do parto. Em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante 
laudo médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto; 

b) Portador (a) de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras 
condições mórbidas, que apresentem distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados e 
especificados no Decreto-Lei n. º 1.044/69 e comprovados através de Laudo Médico 
elaborado por autoridade oficial do sistema educacional, que deverá conter diagnóstico, 
o tempo sugerido de afastamento e a terapêutica instituída para o tratamento; 

c) O aluno convocado para o serviço militar obrigatório, que esteja obrigado a faltar às 
atividades acadêmicas por força de exercício de manobra ou exercício de apresentação 
das reservas ou cerimônias cívicas, quando comprovado por documento da autoridade 
competente; 

d) Outras situações que impeçam a presença física do aluno na escola, examinadas à critério 
da coordenação. 

 

Art. 82 – A solicitação do Regime Especial deverá ser feita junto a Secretaria de Registros 
Acadêmicos, pela (o) aluna (o) ou responsável, até o quinto dia consecutivo do afastamento, 
mediante requerimento e apresentação do laudo médico. 

I. O período para concessão do regime especial não poderá ser inferior a 07 (sete) dias. 
II. Será facultado à (ao) aluna (o) juntar outros documentos que considerar relevante. 

 

Art. 83 – A Coordenação da Graduação analisará o requerimento e, com base na documentação 
apresentada, oficializará o início e término do período de Regime Especial. 

 
Art. 84 – Será permitida a renovação do regime especial de atendimento domiciliar durante o 
semestre letivo, devidamente fundamentado e com apresentação de nova documentação 
comprobatória. 

 

Art. 85 – Sendo necessária a continuidade do regime especial de atendimento domiciliar após o 
encerramento do semestre letivo, a (o) aluna (o) deverá apresentar novo requerimento e terá a 
sua matrícula automaticamente trancada. 
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Art. 86 – A Secretaria da Coordenação ficará encarregada de cientificar o corpo docente da 
concessão do Regime Especial e acompanhar a aplicação do mesmo. 

 
 

Art. 87 – Em até 5 (cinco) dias úteis a (o) docente da disciplina deverá encaminhar para o 
Secretaria da Coordenação, o plano de atividades a ser cumprido, bem como o critério utilizado 
para a avaliação dos estudos dos alunos em Regime Especial. 

 

Parágrafo único – Caberá à (ao) aluna (o), ou através de seu representante, manter- se em 
contato com o professor da disciplina para o bom cumprimento das atividades. 

 

Art. 88 Os trabalhos dos alunos em Regime Especial deverão ser entregues ao professor por meio 
eletrônico, devendo obrigatoriamente copiar a Secretaria da Coordenação 
(direitorio.graduacao@fgv.br) com a expressão “REGIME ESPECIAL” em destaque. 

 

Art. 90 – Será garantido à (ao) estudante em Regime Especial o direito à avaliação na forma e 
períodos definidos pela Coordenação, considerando os limites e possibilidades discentes. 

 
Art. 91 – Competirá à (ao) aluna (o) estabelecer contato com a Secretaria da Coordenação para 
se manter informado das exigências relativas aos exercícios, trabalhos e avaliação do período 
em que estiver afastado. 

 
 

DO APROVEITAMENTO E DISPENSA DE DISCIPLINAS 
 

Art. 92 - Disciplinas cursadas fora da FGV DIREITO RIO poderão ser aproveitadas após análise da 
ementa e respectiva carga horária, ficando a decisão a cargo da Coordenação de Graduação. 

 
Parágrafo único – O aproveitamento de disciplinas cursadas fora da IES deverá ser solicitado via 
requerimento na SRA. 

 

Art. 93 – As atividades realizadas durante o período de intercâmbio poderão servir como carga 
horária de atividades complementares e/ou de disciplinas. 

 
Parágrafo único – A análise e a decisão da Coordenação de Graduação sobre o aproveitamento 
serão baseadas na natureza da atividade, na ementa e na carga horária. 

 

Art. 94 – Discentes do 6º ao 10 período matriculadas (os) no curso de graduação da FGV DIREITO 
RIO poderão cursar disciplinas eletivas oferecidas: 

I. Pela graduação, pela pós-graduação lato sensu e pelo PPGD em Direito da Regulação, 
oferecidas pela FGV DIREITO RIO; 

II. Pelos demais cursos de graduação da FGV, conforme as regras de cada Escola; 
III. Pelo FGV ON LINE, conforme regras específicas. 

 
  

mailto:direitorio.graduacao@fgv.br
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DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Art. 95 – As atividades de Trabalho de Conclusão de Curso são regidas por regulamento 
específico (ANEXO III). 

 

DAS PREMIAÇÕES 
 

Art. 96 – De forma a estimular o desempenho acadêmico o curso de graduação da FGV DIREITO 
RIO atribuirá diferentes tipos de premiações: 

I. Prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação e Prêmio Miranda Rosa de Qualidade de TCC; 
II. Prêmio Meritum Individual; 

III. Prêmios Field Project Destaques; 
IV. Medalhas Summa cum Laude, Magna cum Laude e cum Laude. 

 
Art. 97 – O Prêmio Miranda Rosa de Qualidade e o Prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação serão 
atribuídos anualmente aos trabalhos de conclusão de curso de Graduação em Direito que se 
destacam pela qualidade ou por seu aspecto inovador, respectivamente. 

 
Parágrafo único – Os prêmios também terão por objetivo destacar e difundir os trabalhos de 
conclusão da Graduação da FGV DIREITO RIO. 

 
Art. 98 – A inscrição dos trabalhos para qualquer dos prêmios referidos no artigo 91 será feita por 
indicação da banca examinadora, logo após a defesa, ou por requerimento do aluno, no prazo e 
na forma do edital (nessa aso acompanhados de conter justificativa escrita quanto aos aspectos 
inovadores e/ou de excelência do trabalho). 

 

Art. 99 – A escolha dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora composta por docentes 
da FGV DIREITO RIO, a qual constará do edital de premiação elaborado pela Coordenação de 
Graduação, que também poderá conceder menções honrosas. 

 
Art. 100 – O Prêmio Meritum Individual será atribuído semestralmente a estudantes do 1º ao 5º 
período que apresentem o maior coeficiente de rendimento acadêmico e tenham cursado todas 
as disciplinas obrigatórias do semestre. 

 
Art. 101 – O Prêmio Destaque Field Project será atribuído semestralmente ao grupo de 
estudantes que tenha desenvolvido o Field Project considerado mais inovador e de maior 
impacto social. 

 

Art. 102 – A escolha dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora composta por docentes 
da FGV DIREITO RIO e/ou integrantes externos à Escola, a qual constará do edital de premiação 
elaborado pela Coordenação de Graduação, que poderá conceder menções honrosas. 

 
Art. 103 – Ao concluírem o curso de graduação, os alunos receberão prêmios de acordo com o 
Coeficiente de Rendimento Acumulado: 

 
§1º - Aluna(o)s que concluam o curso com CRA (Coeficiente de Rendimento Acumulado) acima de 
9,5 serão agraciados com uma declaração de formação summa cum laude; 
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§2º - Aluna(o)s que concluam o curso com CRA (Coeficiente de Rendimento Acumulado) acima de 
9,0 serão agraciados com uma declaração de formação magna cum laude; 
§3 - Na ausência de agraciados com os prêmios acima, a (o) aluna (o) com o maior o Coeficiente de 
Rendimento Acumulado dentre os formandos serão agraciados com uma declaração de 
formação cum laude. 

 

Art. 104 – Todos os prêmios serão concedidos na forma de certificados, podendo a Direção da 
Escola, em cada caso e a cada premiação, decidir pela concessão de outros benefícios, como 
cursos, viagens, valores para aquisição de livros na Livraria da FGV e publicação dos resultados 
em periódicos ou coletâneas. 

 
 

DA (O) ALUNA (O) EXTERNO 
 

Art. 105 – As (os) alunas (os) de Graduação ou portadores de diploma superior de outras 
Instituições de Ensino estarão aptas (os) a cursar Atividades Complementares, Cursos 
Internacionais e Disciplinas Obrigatórios e Eletivas mediante disponibilidade de vagas e aceite 
prévio do Coordenador de Graduação. 

 

Parágrafo único – Tais estudantes estarão aptas (os) a cursar as atividades acadêmicas 
supramencionadas por período de até um ano mediante pagamento de taxa. 

 
 

DA COMISSÃO DE ÉTICA 
 

Art. 106 – a Comissão de Ética é o órgão responsável pelo julgamento de todos os casos que 
envolvam violação ao Código de Ética e Integridade instituído pela Escola praticados por 
docentes, discentes e funcionários. 

 
Art. 107 – O Código de Ética e Integridade Acadêmica (ANEXO VII) assegurará a consolidação dos 
valores de honestidade e integridade como princípios norteadores de uma vida acadêmica 
louvável. 

 
 

DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 

Art. 108 – O Programa de Diversidade e Inclusão terá como objetivo garantir um mecanismo 
educacional e de monitoramento frente a condutas preconceituosas e discriminatórias 
específicas, além de ser responsável pela organização e realização de eventos e debates e por 
sugerir disciplinas que se relacionem com a temática. 

 
Art. 109 – Compete ao Programa de Diversidade e Inclusão: 

I. Apoiar as entidades estudantis já existentes, principalmente no que diz respeito aos 
seus projetos de Diversidade; 

II. Desenvolver metas e estratégias para a melhora das métricas de equidade e 
diversidade no curto e no longo prazo; 

III. Propor políticas de acolhimento para alunos funcionários, ou terceirizados que 
sofreram algum tipo de preconceito ou violência dentro da instituição; 

IV. Propor ações visando à construção de um ambiente em que valores como respeito, 
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dignidade, igualdade, solidariedade, justiça e liberdade sejam colocados como 
prioridades. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Art. 110 – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Coordenação 

de Graduação. 
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ANEXO I – Projetos Especiais - Programa Mentorship FGV Direito Rio 

 
O Programa de Mentoria Acadêmica tem por pressuposto o diálogo e orientação 
estabelecidos entre um professor e um estudante, que buscam o planejamento conjunto 
de ações para aproveitamento máximo do curso, satisfação pessoal e ampliação das 
perspectivas na carreira profissional do estudante mentorado. 

 

Para além da orientação de professores o Programa Mentorship da FGV DIREITO RIO 
também possuirá outros tipos de monitoria, a saber: 

 

a) Peer Mentoring – mentoria: realizada por veteranos para os discentes de primeiro 
período por intermédio de parceria com o CAMM VET-PET; 

b) Professores - mentoria: realizada por docentes das áreas de interesse (para alunos 
do 2º ao 5º período); 

c) Programa Mentorship – mentoria: realizada pelo gestor do programa, estimulada 
e mediante solicitação, utilizando a participação de ex-alunos e profissionais do 
mercado/academia. 

 
As atividades do Programa têm como objetivo auxiliar a vida acadêmica e profissional dos 
discentes da FGV DIREITO RIO, através de alinhamento das expectativas e vocações às 
diversas oportunidades oferecidas pela Escola, oportunizando decisões mais assertivas, 
seguras e alinhadas com os anseios particulares. 

 

O processo permitirá, também, aproximação do corpo discente à linha de pensamento da 
Escola, interação entre docentes, alunos e ex-alunos, e consequente fortalecimento da 
comunidade FGV DIREITO RIO. 

 

As atividades de mentoria seguem determinado fluxo que incluem, dentre outras ações: 
 

a) Matching de calouros com estudantes; 
b) Entrevistas individuais com alunos; 
c) Formação de grupos de interesse e conexão com mentores; 
d) Eventos sobre carreiras jurídicas; 
e) Disseminação do programa; 
f) Balanço geral de impacto da mentoria. 
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ANEXO II – Regulamento Field Project  
 

CAPÍTULO I - CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º – O Field Project (FP) é um componente curricular obrigatório constituído por cinco 
atividades práticas extraclasse do curso de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO, 
totalizando uma carga horária de 300 horas, distribuídas em 60 horas/aula do 1º ao 5º 
período. 

 
Art. 2º – O FP se caracteriza por experiências práticas reais (não simuladas) e 
diversificadas. 

 
Art. 3º – São objetivos do FP: 

I. Aplicar conceitos e teorias apreendidos ao longo da formação por intermédio de 
um projeto de campo que alcance, impacte e/ou tenha interface com a 
comunidade externa à FGV Direito Rio; 

II. Analisar dados para a construção de conhecimentos e modelos de ação; 
III. Propor soluções criativas e inovadoras para os problemas investigados; 
IV. Estimular a inovação científica e tecnológica nas diversas áreas do Direito; 
V. Vivenciar dinâmicas interpessoais e comunicacionais na análise de problemas 

institucionais; 
VI. Desenvolver habilidades profissionais interdisciplinares para carreiras variadas. 

 

Art. 4º – O FP poderá ser proposto: 
I. Por um (a) ou mais docentes; 

II. Por um (a) assistente acadêmica (o) da graduação; 
III. Por discentes a partir do 5º período; 
IV. Por um (a) participante do Programa de pós-graduação da FGV Direito Rio; 
V. Por um (a) professor (a) visitante. 

 

Art. 5º – A execução do FP será supervisionada: 
I. Por um (a) ou mais docentes; 

II. Por um (a) assistente acadêmica (o) da graduação sob acompanhamento de um 
(a) docente ou da coordenação de ensino da graduação; 

III. Por um (a) discente a partir do 3º período sob acompanhamento de um docente, 
assistente acadêmica (o) ou da coordenação do Núcleo de Ensino e 
Acompanhamento Pedagógico. 

 
Art.6º – O corpo docente responsável por disciplinas obrigatórias do 1º ao 5º período 
deverá propor, pelo menos, um FP para a execução no semestre no qual a disciplina 
estiver sendo ministrada. 
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CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º – Compete ao Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico: 
I. Disponibilizar todos os documentos relacionados ao FP no site da Graduação da 

FGV DIREITO RIO; 
II. Estabelecer o cronograma de atividades e o calendário de FP, planejar e 

acompanhar o desenvolvimento do FP em conjunto com a (o) docente, assistente 
acadêmica (o) ou discente; 

III. Elaborar, semestralmente, o edital para a inscrição discente nas propostas 
apresentadas e receber as inscrições discentes; 

IV. Promover e divulgar evento acadêmico de apresentação de resultados dos FP; 
V. Sugerir formas de publicação dos FP apresentados; 

VI. Arquivar todos os documentos, requerimentos e trabalhos relacionados ao FP; 
VII. Lançar os conceitos discentes no Lyceum. 

 

Art. 8º – Compete à (o) responsável pela supervisão do FP: 
I. Definir o escopo do projeto, proposta de entrega, formas de atuação e critérios de 

avaliação; 
II. Indicar encontros de orientação ao grupo discente ou ao corpo de assistência 

acadêmica envolvido no FP; 
III. Esclarecer dúvidas discentes sobre questões práticas e teóricas; 
IV. Avaliar o projeto com um conceito A, B, C ou D – sendo o A (excelente), o B (muito 

bom), C (satisfatório) e o D (insatisfatório, o que equivale a não obtenção de 
créditos) – a cada participante; 

V. Enviar o relatório final, pôster e demais documentos do FP solicitados pela 
coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico no final do 
período; 

VI. Zelar pelo cumprimento das atribuições discentes e dos prazos do FP sob sua 
orientação; 

VII. Participar do evento acadêmico de divulgação dos resultados do FP. 
 

Art. 9º – Compete ao corpo discente: 
I. Inscrever-se nas propostas de FP apresentadas em edital; 

II. Inscrever-se na disciplina Field Project pelo sistema no aluno online; 
III. Cumprir com as exigências e atividades do projeto de campo; 
IV. Entregar o relatório semestral como requisito parcial para a obtenção das horas 

do FP, conforme prazo fixado no calendário acadêmico; 

V. Respeitar todos os prazos estabelecidos no calendário de FP; 
VI. Apresentar os resultados do FP em evento acadêmico organizado pela 

coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico. 
 
 

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DE FP 

 

Art. 10 – A relação dos FP com o respectivo número de vagas disponíveis será divulgada a 
cada semestre letivo. 

 
Art. 11 – A escolha discente de propostas para o desenvolvimento de FPs será semestral. 
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§ 1º – No ato de inscrição nos projetos oferecidos pela graduação, discentes deverão 
indicar três opções em ordem de preferência, sendo as vagas preenchidas utilizando-se 
como critério o Coeficiente de Rendimento Acumulado. 
§ 2º – Os discentes poderão inscrever-se em mais de um FP no semestre, tendo sua 
participação nos demais FP condicionada à existência de vagas, as quais serão preenchidas 
preferencialmente por discentes que não estejam inscritos em outro FP. Havendo vagas, 
o preenchimento se dará utilizando-se como critério o Coeficiente de Rendimento 
Acumulado. 

 
 

CAPÍTULO IV - DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 12 – No início de cada semestre letivo, o Núcleo de Ensino e Acompanhamento 
Pedagógico poderá promover um evento acadêmico para a divulgação dos resultados dos 
FP realizados no semestre anterior. 

 

Art. 13 – Poderão compor o evento acadêmico: 
I. Seminário e mesa-redonda sobre assuntos relevantes aos temas dos FPs; 

II. Conferências ou palestras; 
III. Exposição: exibição pública de produção artística, técnica e científica; 
IV. Apresentação de pôsteres. 

 
 

Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 – O relatório seguirá as indicações do modelo disponibilizado pelo Núcleo de 
Ensino e Acompanhamento Pedagógico. 

 

Art. 15 – Não haverá programa de dependência para o FP. 
 

Art. 16 – Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Graduação. 
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ANEXO III – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 

Capítulo I - OBJETIVOS E ATRIBUTOS 

 

Art. 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório 
(RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004) constituído por quatro 
disciplinas do curso de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO. 

 
Art. 2º – As disciplinas de TCC possuem 75 horas/aula por período a serem cursadas a 
partir do 7º período: 

I. Metodologia da Pesquisa, TCC I; 
II. Projeto de Pesquisa, TCC II; 

III. Exame de Qualificação, TCC III; 
IV. Banca de Defesa, TCC IV. 

 

Art. 3º – O TCC tem como objetivos: 
I. Aplicar conceitos e teorias apreendidos ao longo da formação por intermédio da 

proposição de um projeto de pesquisa; 
II. Propor soluções ao problema de pesquisa dentro das diferentes áreas do Direito; 

III. Incitar ideias e produtos que favoreçam o desenvolvimento socioeconômico da 
nação; 

IV. Aplicar o Direito por meio de projetos de extensão e da prática interdisciplinar; 
V. Estimular a inovação científica e tecnológica nas diversas áreas do Direito. 

 
§1º – A disciplina de TCC I poderá ser cursada concomitantemente com a disciplina de TCC 
II, bem como, TCC III com TCC IV, permitindo a conclusão do trabalho de curso em 1 (um) 
ano. 

 

§2º – A inscrição em mais de uma disciplina de TCC deverá ser feita mediante solicitação 
acadêmica no sistema e estará sujeita à deferimento. 

 

Art. 4º – A forma do TCC deverá ser definida de acordo com o problema investigado, os 
objetivos da pesquisa proposta e a orientação de um (a) professor (a) responsável. 

 
Art. 5º – São formas possíveis de TCC: 

I. Monografia; 
II. Artigo científico; 

III. Projeto de lei; 
IV. Parecer jurídico; 
V. Filme jurídico. 

 

§ 1º – Independentemente da forma de TCC escolhida, a entrega do projeto de pesquisa 
escrito será obrigatória. 

 

§ 2º – O TCC seguirá as indicações formais do Manual de elaboração de Trabalhos Escritos 
do Sistema de Bibliotecas da FGV, bem como as da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
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Art. 6º – As (os) alunas (os) integrantes dos Programas de Dupla Graduação e de Formação 
Complementar deverão realizar seu trabalho de forma interdisciplinar, articulando o 
Direito à área da formação. 

 
 

Capítulo II - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º – Compete à Coordenação de Graduação decidir, em instância recursal, todas as 
questões relacionadas ao trabalho de conclusão de curso. 

 

Art. 8º – Compete ao Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico coordenar e 
planejar os procedimentos relativos ao TCC definidos por este Regulamento e, 
especialmente, as seguintes atribuições: 

I. Disponibilizar todos os documentos relacionados ao TCC no site da Graduação 
da FGV DIREITO RIO; 

II. Planejar e acompanhar o desenvolvimento das disciplinas TCC I, TCC II, TCC III 
e TCC em conjunto com o (a) professor (a) orientador (a), inclusive o 
cronograma de atividades; 

III. Elaborar, anualmente, o calendário de atividades relativas ao Concurso de 
Premiação de TCC; 

IV. Planejar, semestralmente, o calendário de TCC (em combinação com o NPJ – 
calendário OAB); 

V. Elaborar, semestralmente, planilha com docentes disponíveis para 
orientação, com respectivo número de vagas; 

VI. Sistematizar os requerimentos de orientação enviados pelas (os) discentes; 
VII. Realizar o controle das atividades realizadas pelas (os) discentes nas 

disciplinas TCC I, TCC II, TCC III e TCC IV; 
VIII. Elaborar e disponibilizar os formulários para os pareceres de avaliação das 

bancas examinadoras, bem como os requerimentos definidos no 
Regulamento de TCC; 

IX. Expedir declarações de participação em bancas examinadoras de TCC; 
X. Elaborar, anualmente, Edital do Concurso de Premiação de TCC, referente aos 

prêmios de Qualidade Alfredo Lamy e Inovação Miranda Rosa em TCC; 
XI. Convocar a Comissão Julgadora dos prêmios de TCC e divulgar os resultados; 

XII. Enviar para a Coordenação de Publicações os trabalhos indicados à publicação 
online na Biblioteca Digital. 

 
Art. 9º – Compete à Secretaria da Graduação a gestão dos procedimentos relativos ao TCC 
definidos por este Regulamento e, especialmente, as seguintes atribuições: 

I. Receber as inscrições das (os) alunas (os) para o processo de seleção de 
orientação; 

II. Receber, protocolar e encaminhar à coordenação do Núcleo de Ensino e 
Acompanhamento Pedagógico todos os requerimentos relacionados ao TCC; 

III. Receber, protocolar e encaminhar à coordenação do Núcleo de Ensino e 
Acompanhamento Pedagógico a versão final do TCC depositado pela/o aluna/o; 

IV. Divulgar as Bancas de Qualificação e Bancas de Defesa em TCC; 
V. Arquivar todos os documentos, requerimentos e trabalhos relacionados ao TCC; 

VI. Lançar o edital do concurso de premiação de TCC, referente aos prêmios de 
qualidade Alfredo Lamy e Inovação Miranda Rosa em TCC; 
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VII. Divulgar o calendário de atividades relativas ao concurso de premiação de TCC. 
 

Art. 10 – Compete à (ao) professora (o) orientar individualmente a (o) aluna (o), sobretudo 
quanto ao conteúdo e a forma dos TCC’s II, III e IV e, especialmente, as seguintes 
atribuições: 

I. Realizar encontros com alunas (os) orientandas (os) no decorrer das disciplinas, 
conforme carga horária definida neste Regulamento; 

II. Informar o aceite de orientação, através de formulário específico a ser entregue 
pela (o) orientanda (o) na coordenação de ensino; 

III. Presidir as bancas examinadoras do TCC das (os) suas (seus) orientandas (os); 
IV. Compor as bancas examinadoras de demais discentes do TCC, quando convidado; 
V. Entregar a versão preliminar do TCC corrigido à (ao) aluna (o) na disciplina de TCC; 

VI. Entregar ao Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico a nota de suas 
(seus) orientandas (os) em formulário próprio; 

VII. Indicar docentes para comporem as bancas de qualificação e de defesa, 
respectivamente relacionadas aos TCC III e IV; 

VIII. Avaliar o projeto de TCC e informar à coordenação do Núcleo de Ensino e 
Acompanhamento Pedagógico a nota do orientando na disciplina de TCC II, 
conforme calendário semestral de TCC; 

IX. Realizar o exame de qualificação, requisito parcial para a conclusão da disciplina 
TCC III, conforme calendário semestral de TCC; 

X. Informar à coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico a 
nota da (o) orientanda (o) na disciplina de 

XI. TCC II, conforme calendário semestral de TCC; 
XII. Zelar pelo cumprimento dos prazos. 

 

Art. 11 – Compete ao corpo discente as seguintes atribuições: 
I. Cursar com aproveitamento satisfatório as disciplinas de TCC; 

II. Recolher o aceite de orientação em formulário específico a ser entregue na 
coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico de acordo com 
o calendário das disciplinas de TCC; 

III. Entregar o projeto de TCC como requisito parcial para a conclusão da disciplina 
TCC II, conforme prazo estabelecido pelo calendário semestral de TCC; 

IV. Realizar a qualificação de TCC, requisito parcial para a conclusão da disciplina TCC 
III; 

V. Depositar a versão final do TCC na Secretaria da Graduação; 
VI. Apresentar o TCC à banca examinadora de defesa; 

VII. Respeitar todos os prazos estabelecidos no calendário de TCC. 
 

 
Capítulo III - DA DEFINIÇÃO DE LINHA DE PESQUISA E DE ORIENTAÇÃO 

 

Art. 12 – A relação de docentes orientadoras (es) com o respectivo número de vagas 
disponíveis para orientação será divulgada a cada semestre letivo. 

 

§ 1º – Cada docente terá o número de vagas para orientação definido de acordo com seu 
regime de trabalho. 
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§ 2º – Docentes com regime de trabalho integral deverão orientar até 5 (cinco) discentes, 
os com regime de trabalho parcial, até 3 (três) discentes e os horistas, até 2 (dois). 

 

§ 3º – As vagas para orientação em trabalhos de conclusão em graduação nunca 
ultrapassarão 5 (cinco) vagas simultâneas, independentemente de alunas(os) estarem 
matriculadas(os) no 8º, 9º ou 10º período. 

 

Art. 13 – A escolha de orientação por discentes realizar-se-á no 8º (oitavo) semestre do 
curso de graduação por meio de formulário específico. 

 
 

Capítulo IV - TCC I 

 
Art. 14 – A disciplina de TCC I será ofertada na modalidade EaD em ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) específico da FGV, o ECLASS. 

 

Art. 15 – A disciplina TCC I será cursada no 7º período, tendo como objetivo desenvolver 
as habilidades necessárias à elaboração de trabalhos de pesquisa acadêmica. 

 
Parágrafo Único – A disciplina fornecerá orientações do ponto de vista teórico e 
metodológico para a elaboração do TCC. 

 
Art. 16 – Será aprovado na disciplina TCC I a (o) aluna (o) que preencher os seguintes 
requisitos: 

I. Realização das atividades propostas no AVA do ECLASS; 
II. Presença de pelo menos 75% dos encontros presenciais da disciplina de TCC I; 

Nota maior ou igual a 7 (sete), obtida pela média aritmética entre a P1 + P2. 
 

Parágrafo Único – A (o) discente reprovada (o) deverá cursar novamente a disciplina TCC 
I. Não haverá programa de dependência. 

 
 

Capítulo V - TCC II 

 

Art. 17 – A disciplina TCC II será cursada no 8º período e abrangerá a elaboração do projeto 
de TCC pela (o) aluna (o). 

 
Art. 18 – O projeto de TCC deverá apresentar os seguintes elementos obrigatórios: capa e 
folha de rosto, sumário, título, dados de identificação do projeto, introdução, objetivos, 
referencial teórico, metodologia, plano de exposição, cronograma e referências 
bibliográficas. 

 

Art. 19 – A (o) docente da disciplina e a (o) aluna (o) manterão contatos no primeiro 
bimestre para o desenvolvimento do TCC, bem como a (o) orientadora (o) e a (o) aluna 
(o) no segundo bimestre, visando forma e conteúdo do produto empreendido, 
respectivamente. 

 
Art. 20 – O projeto de TCC deverá ser entregue a (o) docente de TCC II e a (o) orientador 
(a) de acordo com o prazo fixado no calendário de TCC. 
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§ 1º – Ao discente que não entregar o projeto de TCC no prazo fixado será atribuído grau 
0 (zero). 

 

§ 2º – O projeto de TCC será elaborado de acordo com as diretrizes do Manual de 
Elaboração de Trabalhos Escritos da FGV, independente da forma escolhida. 

 

§ 3º – A (o) docente de TCC II atribuirá Nota 1 de 0 (zero) a 10 (dez) pontos ao projeto de 
TCC quanto aos aspectos formais e metodológicos. 

 
§ 4º – A (o) docente orientador (a) atribuirá a Nota 2 de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para a 
(o) aluna (o) quanto aos aspectos metodológicos e teóricos do projeto de TCC. 

 
Art. 21 – Será aprovado na disciplina TCC II a (o) discente que preencher os seguintes 
requisitos: 

I. Cumprir a carga horária de encontros e as atividades extraclasses realizadas sob a 
supervisão da (do) responsável pela orientação; 

II. Nota maior ou igual a 7 (sete), obtida pela média aritmética entre a Nota 1 + Nota 
2. 

 

Parágrafo Único – A (o) discente reprovada (o) deverá cursar novamente a disciplina TCC 
II. Não haverá programa de dependência. 

 
 

Capítulo VI - TCC III 

 
Art. 22 – A disciplina TCC III será cursada no 9º período e envolverá as atividades 
relacionadas à qualificação do trabalho pela (o) aluna (o). 

 
Parágrafo Único – O TCC III consiste na produção escrita da Introdução e de 1 (um) capítulo 
do trabalho em andamento. 

 

Art. 23 – Os encontros de orientação terão como objetivo preparar a (o) discente para a 
submissão do TCC à banca examinadora para qualificação. 
Art. 24 – A ata de qualificação deverá ser entregue à professora da disciplina devidamente 
assinada pela (o) orientador (a) e pelos membros da banca de qualificação. 

 

§ 1º – A (o) aluna (o) que não respeitar o prazo estabelecido será reprovada (o) na 
disciplina TCC III, devendo cursar a disciplina novamente. 

 

§ 2º – A (o) aluna (o) reprovada (o) em TCC III deverá cursar novamente a disciplina e ficará 
sujeita (o) ao calendário de TCC vigente, não podendo qualificar o TCC fora da data 
prevista. 

 

Art. 25 – A (o) aluna (o) qualificará o TCC perante banca composta por docente ou 
assistente acadêmica (o) da Graduação da FGV DIREITO RIO e pela (o) orientador (a). 

 
Parágrafo Único – A data, o horário, o local e a composição da banca ficarão sob a 
responsabilidade da (o) aluna (o) e da (o) professor (a) orientador (a), considerando- se o 
calendário semestral de TCC. 
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Art. 26 – No exame de qualificação, será estabelecida nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos 
para o discente. 

 

§ 1º - Na avaliação do trabalho serão considerados os seguintes critérios: 
I. Delimitação adequada do objeto; 

II. Relevância da pesquisa desenvolvida; 
III. Abordagem adequada do problema de pesquisa; 
IV. Domínio do conteúdo; 
V. Abordagem crítica, analítica e propositiva; 

VI. Clareza e objetividade de argumentos; 
VII. Coesão e unidade textuais; 

VIII. Análise interdisciplinar; 
IX. Observância dos aspectos formais da língua; 
X. Respeito às diretrizes técnicas e formais definidas no Manual de Elaboração de 

Trabalhos Escritos. 
 

§ 2º - Na avaliação da apresentação e das respostas às arguições orais serão considerados 
os seguintes critérios: 

I. Controle e organização do tempo; 
II. Domínio do conteúdo; 

III. Clareza e objetividade; 
IV. Adequação formal do discurso; 
V. Consistência das respostas às manifestações da banca. 

 

§ 3º – As (os) integrantes da banca examinadora deverão entregar a ata de qualificação 
na coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico. 

 

§ 4º – A (o) aluna (o) poderá, ao final da atribuição de notas, ser considerado: 
I. Aprovada (o) (nota igual ou superior a sete); 

II. Aprovada (o) com restrição (nota entre seis e sete, com indicação de correções a 
fazer); 

III. Reprovada (o) (nota inferior a seis). 
 
 

§ 5º – A (o) aluna (o) aprovada (o) com restrição deverá fazer as alterações indicadas pela 
banca e apresentá-las a (o) orientador (a) e às (aos) examinadoras (es) no prazo indicado 
pela banca. 

 
§ 6º – O prazo para apresentação das alterações não será superior ao prazo para entrega 
das notas de provas finais indicado no calendário. 

 

§ 7º – Após a reapresentação do trabalho a (o) orientador (a) e às (aos) examinadoras (es), 
o trabalho deverá ser reavaliado, podendo ser aprovado ou reprovado. 
§ 8º Das decisões da banca de qualificação não caberão recursos. 
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Capítulo VII - TCC IV 

 

Art. 27 – A disciplina TCC IV será cursada no 10º período e englobará as atividades 
relacionadas à elaboração final do TCC para a defesa perante banca examinadora. 

 

Art. 28 – Os encontros de orientação terão como objetivo a preparação do trabalho da (o) 
aluna (o) para a defesa do TCC. 

 

Art. 29 – O TCC será depositado pela (o) aluna (o) na Secretaria de acordo com o prazo 
fixado no calendário do TCC. 

 

§ 1º – A (o) aluna (o) que não depositar o TCC no prazo fixado no calendário de TCC será 
reprovada (o) na disciplina TCC IV. 

 
§ 2º – A (o) aluna (o) reprovado em TCC IV deverá cursar novamente a disciplina e ficará 
sujeita (o) ao calendário de TCC, não podendo defender o trabalho fora da data prevista 
para as bancas de TCC. 

 

Art. 30 – O depósito do TCC pela (o) aluna (o) será por meio de: 
I – Entrega de 3 (três) cópias impressas do TCC com respectivos anexos para 

distribuição à banca de avaliação; 
II – Postagem do TCC no ECLASS para investigação de plágio. 

 
 

Parágrafo único – Caso o trabalho de curso seja um filme jurídico, as 3 (três) cópias 
impressas deverão ser substituídas por três DVDs do filme. 

 
Art. 31 – A (o) aluna (o) deverá apresentar o TCC em sessão pública perante banca 
composta por 2 (duas/dois) docentes ou assistentes acadêmicas (os) da FGV, sob a 
presidência da (o) professor (a) orientador (a). 
§ 1º Os membros da banca serão indicados pela (o) professor (a) orientador (a) e 
divulgados, segundo o calendário semestral de TCC. 

 

§ 2º – Poderá haver a indicação de 1 (um) docente externa (o) por banca. 
 

§ 4º – As datas, horários, locais e composição das bancas serão divulgados, segundo o 
calendário de TCC. 

 
§ 5º – Na banca de defesa, a (o) discente terá até 15 (quinze) minutos para apresentar seu 
trabalho e cada membro da banca terá 10 (dez) minutos para fazer sua arguição, sendo 
concedidos à (ao) aluna (o) até 10 (dez) minutos para responder a cada avaliador (a). 

 

Art. 32 – A banca estabelecerá nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para a (o) discente, obtida 
pela média aritmética entre a média das notas atribuídas ao TCC, à apresentação e à 
resposta as arguições. 

 

§ 1º – Na avaliação do TCC serão considerados os mesmos critérios estabelecidos no artigo 
26, § 1º e § 2º deste Regulamento. 
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§ 2º – As (os) integrantes da banca examinadora deverão preencher e entregar a ata de 
avaliação na coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico. 

 

§ 3º – A (o) discente poderá, ao final da atribuição de notas, ser considerado: 
I. Aprovada (o) (nota igual ou superior a sete); 

II. Aprovada (o) com restrição (nota entre seis e sete, com indicação de correções a 
serem feitas); 

III. Reprovada (o) (nota inferior a seis). 
 
 

§ 4º – A (o) discente aprovada (o) com restrição deverá fazer as alterações indicadas pela 
banca e apresentá-las à (ao) orientador (a) e às (aos) examinadoras (es) no prazo indicado 
pela banca. 

 
§ 5º O prazo para apresentação das alterações não será superior ao prazo para entrega 
das notas de provas finais indicado no calendário. 

 
§ 6º – Após a reapresentação do trabalho à (ao) orientador (a) e às (aos) examinadoras 
(es), o trabalho deverá ser reavaliado, podendo ser aprovado ou reprovado. 

 

§ 7º – Das decisões da banca de qualificação não caberão recursos. 
 
 

Capítulo VI - DO CONCURSO DE PREMIAÇÃO DE TCC 

 
Art. 33 – O “PRÊMIO ALFREDO LAMY DE INOVAÇÃO EM TRABALHO DE 
CONCLUSÃO” é um instrumento para destacar e difundir os trabalhos de conclusão da 
Graduação da FGV Direito Rio que, além de excelência, apresentam aspectos inovadores 
em sua elaboração. 

 

Art. 34 – O “PRÊMIO MIRANDA ROSA DE QUALIDADE EM TRABALHO DE 
CONCLUSÃO” é um instrumento para destacar e difundir os trabalhos de conclusão da 
Graduação da FGV DIREITO RIO que se destacam pela excelência. 

 

Art. 35 – Os prêmios serão conferidos anualmente ao melhor trabalho de cada ano da FGV 
DIREITO RIO. 

 
Art. 36 – A coordenação do Núcleo de Ensino e Acompanhamento Pedagógico lançará 
anualmente o Edital e o Regulamento do Concurso de Premiação de TCC. 
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Capítulo VIII- Das Disposições Finais 

 

Art. 37 – Serão impedidos de atuar como orientadoras (es) ou membros de bancas 
examinadoras qualquer parente da (o) aluna (o), consanguíneo ou afim, em linha reta, ou 
na linha colateral até o 3º grau. 

 

Art. 38 – A (o) aluna (o) reprovada (o) em quaisquer das disciplinas de TCC deverá cursar 
novamente a respectiva disciplina. 

 

Art. 39 - Não se aplica o programa de dependência às disciplinas de TCC. 

Art. 40 – Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Graduação. 
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ANEXO IV – Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 
 

 
CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 1º. Este Regulamento rege as atividades desenvolvidas no âmbito do Núcleo de 
Prática Jurídica (NPJ) da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV Direito Rio). 

 
Art. 2º. O NPJ é o órgão responsável pelo desenvolvimento e coordenação da política 
acadêmica da FGV Direito Rio sobre atividades de prática jurídica. 

 
Parágrafo único. O NPJ está subordinado à Coordenação de Graduação. 

 
Art. 3º. A prática jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 
na forma das diretrizes institucionais da FGV Direito Rio presentes no Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). 

 

Parágrafo único. O aluno deverá cumprir o total de 300 horas de prática jurídica, ao longo 
dos dois últimos anos do curso, sendo 75 horas por semestre (45 horas de Oficinas 
Jurídicas e 30 horas de Clínicas Jurídicas). 

 
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 4º. O NPJ tem os seguintes objetivos: 
 

I. Integrar a prática e os conteúdos teóricos adquiridos pelo aluno ao longo dos três 
primeiros anos de sua formação, para uma eficiente intervenção prática na realidade 
jurídica brasileira; 
II. Fortalecer a independência do aluno na escolha de suas opções de carreira por 
meio do contato com a prática; 
III. Oferecer aos alunos um local de prática jurídica qualificada, no qual serão 
fornecidos os conhecimentos e habilidades necessários à formação de um profissional de 
destaque em sua área de atuação; 
IV. Incentivar o trabalho em equipe, pautado pelos valores de (i) inovação; (ii) 
excelência técnica; (iii) responsabilidade social; e (iv) ética profissional; 
V. Focar em ações de natureza consultiva que promovam e atendam a tutela coletiva, 
direitos difusos e temas de relevância social; 
VI. Focar o desenvolvimento de atividades de prática jurídica voltadas à produção de 
impactos positivos nas instituições, na sociedade e na formulação de políticas públicas; 
VII. Incentivar a prática inovadora, do processo judicial eletrônico e da resolução 
consensual de conflitos; 
VIII. Promover a colocação profissional do aluno no mercado de trabalho, inclusive com 
ações de orientação e planejamento de carreira. 

 

Art. 5º. Para a realização dos objetivos do NPJ, a FGV Direito Rio poderá celebrar 
convênios com outras entidades ou instituições, públicas e privadas, escritórios de 



37 
 

advocacia e de consultorias jurídicas, órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e das Procuradorias e demais departamentos jurídicos oficiais, ou 
ainda em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas. 

 
 

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA E OPERACIONALIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 
Art. 6º. O NPJ é responsável pelas seguintes atividades: 
I. Clínicas Jurídicas; 
II. Oficinas Jurídicas; 
III. Colocação profissional do aluno no mercado de trabalho (placement); 
IV. Supervisão da prática jurídica externa; 
V. Programa de Atividade Monitorada de Férias; 
VI. Realização de Simulados do Exame de Ordem. 

 
 

Art. 7º. As Clínicas Jurídicas representam o espaço para o desenvolvimento de atividades 
de prática jurídica real. São centros de solução de problemas jurídicos complexos, que 
privilegiam a consultoria jurídica não contenciosa. 
§1º. As Clínicas desenvolverão projetos de impacto e relevância social ligados a áreas 
temáticas, tais como direito constitucional, civil, empresarial, penal, direitos humanos, 
resolução consensual de conflitos, e novas tecnologias na área jurídica. 
§2º. As Clínicas terão carga horária de 30 horas semestrais. 

 
Art. 8º. As Oficinas Jurídicas desenvolvem atividades de prática jurídica simulada. 

Parágrafo único. As Oficinas terão carga horária de 45 horas semestrais. 

Art. 9º. O NPJ contribuirá para a inserção profissional do aluno no mercado de trabalho, 
inclusive desenvolvendo ações de orientação e planejamento de carreira. 

 

Art. 10. O NPJ poderá aproveitar as horas de prática jurídica que o aluno realizar fora da 
FGV Direito Rio, desde que atendidas todas as disposições da legislação federal relativa ao 
estágio. 

 
§1º. Para o aproveitamento da prática jurídica externa, o local da atividade deverá ser 
credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para oferecer estágio. 

 

§2º. O aluno só poderá requerer aproveitamento da prática jurídica externa por duas 
vezes ao longo dos dois anos de estágio (quatro semestres). 

 
Art. 11. O NPJ promoverá o monitoramento e acompanhamento da inserção profissional 
do egresso, inclusive mantendo banco atualizado de dados, para a finalidade de produção 
de dados estatísticos de empregabilidade. 

 

Art. 12. O Programa de Atividade Monitorada de Férias visa iniciar o aluno na prática 
jurídica e na cultura das instituições. O Programa é realizado nos meses de recesso 
acadêmico com duração de quatro semanas. 
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Art. 13. O NPJ promoverá a realização de Simulados do Exame de Ordem, como forma de 
contribuição institucional à preparação do aluno para a prova. 

 

Parágrafo único. O NPJ manterá banco de dados para a produção de dados estatísticos 
relativos ao desempenho dos alunos da FGV Direito Rio nos Exames de Ordem. 

 

Art. 14. Para a realização e gestão de suas atividades, o NPJ conta com a seguinte 
composição: 

 

I. Coordenador (a) do Núcleo de Prática Jurídica; 
II. Supervisores (as) de Clínica; 
III. Supervisores (as) de Oficina; 
IV. Supervisor (a) de Estágio; 
V. Assistente do NPJ; 
VI. Alunos estagiários. 

 
 

Art. 15. Compete ao Coordenador do NPJ: 
 

I. Desenvolver, junto com a Coordenação da Graduação, o projeto do NPJ, implantar, 
executar e coordenar os serviços a ele inerentes e responder por seu expediente; 
II. Definir, junto com a Coordenação da Graduação, as atividades que serão realizadas 
no âmbito do NPJ; 
III. Coordenar e zelar pelo processo de firma de convênio com a OAB relativo à 
regularização das atividades do estágio profissional de advocacia e inscrição de alunos; 
IV. Coordenar a secretaria do NPJ; 
V. Coordenar a prática jurídica externa (realizada fora da instituição de ensino) 
funcionando como professor supervisor; 
VI. Planejar e executar outros projetos relacionados às atividades práticas de 
advocacia e de estágio; 
VII. Supervisionar o lançamento de notas dos alunos no sistema on-line. 
VIII. Atender demandas individuais dos alunos relativas ao funcionamento do NPJ. 
IX. Coordenar as atividades realizadas no âmbito do Programa de Clínicas 
Jurídicas (prática jurídica real); 
X. Selecionar projetos para o Programa de Clínicas Jurídicas; 
XI. Avaliar os produtos resultantes dos projetos desenvolvidos no Programa de 
Clínicas Jurídicas; 
XII. Divulgar os projetos desenvolvidos no âmbito do Programa de Clínicas 
Jurídicas; 
XIII. Supervisionar a produção e arquivo das petições e trabalhos elaborados pelos 
alunos matriculados nas Clínicas, controlando as pastas individuais; 
XIV. Indicar os responsáveis por supervisionar as Clínicas. 
XV. Coordenar as atividades realizadas no âmbito das Oficinas de Prática Jurídica 
(Prática jurídica simulada); 
XVI. Elaborar e divulgar os calendários relativos às atividades das Oficinas 
(Estágio I, II, III e IV); 
XVII. Supervisionar a produção e arquivo das petições e trabalhos elaborados pelos 
alunos matriculados nas Oficinas, controlando as pastas individuais; 
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XVIII. Indicar os responsáveis por supervisionar as Oficinas. 
XIX. Planejar, coordenar, implantar e executar atividades voltadas à preparação dos 
alunos para o Exame de Ordem; 
XX. Coordenar a elaboração dos Simulados do Exame de Ordem; 
XXI. Planejar cursos, inclusive de férias, intensivos e extensivos preparatórios para o 
Exame de Ordem; 
XXII. Indicar os responsáveis para as atividades preparatórias para o Exame de 
Ordem; 
XXIII. Acompanhar o rendimento e desempenho dos alunos no Exame de Ordem; 
XXIV. Formar e manter banco de dados relativo ao Exame de Ordem. 

 
 

Art. 16. Compete aos Supervisores de Clínica: 
 

I. Supervisionar o projeto no âmbito da Clínica de sua responsabilidade; 
II. Avaliar o desempenho dos alunos estagiários, atribuindo-lhes nota; 
III. Controlar a frequência dos alunos; 
IV. Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação do NPJ; 
V. Prestar contas à Coordenação do NPJ; 
VI. Realizar os relatórios na forma indicada pela Coordenação do NPJ; 
VII. Visar a prática jurídica de excelência. 

 
Art. 17. Compete aos Supervisores de Oficina: 

 

I. Supervisionar as atividades de prática jurídica simulada realizada pelos alunos na 
sua área de atuação; 

II. Propor casos simulados para resolução pelos alunos; 
III. Corrigir peças processuais elaboradas pelos alunos; 
IV. Elaborar questões para os Simulados do Exame de Ordem; 
V. Cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação do NPJ. 

 
 

Art. 18. Compete ao Supervisor (a) de Estágio: 
 

I. Coordenar a Atividade Monitorada de Férias (atividade voluntária que inicia o 
aluno na cultura das instituições jurídicas); 
II. Supervisionar a execução da prática jurídica externa relativamente aos relatórios 
periódicos e decorrentes do encerramento das relações de estágio; 
III. Colaborar com a Coordenação de Prática Jurídica nas suas atribuições; 
IV. Informar aos alunos estagiários todas as normas pertinentes ao Estágio 
Profissional; 
V. Atender a demandas individuais dos alunos em relação ao estágio e mercado de 
trabalho; 
VII. Analisar e encaminhar para a assinatura os contratos de estágio firmados com 
órgãos públicos, empresas e escritórios, bem como os respectivos planos de atividades; 
VIII. Manter banco de dados sobre a efetiva inserção dos egressos no mercado de 
trabalho; 
IX. Monitorar as pastas individuais dos alunos relativas ao cumprimento do estágio; 
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X. Organizar, junto com o Núcleo de Atendimento ao Aluno, a Semana de 
Ambientação no tocante às palestras com profissionais do mercado e a Visita Externa; 
XI. Auxiliar, junto a DJUR, na elaboração dos documentos pertinentes à prática 
jurídica externa; 
XII. Divulgar vagas para estágio e trainee; 
XIII. Manter atualizado o cadastro da FGV Direito Rio perante Instituições 
Concedentes e Agentes de Integração; 
XIV. Dialogar com as Supervisoras de Estágio das outras Escolas da FGV; 
XV. Desenvolver e organizar atividades voltadas ao planejamento de carreira do aluno, 
inclusive palestras e workshops com temas atuais sobre o mercado de trabalho; 
XVI. Desenvolver e organizar projetos voltados à colocação profissional do aluno, 
inclusive feira de estágios. 

 
Art. 19. Compete ao Assistente do NPJ: 

 

I. Auxiliar a Coordenação de Prática Jurídica nas suas atribuições; 
II. Realizar atividades inerentes à secretaria do NPJ; 
III. Arquivar as petições e trabalhos elaborados pelos alunos matriculados nas 
Oficinas de Prática Jurídica e nas Clínicas Jurídicas nas pastas individuais; 
IV. Auxiliar na execução e funcionamento das Clínicas, Oficinas e atividades 
preparatórias para o Exame de Ordem; 
V. Contatar supervisores para agendamento de datas relativas aos calendários das 
Oficinas (Estágio I, II, III e IV); 
VII. Dar suporte administrativo aos supervisores de Clínicas e Oficinas, inclusive com 
impressão de material; 
VIII. Auxiliar na elaboração dos Simulados do Exame de Ordem; 
IX. Auxiliar no acompanhamento do rendimento dos alunos no Exame de 
Ordem; 
X. Auxiliar na formação e na manutenção de banco de dados relativo ao Exame de 
Ordem; 
XI. Acompanhar o lançamento de notas dos alunos no sistema on-line; 
XII. Atender alunos com dúvidas relativas ao funcionamento do NPJ. 

Art. 20. Compete ao aluno estagiário: 

I. Cadastrar-se no NPJ; 
II. Realizar as atividades previstas para as Clínicas Jurídicas; 
III. Realizar as atividades previstas para as Oficinas Jurídicas; 
IV. Observar estritamente o cumprimento dos prazos; 
V. Atuar com seriedade, compromisso e dedicação, buscando a excelência na 
realização das tarefas, dentro e fora da FGV Direito Rio; 
VI. Cumprir as disposições do Estatuto da OAB e do Código de Ética e Disciplina da 
OAB; 
VII. Observar o cumprimento do Código de Ética e Integridade Acadêmica da FGV 
Direito Rio. 
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CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21. O NPJ poderá oferecer atividades no período de férias acadêmicas, como forma 
de contemplar alunos que realizarem intercâmbio, alunos de transferência e alunos em 
dupla graduação. 

 

Art. 22. Casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, 
com grau de recurso para o Coordenador de Graduação. 

 
Art. 23. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 

normativa anterior. 
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ANEXO V – Regulamento do Programa de Formação Complementar 
 

O Programa de Formação Complementar objetiva promover perfis profissionais 
interdisciplinares, em que diferentes saberes possam ser convocados para a solução de 
problemas conceituais e práticos das diferentes áreas de conhecimento. O mercado de 
trabalho apresenta exigências de habilidades, competências e de informações que 
respondam de maneira rápida, segura e eficiente aos problemas que não podem ser 
resolvidos apenas com conhecimentos disciplinares isolados, mas que, ao contrário, são 
mais facilmente analisados a partir da visão amplificada e potencializada por saberes 
conceituais e práticos de diferentes campos. Este programa tem a finalidade de reforçar, 
de modo geral, a missão institucional da FGV – Fundação Getúlio Vargas e das Escolas de 
Ciências Sociais – FGV/CPDOC, de Direito da Escola de Direito do Rio de Janeiro – 
FGV/Direito Rio, da Escola de Matemática Aplicada – FGV/EMAp, da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas – FGV/EBAPE e da Escola Brasileira de Economia e 
Finanças – FGV/EPGE e, a saber: 

 
Missão FGV – “Avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e 
afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de conservá-los e 
sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, 
para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para uma governança responsável e 
compartilhada, e para a inserção do país no cenário internacional”. 

Missão FGV/CPDOC – “Abrigar conjuntos documentais relevantes para a história 
recente do país, desenvolver pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de 
graduação e pós-graduação”. 

Missão FGV/DIREITO RIO – “Construir uma Escola de Direito que seja referência no Brasil 
em carreiras jurídicas públicas e direito empresarial, formando lideranças para pensar o 
Brasil em longo prazo e ser referência no ensino e na pesquisa jurídica para auxiliar o 
desenvolvimento e avanço do país”. 

Missão FGV/EBAPE – “Construir e disseminar conhecimento em administração, 
fortalecendo a sinergia entre o público e o privado, formando profissionais capazes de 
influenciar, com rigor conceitual e metodológico, o pensamento e as práticas relevantes 
para o desenvolvimento do Brasil”. 

Missão FGV/EMAp – “Ser uma instituição de referência na aplicação da matemática, 
comprometida com o desenvolvimento nacional e com a formação de cidadãos e 
profissionais que atendam às demandas requeridas pelo País”. 

Missão FGV/EPGE – “Formar profissionais na área de Economia nos níveis de graduação 
e pós-graduação, capacitando-os a exercerem, com liderança, a sua profissão, 
participarem com autonomia intelectual da discussão das grandes questões 

Nacionais e globais, além de habilitarem-se para a eventual continuidade e 
aprofundamento de seus estudos acadêmicos”. 

 
1.DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO: 

Para fazer jus ao Certificado de Formação Complementar, os alunos deverão cursar, 
com aprovação, no mínimo, 240 (duzentos e quarenta) horas das disciplinas integrantes 
do Programa, ofertadas pelas Escolas FGV/CPDOC, FGV/DIREITO RIO, FGV/EBAPE, 
FGV/EMAp e FGV/EPGE. 
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1.1 O Programa não exige inscrição prévia. 
 

1.2 Os alunos interessados em participar do Programa deverão solicitar suas inscrições 
nas disciplinas via Aluno Online. 

 

1.3 As Coordenações dos Cursos de Graduação nos quais os alunos estão matriculados 
fornecerão orientações quanto à inscrição nas disciplinas integrantes do programa. 

 
1.4 Em caso de solicitação de aproveitamento de disciplinas cursadas em outra 
Instituição de Ensino Superior ou em outras Escolas da FGV, caberá ao Coordenador do 
Curso avaliar a equivalência e o aproveitamento das mesmas no Programa de Formação 
Complementar. 

 
1.5 Ao contrário do Programa de Dupla Graduação, no Programa de Formação 
Complementar o aluno permanece vinculado à Escola de origem. Contudo, ao matricular- 
se em uma disciplina de outra Escola, fica sujeito às regras, prazos, valores, pré-requisitos 
e todo o regulamento da Escola que oferece a disciplina na qual ele se inscreveu; 

 

1.6 As disciplinas do Programa serão aproveitadas como disciplinas eletivas pela Escola 
à qual o aluno está vinculado. 

 
1.7 A carga horária da disciplina poderá variar de acordo com a Escola e 
período/semestre da oferta, sendo considerado, para o cálculo e emissão do Certificado, 
o quantitativo de horas cursadas pelo aluno a partir da data da sua inscrição na disciplina. 

 
1.8 As disciplinas que compõem o Programa de Formação Complementar estão 
disponíveis no anexo deste Regulamento, podendo ser atualizadas periodicamente, 
objetivando a inserção de conteúdos contributivos à formação acadêmica e profissional 
do aluno. 

 

1.9 As Escolas poderão indicar disciplinas (a) que devem ser obrigatoriamente 
cursadas pelos alunos para obtenção do certificado de Formação Complementar e/ou (b) 
que não poderão ser cursadas pelos alunos para obtenção do certificado de Formação 
Complementar. 

 

1.10 Caberá à Coordenação de cada curso manter o corpo discente e a Secretaria de 
Registros Acadêmicos – FGV/SRA atualizados quanto à oferta de novas disciplinas. 

 

1.11 O aluno só poderá requerer o Certificado de Formação Complementar após a 
conclusão do Curso de Graduação na FGV e atender todos os requisitos desse 
regulamento. 

 

1.12 A solicitação do Certificado deverá ser realizada por meio do Aluno Online. 
 

1.13 O aluno participante do Programa de Formação Complementar está sujeito aos 
dispositivos constantes neste Regulamento, bem como a Normas Complementares, 
Avisos Oficiais e o disposto em demais documentos oficialmente divulgados. 
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1.14 Este Regulamento torna-se válido a partir da sua assinatura. A inclusão ou exclusão 
de disciplinas, conforme citado no item 1.9, não invalidam as regras estabelecidas. 

 

1.15 Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão avaliados 
pela Coordenação do Curso de Graduação do aluno. 

 
 

OFERTA DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

1) FGV/EMAP 
Alunos da FGV/DIREITO RIO deverão cursar 240h de disciplinas da FGV/EMAP constantes do 
quadro abaixo. 

 

1º semestre 2º semestre 

Cálculo em uma variável (90h) Cálculo em Várias Variáveis (90h) 

Geometria Analítica (60h) Álgebra Linear (90h) 

Introdução à Computação (90h) Modelagem de Fenômenos Físicos 
(60h) 

Fundamentos de Matemática (90h) Matemática Discreta (60h) 

Introdução à Modelagem Matemática 
(60h) 

Análise Real (90h) 

Teoria da Probabilidade (90h) Inferência Estatística (60h) 

 
 

2) FGV/CPDOC 
Alunos da FGV/DIREITO RIO deverão cursar 240h de disciplinas dentro das “trilhas” (tracks) de 

“Política e Cidadania” ou “História Contemporânea do Brasil” 
 

Política e Cidadania História do Brasil Contemporâneo 

Ciência Política I (60) História Contemporânea do Brasil I 
(60) 

Ciência Política II (60) História Contemporânea do Brasil II 
(60) 

Ciência Política III (60) Interpretações do Brasil (60) 

Tópico em Ciência Política I 
(60) 

Instituições Brasileiras (60) 

Tópico em Ciência Política II 
(60) 

História do Tempo Presente (60h) 

Instituições Brasileiras (60) História e Teoria Social (60h) 

 
 

3) FGV/EBAPE 
Alunos da FGV/DIREITO RIO deverão cursar 240h dentre as disciplinas constantes de uma das 
seguintes trilhas: 

Administração Marketi
ng 

Finanç
as 

Fundamentos de Administração Fundamentos de Marketing Contabilidade Financeira 

Comportamento Organizacional Pesquisa de Mercado Contabilidade Gerencial 

Gestão de Pessoas Marketing Analítico Finanças Corporativas 

Administração Estratégica Comportamento do Consumidor Análise de Investimentos 
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Governança Corporativa 

Gestão da Comunicação
 e 
Promoção 

 
Instrumentos Financeiros 

Gestão da Inovação Estratégias de Precificação Banking 

 
 

 

4) FGV/EPGE 
Alunos da FGV/DIREITO RIO deverão cursar obrigatoriamente 120h de disciplinas da FGV/EPGE 

constantes do quadro abaixo, podendo as 120h restantes serem cursadas em disciplinas 
obrigatórias ou eletivas. 

 

1º 
semestre 

2º semestre 

 

Fundamentos de Microeconomia I (60h) 
Fundamentos de Microeconomia II 

(60h) 

Fundamentos de Macroeconomia 
(60h) 

 
 

5) FGV/CPDOC - RI 
Alunos da FGV/DIREITO RIO interessados em participar do programa de formação 

complementar em Relações Internacionais no Rio de Janeiro, deverão cursar 240h das disciplinas 
constantes no quadro abaixo. 

 
Nome em português Nome em inglês 

América Latina: Desafios à Integração Latin America: Challenges to Integration 

Análise de risco político: como as empresas 
multinacionais decidem onde e como 

investir? 

Political Risk Analysis: how 
multinational companies decide 
when to invest? 

China e Estados Unidos na Ordem Global China and United States in the Global Order 

Brasil no mundo: ascensão, crise e renovação Brazil in the world: ascent, crisis and renewal 

Brasil em transição: perspectivas globais 
sobre uma nação em transformação 

Brazil in Transition: global perspectives on a 
changing nation 

Brasil na Política Global Brazil in World Politics 

Política Externa Brasileira Brazilian Foreign Policy 

BRICS e Desenvolvimento Internacional BRICS andInternational Development 

Casos e Fontes de Política Externa Brasileira Cases and sources of Brazilian Foreign Policy 

Cinema e Conflito no Oriente Médio Cinema and Conflict in the Middle East 

Crises Humanitárias Contemporâneas: 
refúgio, guerras civis e experiências de 

campo 

Contemporary Humanitarian Crises: refuge, 
civil wars and field experiences 

Temas Atuais das Relações internacionais Current Issues of International Relations 

Desafios Globais e o Direito Global Challenges and the Law 

Desenvolvimento Internacional International Development 

Dez Desafios das RI: da crise de refugiados à 
ciber segurança 

Ten IR Challenges: from the refugee crisis to 
cyber security 

Dez grandes desafios da governança global Ten Great Challenges of Global Governance 

Ameaças Cibernéticas à Democracia Digital Threats to Democracy 

Dilemas da democracia contemporânea: 
teoria e panorama internacional 

Dilemmas of Contemporary Democracy: 
Theory and International Landscape 

Dilemas de Política Externa Brasileira Dilemmas of Brazilian Foreign Policy 
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Direito à Cidade Righttothe City 
Forças Emergentes na Ordem Política Global Emerging Powers in Global Political Order 

Estratégias de Política Externa Foreign Policy Strategies 

Europa no Mundo Europe in the World 

Globalização: Estados, Instituições 
Internacionais e Empresas 

Globalization: States, International 
Institutions and Companies 

Governança Global Global Governance 

Governança e Regulação da Internet: 
Poder, 

Redes e Dados 

Governance and Regulation of the Internet: 
Power, Networks and Data 

Grandes Poderes Políticos Great Power Politics 
Guerra e Paz no Sistema Internacional War and Peace in the International System 
História da Política Externa Brasileira History of Brazilian Foreign Policy 

História das Relações Internacionais History of International Relations 
História Global das Guerras Mundiais Global History of the World Wars 

Índia na contemporaneidade India in Contemporary Times 

Instituições Internacionais e 
Desenvolvimento 

International Institutions and Development 

Análise de Política Internacional International Political Analysis 
Regimes e Instituições Internacionais Regimes e Instituições Internacionais 

Relações Internacionais: Uma introdução 
usando Teoria dos Jogos 

International Relations: An Introduction 
using 

Game Theory 
Introdução em Ciência de Dados: Aplicação 

em Relações Internacionais e Ciência 
Política 

Introduction to Data Science: Applications 
in 
International Relations and Political Science 

Introdução à Big Data com Aplicações em 
Relações Internacionais 

Introduction to Big Data with applications 
to 

International Relations 
Introdução à Política Internacional Introduction to Foreign Policy 

Pós-Graduação no Exterior: Como fazer? Postgraduate Study Abroad: How to do? 

Novas Tendências de Política Externa 
Brasileira 

New trends in Brazilian Foreign Policy 

O Brasil nas Relações Internacionais Brazil in International Relations 

O mundo pós-colonial The Post-Colonial World 

Oficinas Temáticas - Governança Global Thematic Workshops – Global Governance 

Organismos Internacionais e 
Desenvolvimento 

International Organizationsand Development 

Oriente Médio: História e Atualidade Middle East: History and Today 

Panorama Socioeconômico e Político dos 
Países do Sul 

Socioeconomic and Political Overview of 
Southern Countries 

Política Externa Brasileira e Cooperação 
Internacional 

Brazilian Foreign Policy and International 
Cooperation 

Políticas do Sul Global: Uma perspectiva das 
Relações Internacionais 

Politics of the Global South: An 
International 

Relations Perspective 
Programa Jean Monnet de Direito da União 

Europeia 
Jean Monnet’s Program of European Union 

Law 

Questões Internacionais Contemporâneas: 
novas guerras, Islã Político e protestos 

globais 

Contemporary International Issues: New 
Wars, Political Islam and Global Protests 

Relações Internacionais Contemporâneas Contemporary International Relations 
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Relações Internacionais da China: Política, 
Economia e Sociedade 

China’s International Relations: Politics, 
Economy and Society 

Revoltas, Protestos e Movimentos Sociais 
em 

Perspectiva Global 

Riots, Protests and Social Movements in 
Global Perspective 

Segurança Internacional International Security 

Políticas Sociais em perspectiva global Social policy from a global perspective 

Sociedade e Política Contemporâneas em 
Perspectiva Global 

Contemporary Society and Politics from a 
Global Perspective 

Temas Contemporâneos da Política Global Contemporary Themes of Global Policy 

Os BRICS na Ordem Política Global The BRICS in Global Political Order 

Os BRICS na Política Global The BRICS in Global Politics 

As Políticas do Nacionalismo Econômico: Da 
Grande Depressão ao Trump 

The Politics of Economic Nationalism: From 
the Great Depression to Trump 

A Economia Política da América Latina The Political Economy of Latin America 

Atores Transnacionais, Definição de 
Agendas 

e Governança Global 

Transnational Actors, Agenda-Setting and 
Global Governance 

Teoria das RI International Relations Theory 

Política Externa do Brasil Brazilian Foreign Policy 
Organizações e Regimes Internacionais International Organizations 

Geopolítica Contemporânea da América 
Latina 

Contemporary Geopolitics of Latin America 

Sociedade Civil e Movimentos Sociais em 
Perspectiva Comparada 

Civil Society and Social Movements in a 
Comparative Perspective 

Global Nuclear Politics Global Nuclear Politics 

Advocacy& Transformações Sociais Advocacy and Social Change 

Ciência de Dados para RI: Análise e 
Visualização - (4 créditos) - FGV RI 

Data Science for International Relations: 
Data 

analysis and visualization 
Técnicas de Negociação e Persuasão - (2 

créditos) - FGV RI 
Negotiation and Persuasion Techniques 

 

 

 

6) FGV/ DIREITO RIO 
Alunos da FGV/EPGE, FGV/EMAp, FGV/CPDOC, FGV/EBAPE e FGV/RI deverão cursar 

obrigatoriamente 120h de disciplinas da FGV/DIREITO RIO constantes do quadro abaixo, podendo 
as 120h restantes serem cursadas em disciplinas obrigatórias ou eletivas. 

 

1º semestre 2º semestre 

Introdução ao Direito I (60h) Design Institucional (60h) 

Teoria do Direito Constitucional 
(60h) 

Organização do Estado e Direitos Fundamentais 
(60h) 

Teoria da Justiça (60h) Análise Econômica do Direito (60h) 

Crime e Sociedade (60h) Teoria Geral do Direito Civil (60h) 

Finanças públicas (30h) Sistema Tributário Nacional (60h) 

Obrigações e Contratos (60h) Direito da Concorrência (60h) 

Direitos Humanos (60h) Direito Global (60h) 
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ANEXO VI – Regulamento do Programa de Dupla Graduação 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este Regulamento dispõe sobre o Programa de Dupla Graduação firmado entre os 
cursos de Graduação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – FGV 
EBAPE, da Escola de Ciências Sociais – FGV CPDOC e da Escola de Matemática Aplicada – 
EMAp com a Escola de Direito do Rio de Janeiro – FGV DIREITO Rio, e da Escola de Ciências 
Sociais – FGV CPDOC com a da Escola de Matemática Aplicada – EMAp, todas mantidas 
pela FGV e em conformidade com o Parecer CES/CNE n° 184/2007 

 
CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES 

2.1. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo do Programa de Dupla Graduação os 
alunos regularmente matriculados no curso de Graduação de Ciências Sociais da FGV 
CPDOC, no curso de Graduação de Administração da FGV EBAPE e no curso de Graduação 
de Matemática Aplicada da FGV EMAp, que tenham cursado com aproveitamento 
integral, no mínimo, 4 (quatro) semestres do curso e alunos matriculados no curso de 
Graduação de Direito da FGV Direito Rio que tenham cursado com aproveitamento 
integral, no mínimo, 6 (seis) semestres do curso, até o período estabelecido no presente 
Edital 

 

2.2. É vedada a participação de alunos depois da conclusão do curso, em função da 
obrigatoriedade de os cursos serem realizados simultaneamente. 

 
CAPÍTULO III - DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Serão ofertadas as vagas remanescentes de cada curso de Graduação através de 
Edital de Processo Seletivo Interno. 

 

3.2 no momento da inscrição no Processo Seletivo ao Programa de Dupla Graduação o 
candidato deverá optar pelo 2º (segundo) curso de Graduação, dentre os informados, ao 
qual ficará vinculado, submetendo-se às regras estabelecidas neste Regulamento e aos 
Regulamentos específicos de cada um dos cursos. 

 

3.3. O Processo Seletivo da Dupla Graduação possui validade somente para ingresso no 
período letivo ao qual se refere o Edital. A reserva de vagas para início da dupla graduação 
em período subsequente ao do processo seletivo ficará condicionada à decisão favorável 
da Coordenação do Curso da 2ª graduação. 

 
3.4. Após o recebimento da documentação descrita no Edital do Processo Seletivo, a 
Coordenação do Curso de Graduação que receberá o candidato à 2ª (segunda) 
Graduação, realizará a análise da documentação do candidato, com base nos seguintes 
critérios: 

a) Desempenho acadêmico: 
b) Coeficiente de Rendimento acumulado no curso de origem 
c) Classificação por Coeficiente de Rendimento dentre todas as inscrições realizadas; 
d) Resultado de entrevista individual com a Coordenação do Curso da 2ª (segunda) e 

eventual prova escrita, a critério da Coordenação do Curso da 2ª (segunda) 
Graduação; 

Ambos os processos são de caráter eliminatório, não cabendo recursos. 
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Parágrafo único: A divulgação dos resultados será realizada através do Ambiente Virtual 
do Aluno, atendendo as datas estabelecidas no Cronograma divulgado no Edital. 

 
CAPÍTULO IV - DA MATRÍCULA 

4.1 O candidato aprovado no processo seletivo terá sua matrícula no curso selecionado 
para a 2ª (segunda) Graduação, realizada automaticamente e deverá solicitar, 
obrigatoriamente, na Secretaria de Registros Acadêmicos – FGV SRA, o aproveitamento 
das disciplinas cursadas na Graduação de Origem, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos para este fim, anexando à solicitação, o Histórico 
Escolar do Curso e formulário específico – vide item VII. 

 
4.2 O aluno inscrito no Programa de Dupla Graduação manterá vinculo acadêmico com as 
2 (duas) Escolas selecionadas, até o momento da conclusão do curso. Após o término do 
vínculo acadêmico com a Escola de origem, o aluno passará a integrar somente à Escola 
da sua 2ª (segunda) Graduação. 

 

4.3 A renovação semestral de matrícula, deverá ser realizada em ambos os cursos, sendo 
da responsabilidade do aluno a verificação da superposição de disciplinas. Não será 
admitida inscrição em disciplinas com horários superpostos. 

 

4.4. Durante o período em que estiver inscrito no Programa de Dupla Graduação, o aluno 
estará sujeito ao Regulamento, às normas, aos procedimentos adotados, calendários, 
avisos ou informativos publicados por ambas as Escolas. 

 
CAPÍTULO V - DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

5.1 O período máximo para integralização curricular, de ambas as graduações, é iniciado 
a partir da matrícula no 1º (primeiro) curso de Graduação. 

 

1ª (primeira) 
Graduação 

2ª (segunda) 
Graduação 

Integralização 

Ciências Sociais Direito 20 semestres 

Administração Direito 20 semestres 

Matemática Aplicada Direito 20 semestres 

Direito Ciências Sociais 20 semestres 

Direito Administração 20 semestres 

Direito Matemática Aplicada 20 semestres 

Ciências Sociais Matemática Aplicada 18 semestres 

Matemática Aplicada Ciências Sociais 18 semestres 

 
 

5.2. Concluído o prazo máximo de permanência na Instituição, o aluno será, 
automaticamente, desligado do Programa de Dupla Graduação, submetendo-se às regras 
de reingresso ou a realização de novo processo seletivo. 
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CAPÍTULO VI - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

6.1. Os créditos obtidos no curso da 1ª (primeira) Graduação (disciplinas obrigatórias, 
eletivas e atividades complementares) poderão ser aproveitados no curso selecionado 
para a 2ª (segunda) Graduação, mediante a solicitação formal pelo aluno e avaliação a ser 
realizada Coordenação Acadêmica do curso correspondente, conforme regras previstas 
em seus respectivos Regulamentos. 

 

6.2. Cabe ao aluno solicitar o aproveitamento dos créditos para a 2ª (segunda) 
Graduação para fins de análise e homologação do requerimento pela Coordenação do 
Curso e matrícula nas disciplinas a serem cursadas no semestre letivo de ingresso. 

 
CAPÍTULO VII - DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, DESVINCULAÇÃO DO CURSO E REINGRESSO. 

7.1 A solicitação de trancamento de matrícula no curso de Graduação de origem, implicará 
no trancamento simultâneo de ambos os cursos de Graduação do Programa, salvo decisão 
comum das Coordenações de Curso das escolas às quais o aluno está vinculado. 

 

7.2 O cancelamento de matrícula, no curso da 2ª (segunda) Graduação deverá ser 
solicitado, impreterivelmente, em até 7 (sete) dias antes da data de início das aulas, 
conforme cronograma do Edital do Processo Seletivo. 

 

7.3. Em caso de solicitação de cancelamento fora do prazo determinado no Calendário 
Acadêmico, o aluno estará sujeito à avaliação da Coordenação do Curso e as taxas de 
Serviços Acadêmicos em vigor. 

 
7.4 O aluno desligado do curso de Graduação de origem (1ª graduação) será, 
automaticamente, desligado do Programa de Dupla Graduação, salvo na hipótese de 
conclusão da primeira graduação, ocasião em que passará a estar vinculado 
exclusivamente à segunda graduação. 

 

7.5 O aluno desligado do Programa que deseje manter-se no curso da 2ª (segunda) 
Graduação deverá submeter-se às regras financeiras deste. 

 

7.6 O candidato que tiver se utilizando de documentos e/ou informações falsas, 
fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros ilícitos, será desligado de ambos os 
cursos de Graduação, a qualquer época. Neste caso, não haverá devolução dos valores 
pagos; 

 
CAPÍTULO VIII - DO REGIME EXCEPCIONAL DE ESTUDOS 

8.1. Terá direito ao benefício os casos previstos no Decreto-lei nº 1044, de 21/10/1969 
(dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica.) 
Lei nº 6202, de 17/04/1975 (atribui à estudante em estado de gestação o regime de 
exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras 
providências.) Deliberação n° 07/2014 (dá nova redação ao Art. 98 da Deliberação nº 
33/95, sobre o Regime Excepcional de Aprendizagem. 

 

8.2. Para o pleito do benefício o aluno deverá formalizar a solicitação, a ambos os cursos, 
através de Requerimento no Ambiente Virtual do Aluno anexando o laudo médico 
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corroborando seu status quo e o tempo necessário de afastamento das atividades 
acadêmicas. 

 

8.3. As Coordenações dos Cursos analisarão se a solicitação atende aos casos previstos na 
legislação vigente. 

 

8.4 O aluno sob o gozo do Regime Excepcional de Estudos, será acompanhado 
remotamente pelos docentes de ambos os cursos, mediante a realização das atividades 
previstas no Plano Individual de Estudos elaborado pelos responsáveis das disciplinas nas 
quais encontra-se matriculado e aprovado pelas respectivas Coordenações dos Cursos. 

 
8.5. O não cumprimento dos prazos ou atividades do Plano Individual de Estudos 
acarretará a reprovação do aluno. 

 
8.6. Findo o prazo previsto no laudo médico, salvo em caso de novo parecer ratificando a 
necessidade de postergação do período de afastamento do paciente em função do seu 
quadro clínico, o aluno deverá retornar ao ambiente acadêmico, podendo ser reprovado 
por frequência e/ou notas em ambos os cursos dado o não cumprimento do estabelecido 
neste item. 

 
CAPÍTULO IX - DO INTERCÂMBIO, ESTÁGIO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

9.1 O aluno participante do Programa de Dupla Graduação poderá participar dos 
programas de atividades acadêmicas no exterior (intercâmbio), estando sujeito às regras 
financeiras de cada Escola. 

 
9.2 O aluno do Programa de Dupla Graduação deverá cumprir as regras de Estágio 
previstas em ambos os cursos. 

 
9.3 O aluno do Programa de Dupla Graduação deverá cumprir o Regulamento de 
Atividades Complementares previsto pelo Regulamento de cada um dos cursos. 

 
CAPÍTULO X - DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

10.1 A apresentação do TCC, Projeto ou Monografia é um trabalho acadêmico, de caráter 
obrigatório, e instrumento de avaliação final do curso de Graduação. 

 
10.2 O Docente responsável pela disciplina de TCC ou Monografia de cada curso deverá 

inserir a nota/conceito obtido pelo aluno, formalizando a 
aprovação/reprovação do mesmo na disciplina. 

 
10.3 O aluno deverá atender ao disposto nos Regulamentos de cada um dos cursos nos 
quais está vinculado no que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

10.4 O aluno do programa de Dupla Graduação poderá realizar um único Trabalho de 
Conclusão de Curso, desde que: 

 
a) O aluno possua um orientador em cada uma das graduações; 
b) O tema do TCC seja interdisciplinar; 
c) A banca seja composta com pelo menos um professor de cada uma das 

graduações;
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d) O trabalho apresentado respeite as normas de TCC estabelecidas em 
cada das graduações. 

 

10.5. Será elaborada uma ata única que atenderá os regulamentos de ambos os cursos. 
 
CAPÍTULO XI - DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E BOLSAS DE ESTUDO 

 
11.1 Ao ingressar no Programa de Dupla Graduação o aluno continuará a efetuar os 
pagamentos da mensalidade vigente do curso de Graduação de origem (1ª Graduação) 
e, no mês subsequente à sua conclusão, assumirá o valor da mensalidade vigente do 
curso da 2ª (segunda) Graduação, bem como todas as regras financeiras nele 
estabelecidas. 

 
11.2 Enquanto mantiver vínculo acadêmico com as 2 (duas) Escolas, o aluno beneficiado 
com a bolsa de estudos estará sujeito às regras do Fundo de Bolsas e Bolsas não- 
restituíveis (mérito, condição socioeconômica etc.) do curso da 1ª (primeira). Após a 
conclusão do curso, o aluno estará sujeito às regras da Escola selecionada para realização 
do curso de 2ª (segunda) Graduação, devendo solicitar bolsa e submeter-se às regras de 
concessão e manutenção da mesma. Não há qualquer garantia da manutenção da bolsa 
para o curso de 2ª (segunda) Graduação. 

 

11.3 A solicitação de bolsa deverá ser realizada no prazo previsto no Calendário 
Acadêmico, não sendo concedido ao aluno quaisquer privilégios adicionais em função 
do Programa de Dupla Graduação. 
 
CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1 Ao realizar sua matrícula no curso de 2ª (segunda) Graduação, o candidato estará 
aceitando integralmente as regras estabelecidas nesse Regulamento, não cabendo 
qualquer reclamação ou recurso posterior. 

 

12.2 Após a conclusão do curso da 1ª (primeira) Graduação, o aluno matriculado 
submeter-se-á ao Regulamento do curso da 2ª (segunda) Graduação, devendo inclusive 
manter-se informado sobre os calendários, avisos ou informativos publicados pela 
Escola. 

 

12.3 É de total responsabilidade do aluno o prejuízo decorrente da inobservância das 
informações contidas neste documento. 

 

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações de cada Escola em conjunto 
ou separadamente, conforme a situação apresentada. 

 
12.5 Assinam este documento, os Diretores das Escolas da FGV e os Coordenadores dos 
Cursos participantes do Programa de Dupla Graduação, homologando todas as cláusulas 
e condições aqui estabelecidas. 
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ANEXO VII – Código de Ética e Integridade Acadêmica 
  

Preâmbulo 
 

O Código de Ética e Integridade Acadêmica tem por objetivo assegurar a consolidação 
dos valores de honestidade e integridade como princípios norteadores de uma vida 
acadêmica louvável, uma vez que ambos constituem a base para a construção de um 
forte laço de confiança entre todos os membros da comunidade acadêmica: alunos, 
professores e funcionários. Os alunos, professores e funcionários, ao ingressarem na 
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, comprometem-se, 
individual e coletivamente, a promover e garantir a honestidade, integridade e confiança 
em todas as atividades acadêmicas, na busca da excelência em educação. Esse 
comprometimento implica no dever do aluno de fazer com que seus colegas respeitem 
este código.  

   
Capítulo I - Das violações  

  
Art. 1º. Constituem violações da integridade acadêmica a cópia, o plágio, a simulação, o 
aliciamento, o dano ao patrimônio material ou imaterial da Escola e o desrespeito à 
integridade física ou moral dos membros da comunidade acadêmica, 
independentemente do meio utilizado para a ocorrência da violação, nos termos dos 
demais artigos deste capítulo.  

 
Art. 2º. Constitui cópia o recebimento ou fornecimento indevido de qualquer 
informação ou material que será utilizado para qualquer tipo de avaliação, incluindo, 
entre outras condutas:  
 

a) Copiar ou deixar que outros copiem respostas ou informações na realização de 

provas ou trabalhos;  

b) Dar ou receber ajuda que não esteja prevista pelo professor na realização da 

tarefa proposta;  

c) Utilizar qualquer tipo de material, impresso ou não, que não esteja previsto pelo 

professor na realização da avaliação ou tarefa proposta;  

d) Pedir ou conceder informações sobre questões da prova ou trabalho durante a 

sua realização, salvo quando expressamente permitido pelo professor;  

e) Compartilhar informações em um trabalho individual, que valha ou não nota;  

f) Dar ou vender qualquer tipo de trabalho para outro aluno;  

  
Art. 3º. Considera-se plágio a apresentação de criação intelectual de terceiro como se 
sua fosse incluindo, entre outras condutas, a utilização de expressões, excertos ou ideias 
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alheias sem a devida referência em trabalhos, provas ou qualquer outro tipo de 
avaliação.  
§1°. A ignorância das regras de citação que integram o aprendizado acadêmico não 
exime o aluno de fazer as citações da maneira como souber.  
§2°. Para os fins deste artigo, é irrelevante a identidade do verdadeiro autor do trabalho 
plagiado, bem como o fato de o mesmo ter sido ou não publicado.  

 
Art. 4º. Considera-se simulação qualquer tentativa de incutir no professor uma falsa 
ideia da realidade, de modo a influenciar indevidamente os resultados de qualquer 
avaliação ou atividade acadêmica, como por exemplo:  
 

a) Responder a chamada ou assinar lista de presença por outro aluno;  

b) Apresentar como seu, trabalho feito por terceiro, comprado ou não;  

c) Apresentar aos professores, funcionários ou órgãos colegiados da escola falsas 

declarações ou atestados de qualquer gênero, com o intuito de cumprir ou se 

esquivar de qualquer exigência acadêmica;  

d) Apresentar qualquer relato falso ou prestar qualquer tipo de informação falsa, 

com intuito de cumprir ou se esquivar de qualquer exigência acadêmica.  

   
Art. 5º. Constitui aliciamento o oferecimento, concessão, solicitação ou recebimento de 
qualquer material, item ou serviço a qualquer aluno, professor ou funcionário da  
FGV, a fim de obter vantagem acadêmica ou material para si mesmo ou para outrem.  

   
Art. 6º. Os alunos, professores e funcionários têm o dever de zelar pelo patrimônio 
material e imaterial escolar, constituindo dano conduta contrária à sua preservação e 
conservação nas condições apropriadas.  

   
Art. 6º-A. Os alunos, professores e funcionários têm o dever de respeitar a integridade 
psicofísica dos membros da comunidade acadêmica, constituindo dano qualquer 
conduta que desrespeite física ou moralmente aluno, professor ou funcionário da FGV 
ou ainda qualquer terceiro a ela academicamente vinculado, incluindo desrespeito 
moral por motivação de gênero, raça, orientação sexual ou condição socioeconômica.  

   
Capítulo II - Das sanções  

Art. 7º. Todas as sanções dispostas neste Código têm finalidade educativa, que norteará 
sua aplicação justificada em cada caso.  

 
Art. 7º-A. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica poderá ser acionada por 
qualquer aluno, professor ou funcionário, ainda que o responsável por levar o fato ao 
conhecimento da Comissão não tenha sido o atingido pela prática antiética.  
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Art. 7º-B. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica poderá agir de ofício, mediante 
solicitação de qualquer de seus membros, em casos considerados, pelo Comitê de Ética, 
de especial gravidade.  
 
Art. 8º. Constituem sanções passíveis de aplicação aos alunos no âmbito da Escola:  

  
I. Advertência;  

II. Suspensão acadêmica (em relação às aulas, aos trabalhos ou a outras atividades);  

III. Inelegibilidade para exercício de função em órgãos acadêmicos colegiados, por 

tempo determinado;  

IV. Suspensão por tempo determinado ou cancelamento de bolsas ou outros 

benefícios;  

V. Expulsão da Escola.  

  
Parágrafo único. A remissão constitui forma de exclusão do processo disciplinar 
mediante retratação por escrito.  

 
Art. 9º. Constituem sanções passíveis de aplicação aos professores e funcionários no 
âmbito da Escola:  
 

I. Advertência;  

II. Suspensão;  

III. Inelegibilidade para exercício de função em órgãos acadêmicos colegiados, por 

tempo determinado;  

IV. Demissão.  

  
Art. 10º. Nas violações ao disposto neste Código, caberá à Comissão de Ética e 
Integridade Acadêmica decidir qual ou quais sanções serão aplicadas, levando em conta:  
 

I. A gravidade do fato;  

II. O reconhecimento do fato pelo responsável e a adoção de medidas voltadas à 

reparação do dano eventualmente causado;  

III. Os antecedentes do aluno, professor ou funcionário, incluindo:  

a) A gravidade de eventuais infrações anteriores;  

b) A maneira pela qual o sancionado cumpriu eventuais sanções anteriores;  

c) A reincidência ou repetição da violação; e,  
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IV. O período do curso em que o aluno se encontra ou, no caso de professores e 
funcionários, o período em que trabalha na Escola.  

 
Art. 11. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica poderá sancionar o aluno, 
professor ou funcionário com qualquer das penalidades previstas anteriormente, 
ainda que esse seja o primeiro processo perante a referida Comissão.  
 
Parágrafo único. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica ou o Diretor da Escola 
poderão conceder a remissão como forma de extinção da responsabilidade 
disciplinar em caso de retratação por escrito.  

 
Art. 12. A aplicação de todas as sanções será acompanhada de motivação, que 
deverá ser integralmente disponibilizada para sancionado.  

   
Capítulo III - Da Comissão de Ética e Integridade Acadêmica  

  
Art. 13. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica será composta por no mínimo três 
professores, um funcionário e dois alunos, sendo um deles integrante da diretoria do 
Centro Acadêmico Mário Machado e o outro integrante do corpo discente da graduação 
ou PPGD, todos nomeados pelo Diretor da Escola.  
Parágrafo único. A Comissão de Ética e Integridade Acadêmica será presidida por um 
professor.  
 
Art. 14. A Comissão tem por principal função promover a observância dos princípios 
que norteiam a vida acadêmica na Escola, a fim de que haja, ao longo do curso, um 
ambiente de integridade, honestidade e confiança.  

 
Art. 15. Todos os membros terão um mandato de dois anos, prorrogável até duas vezes, 
mediante decisão do Diretor.  
 
Art. 16. O Diretor da FGV DIREITO RIO poderá substituir qualquer membro da Comissão, 
a qualquer tempo.  

 
Art. 17. Qualquer professor, funcionário ou aluno da Escola é parte legítima para arguir 
o impedimento de qualquer membro da Comissão para julgar um caso específico, 
cabendo à própria Comissão a apreciação do pedido.  
 
Parágrafo único. O impedimento será caracterizado nas hipóteses de:  

  
I. Relação de parentesco com alguma das partes envolvidas;  

II. Prolongada relação profissional com alguma das partes envolvidas;  

III. Manifesta e notória disposição contrária a alguma das partes envolvidas, que 

deve ser inferida a partir de fatos que extrapolem a relação cotidiana entre os 

membros da Escola;  

IV. Envolvimento direto com o fato em que se deu a violação da conduta.   
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Art. 18. A Comissão deverá deliberar e decidir sobre cada infração em até 30 (trinta) 
dias, contados a partir do dia em que foi instaurado o procedimento disciplinar, podendo 
arquivar a comunicação por ausência de elementos que permitam a apuração do fato, 
absolver o aluno, professor ou funcionário, ou aplicar as sanções previstas nos artigos 
8º e 9º deste Código.  

 
Art. 19. Todos os potencialmente atingidos pelo resultado da deliberação devem ser 
notificados, em até (05) cinco dias, de toda e qualquer decisão da Comissão, mesmo as 
de mero expediente.  

 
Art. 20. Considerando a integridade da imagem das partes envolvidas, as sessões da 
Comissão serão, em regra, fechadas, e excepcionalmente, abertas, a critério de seus 
membros.  

 
Parágrafo único. A Comissão deve reservar no mínimo uma sessão para ouvir aqueles 
que serão potencialmente atingidos pelo resultado da decisão, garantindo-lhes ampla 
defesa e oportunidades adequadas de manifestação sobre cada um dos pontos em 
discussão.  

 
Art. 21. A Comissão pode solicitar a qualquer aluno, funcionário ou professor que preste 
informações ou esclarecimentos pertinentes ao caso.  

 
Art. 22. Da decisão final da Comissão caberá, a qualquer tempo, pedido de 
reconsideração, baseado em fatos e informações desconhecidos à época da decisão, 
para fins de alteração do conteúdo da decisão ou de suspensão de seus efeitos ainda 
vigentes.  

 
Art. 23. A Comissão de Ética poderá deliberar sobre casos não previstos neste código, 
que digam respeito à Ética e Integridade Acadêmica, no âmbito do corpo discente e 
docente da Escola, submetendo as respectivas decisões à aprovação da Diretoria da 
Escola.  
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INFORMAÇÕES UTEIS 
 

GRADE CURRICULAR 
 

A grade curricular do curso de graduação em Direito da FGV DIREITO RIO apresenta-se 
com as seguintes disciplinas e cargas horárias correspondentes, conforme quadro a 
seguir:  

  

Período Nomenclatura 
Carga horária em 

horas/aula  
Carga horária em 

horas/relógio 

1º 

Teoria do Direito  60 h/a  50 h/r  

Pensamento Jurídico Brasileiro  60 h/a  50 h/r  

Teoria do Estado Democrático  60 h/a  50 h/r  

Teoria do Direito Constitucional  60 h/a  50 h/r  

Crime e Sociedade  60 h/a  50 h/r  

Economia  60 h/a  50 h/r  

2º  

Teoria Geral do Direito Civil  60 h/a  50 h/r  

Penas e Medidas Alternativas  60 h/a  50 h/r  

Design Institucional  60 h/a  50 h/r  

Análise Econômica de Direito  60 h/a  50 h/r  

Organização do Estado e Direitos 
Fundamentais  60 h/a  50 h/r  

Programação para advogados  30 h/a  25 h/r  

Sociologia Jurídica  30 h/a  25 h/r  

3º  

Obrigações e Contratos  60 h/a  50 h/r  

Ciência de Dados Jurídicos  60 h/a  50 h/r  

Teoria Geral da empresa  60 h/a  50 h/r  

Teorias da Justiça  60 h/a  50 h/r  

Direito Global  60 h/a  50 h/r  

Teoria da Decisão  30 h/a  25 h/r  

Finanças Públicas  30 h/a  25 h/r  

4º  

Teoria do Direito Administrativo  60 h/a  50 h/r  

Sistema Tributário Nacional  60 h/a  50 h/r  

Tipos Societários  60 h/a  50 h/r  

Teoria Geral do Processo  60 h/a  50 h/r  

Direito da Propriedade  60 h/a  50 h/r  

Direito Transnacional  30 h/a  25 h/r  

Direito Ambiental  30 h/a  25 h/r  
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5º 

Direitos Humanos  60 h/a  50 h/r  

Relações de Trabalho  60 h/a  50 h/r  

Direito da Regulação  60 h/a  50 h/r  

Processo Civil  60 h/a  50 h/r  

Direito da Concorrência  60 h/a  50 h/r  

Mediação e Negociação  30 h/a  25 h/r  

Arbitragem  30 h/a  25 h/r  

1º ao 5º  Atividades práticas (Field Project)  300 h/a  250 h/r  

1º ao10º 

Atividades Complementares 
Eletivas  300 h/a  250 h/r  

Atividades Complementares 
Internacionais  180 h/a  150 h/r  

Atividades Complementares de 
Pesquisa 60 h/a  50 h/r  

Atividades Complementares 
Sociais  60 h/a  50 h/r  

6º ao 10º  Disciplinas Eletivas  1200 h/a  1000 h/r  

7º ao 10º  
Estágio (Oficinas e Clínicas)  300 h/a  250 h/r  

Trabalho Conclusão de Curso  300 h/a  250 h/r  

CARGA HORÁRIA TOTAL  4500 h/a  3750 h/r  

 
 
 

AGENDAMENTO DE SALAS 
 

O agendamento das salas para a utilização de docentes e discentes deverá ser feito por 
escrito em até 2 (dois) dias úteis antes da data pretendida, através do e-mail:  
direitorio.graduacao@fgv.br. 
  

mailto:direitorio.graduacao@fgv.br
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SETORES E LOCALIZAÇÃO 
 

SETOR LOCAL TEL. CONTATO E-MAIL 

Direção 
13º 
andar 

3799-5303 Sergio Guerra sergio.guerra@fgv.br 

Vice Direção 
13º 
andar 

3799-5381 
Antonio José 
Maristrello Porto 

antonio.maristrello@fgv.br 

Secretária da Direção 
13º 
andar 

3799-5303 Beatriz Seigneur Beatriz.seigneur@fgv.br 

Coordenação da Graduação  8º andar  3799-5425  Thiago Bottino  thiago.bottino@fgv.br  

Coordenação Adjunta de 
Graduação 

8º andar  3799-5349 Rodrigo Vianna rodrigo.vianna@fgv.br 

Núcleo de Ensino e 
Acompanhamento 
Pedagógico  

8º andar  3799-5530  Cristina Alves  cristina.alves@fgv.br  

Núcleo de Prática Jurídica 
(NPJ)  

8º andar  3799-5312  
André Pacheco Teixeira 
Mendes 

andre.mendes@fgv.br  

Núcleo de Formação 
Técnico-Jurídico 

8º andar  3799-5388  
Paulo Fernando de 
Mello Franco  

paulo.mello@fgv.br 

Atendimento Discente 8º andar  3799-5543  Danielle Alves danielle.alves@fgv.br 

Assistente Acadêmico da 
Coordenação de Ensino  

8º andar  3799-5553  Luca Saroldi  luca.saroldi@fgv.br  

Assistente Administrativo 
da Coordenação de Ensino  

8º andar  3799-5480  Silvana Barreto  silvana.barreto@fgv.br  

Assistente Administrativo 
do NPJ  

8º andar  3799-9457  Bruno Alves  bruno.alves@fgv.br  

Secretaria da Graduação  8º andar  3799-5411  
Eduarda de Carvalho 
Silva 

eduarda.carvalho@fgv.br 

Secretaria da Graduação  8º andar  3799-5411  
 
Luana Almeida da Silva 
Munhoz 

 
luana.munhoz@fgv.br 

Coordenação Executiva de 
Ensino  

13º 
andar  

3799-5352  Margareth Jacobi  margareth.jacobi@fgv.br  

Coordenação Executiva de 
Graduação 

13º 
andar  

3799-5950  Marília Araújo  marilia.araujo@fgv.br  

Coordenação de Relações 
Internacionais 

8º andar  3799-5349 Rodrigo Vianna rodrigo.vianna@fgv.br 

Assistente Acadêmico da 
Coordenação de Relações 
Internacionais 

8º andar 3799-6170 Maria Julia Silva Lima maria.lima@fgv.br 

Coordenação de CTS 
13º 
andar  

3799-5763 
 
Luca Belli 

 
luca.belli@fgv.br 

Coordenação de CPDE 
13º 
andar 

3799-5381 
Antonio José Maristrello 
Porto 

antonio.maristrello@fgv.br 

Presidência do Comitê de 
Ética 

13º 
andar  

3799-5407 
Paulo Fernando de 
Mello Franco 

paulo.mello@fgv.br 

Programa de Diversidade e 
Inclusão 

13º 
andar  

3799-9447 Ligia Fabris ligia.fabris@fgv.br 

Biblioteca 7º andar 3799-5917 Iara Vidal iara.vidal@fgv.br 

mailto:rodrigo.vianna@fgv.br
mailto:danielle.alves@fgv.br
mailto:rodrigo.vianna@fgv.br
mailto:maria.lima@fgv.br
mailto:paulo.mello@fgv.br
mailto:ligia.fabris@fgv.br
mailto:iara.vidal@fgv.br
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Secretaria de Registros 
Acadêmicos 

3º andar 3799-5757 Nara Almeida srarj@fgv.br 

Livraria Térreo 3799-5535 

 

Serviço Médico 15ºandar 3799-5986 

Recepção 2º andar 3799-3938 

Portaria 2º andar 3799-5939 

Restaurante 2º andar 3799-5990 
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