
 
 

Encargos Financeiros 2022 

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 
Curso de Mestrado Profissional em Direito 
 
Valor da Matrícula (para ingressantes no 1º semestre de 2022) 

Parcelas Desconto Valor Total 

À Vista 6% R$ 120.047,40 

18 meses 3% R$ 123.878,70 

30 meses Sem desconto R$ 127.710,00 

 
Forma de Reajuste: 
As mensalidades da FGV DIREITO SP são reajustadas anualmente pelo IGP-M ou 
proporcionalmente à variação de custos a título de pessoal e custeio. 
 
Bolsa de Estudos: 
O Fundo de Bolsas da FGV DIREITO SP concede aos seus alunos financiamento 
ressarcível das mensalidades do curso, conforme disponibilidade de recursos, 
necessidade financeira do demandante e desempenho acadêmico do aluno. Para mais 
informações, acesse http://direitosp.fgv.br/bolsas-de-estudo.  
 
Requerimentos: 
Os alunos e ex-alunos estão sujeitos à cobrança das seguintes tarifas: 
 
Tarifas Escolares Vigentes no 1º Semestre de 2022 

 VALOR EM (R$) 

Atestado de Conclusão do Curso  15,00 

Atestado de Matrícula 2ª Via  15,00 
Conteúdo Programático Avulso (Syllabus) 15,00 
Conteúdo Programático Avulso (Syllabus) - via SEDEX 50,00 
Conteúdo Programático Completo (Syllabus) 400,00 
Conteúdo Programático Completo (Syllabus) - via 
SEDEX 450,00 
Diploma em 2ª via 350,00 
Histórico Escolar (Ex-aluno) 30,00 
Histórico Escolar 2ª via  15,00 

Obs: Tarifas sujeitas à alteração no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarifas de Serviços Institucionais Vigentes no 1º Semestre de 2022 

 VALOR EM (R$) 

Impressão – P&B  0,20 
Impressão – Colorida  0,90 
Emissão 2ª via cartão de acesso aluno Isento 
Emissão 3ª via cartão de acesso aluno 25,00 
Emissão 4ª via em diante cartão de acesso aluno 40,00 
Emissão 2ª via cartão de acesso para ex-alunos  25,00 
Emissão 3ª via em diante cartão de acesso para ex-
alunos 40,00 
Atraso na devolução de empréstimos domiciliares de 
livros da Biblioteca: o valor da multa será por dia e por 
publicação, contados a partir da data prevista para 
devolução. 

3,00 

Atraso na devolução de empréstimos por hora de livros 
da Biblioteca: o valor da multa será por hora e por 
publicação, contados a partir do horário previsto para a 
devolução. 

5,00 

Atraso na devolução ou perda da chave de locker da 
Biblioteca. Requer substituição do conjunto de chave e 
fechadura. 

45,00 

Obs.: tarifas sujeitas a alterações no decorrer do ano letivo. 
 
O aluno do curso de mestrado profissional em Direito que estiver cursando disciplinas 
em outros cursos da Fundação Getulio Vargas estará sujeito à cobrança das tarifas 
escolares pelas Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos.  
 
Taxa do Diploma:  
Em conformidade com o previsto na Portaria do MEC nº 40, de 12 de dezembro de 
2007, Art. 32, §4º. 
 

Trancamento: 
No trancamento de matrícula a contagem do prazo para titulação é suspensa e o aluno 
pagará integralmente as mensalidades, observadas as regras constantes no 
Regulamento do Curso. Caso o aluno seja beneficiário do Fundo de Bolsas, deverá 
observar as regras aplicáveis.  
 
Desistência do Curso: 
O aluno responderá integralmente pelas mensalidades vencidas e também pela 
mensalidade do mês em que ocorrer a desistência. Caso o aluno seja beneficiário do 
Fundo de Bolsas, deverá observar as regras aplicáveis. 


