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TÍTULO I – DAS REGRAS E SEUS OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º.  As regras e os procedimentos previstos neste documento são aplicáveis à coordenação, 

aos(às) professores(as) e aos(às) alunos(as) do Curso de Graduação da FGV Direito SP e 

têm por objetivo disciplinar a relação dos(as) alunos(as) com os processos acadêmico-

administrativos do Curso.  

 

Art. 2º.  As regras e os procedimentos descritos neste documento são complementares ao Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação (PPC), bem como ao Regulamento do Curso de 

Graduação da FGV Direito SP.  

 

 

TÍTULO II – DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

SEÇÃO I – Composição da Grade Curricular 

 

Art. 3º.  O currículo pleno da FGV Direito SP é integralizado com o cumprimento de 4.500 horas-

aula (carga horária de 50 minutos) e está hierarquizado como seriado semestral. O total 

da carga horária do curso compreende:  

 

I. Disciplinas curriculares obrigatórias (2.790 horas-aula ou 186 créditos); 

II. Créditos eletivos (810 horas-aula ou 54 créditos);  

III. Prática jurídica (clínicas e projeto multidisciplinar, que somam 360 horas-

aula ou 24 créditos);  

IV. Atividades complementares (240 horas-aula); e  

V. Trabalho de curso (300 horas-aula). 

 

Art. 4º.  A carga horária total do Curso de Graduação e a distribuição da carga horária obrigatória 

são previstas no Currículo Pleno (aqui) 

 

 

SEÇÃO II – Créditos Eletivos 

 

Art. 5º.  O cumprimento dos créditos eletivos deverá obedecer a seguinte distribuição: 

 

I. Mínimo de 16 créditos em disciplinas eletivas da FGV Direito SP; 

II. Mínimo de 8 créditos em disciplinas eletivas de áreas afins; 

III. Mínimo de 30 créditos em créditos eletivos livres.  

 

https://direitosp.fgv.br/graduacao/grade-e-corpo-docente
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§ 1º As disciplinas eletivas da FGV Direito SP compreendem as disciplinas 

oferecidas nas dependências da FGV Direito SP. 

 

§ 2º As disciplinas eletivas de áreas afins compreendem as disciplinas oferecidas 

na Escola de Administração de Empresas da FGV-SP (Cursos de 

Administração e de Administração Pública da EAESP), na Escola de 

Economia da FGV-SP (EESP) e na Escola de Relações Internacionais da 

FGV-SP (RI).  

 

§ 3º Os créditos eletivos livres incluem:  

 

a) saldos dos créditos excedentes nas categorias I e II descritas acima; 

b) disciplinas cursadas durante intercâmbio acadêmico e aprovadas para 

aproveitamento nos termos da Seção III (infra), exceto quando a disciplina 

aproveitada for equivalente à disciplina obrigatória. 

c) atividades não disciplinares computadas na forma de créditos, como 

projetos de extensão e grupos de estudos, observadas as regras e os 

procedimentos para validação definidos pela Coordenadoria de Graduação. 

 

§ 4º A realização de créditos de eletivas livres deverá atender aos requisitos e 

limites descritos no Título II, Seção III, destas Regras Acadêmicas.  

 

 

SEÇÃO III – Limites semestrais para o aproveitamento de créditos  
 

Art. 6º.  Alunos(as) cursando o 1º semestre do curso não poderão se matricular em disciplinas 

eletivas ou atividades creditáveis de longa duração. 

 

Parágrafo único – Por atividades creditáveis de longa duração entende-se todas as 

atividades cuja duração ultrapasse 30 (trinta) dias.  

 

Art. 7º.  Alunos(as) que estejam cursando o 2º semestre do curso em diante poderão matricular-se 

em atividades creditáveis de curta e de longa duração, atentando-se para que não haja 

conflitos de horário e/ou comprometimento da dedicação às disciplinas obrigatórias.  

 

Parágrafo único – Eventuais conflitos ou sobrecarga de atividades poderão ser 

advertidas pelas Coordenadorias de Graduação e de Prática Jurídica.  
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SEÇÃO IV – Aproveitamento de estudos e equivalências 

 

Art. 8º.  O aproveitamento de disciplina realizada em outra instituição de ensino superior, nacional 

ou estrangeira, deverá observar as regras previstas no artigo 15 do Regulamento da 

Graduação, transcritas a seguir:  

 

 Art. 15 O aluno poderá requerer à Coordenadoria da Graduação o 

aproveitamento de estudos realizados há, no máximo, 6 (seis) anos em outra 

instituição de ensino superior até o limite de vinte e cinco por cento do total de horas 

previstas no currículo pleno vigente. 

§ 1º O requerimento deve estar instruído do histórico escolar e do programa 

da disciplina cursada anteriormente. 

 § 2º O requerimento de aproveitamento de estudos realizados em instituição 

estrangeira deve obedecer aos requisitos estabelecidos pela Resolução nº03/85 do 

Conselho Federal de Educação ou de norma posterior que venha a substituí-la. 

 § 3º O deferimento do requerimento depende da compatibilidade ente os 

estudos realizados na instituição congênere e o programa da disciplina pretendida no 

Curso de Bacharelado em Direito e do resultado de avaliação específica, em termos 

de conteúdo programático, habilidades e atitudes, a critério do Coordenador de 

Graduação, ouvido o professor responsável. 

 § 4º A critério da Coordenadoria da Graduação, ouvido o professor da área, 

poderá ser dispensada a realização da avaliação específica tratada no parágrafo 

anterior. 

 § 5º Deferido o requerimento, a disciplina pretendida será incluída no 

histórico do aluno, sem atribuição de conceito e com a devida observação do 

aproveitamento. 

 

Art. 9º.  Disciplinas cursadas durante intercâmbio acadêmico em instituição de ensino conveniada 

à FGV Direito SP poderão, a critério da Coordenadoria de Graduação e ouvido ao menos 

um professor da área, ser aproveitadas como disciplina(s) obrigatória(s). 

 

Art. 10.  O aproveitamento de disciplinas cursadas em outras escolas da FGV por alunos(as) em 

regime de Dupla Graduação não está sujeito ao limite previsto no Art. 15, caput, do 

Regulamento da Graduação. 

 

Art. 11.  Deferido o aproveitamento, a disciplina aproveitada será registrada no histórico escolar 

no semestre de efetiva realização, exceto nos casos de disciplinas cursadas anteriormente 

ao ingresso no Curso de Graduação da FGV Direito SP, caso em que será considerado o 

semestre em que houve o deferimento do pedido. 
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TÍTULO III – DAS MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS 

 

 

SEÇÃO I – Matrículas em disciplinas obrigatórias 

 

Art. 12.  Disciplinas obrigatórias são aquelas que constam do Currículo Pleno do Curso de 

Graduação de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

 

Art. 13.  Em conformidade com o Art. 3º do Regulamento do Curso de Graduação, as matrículas 

nas disciplinas obrigatórias se darão de forma automática pela Secretaria Acadêmica, 

obedecendo a carga horária curricular estipulada para cada semestre, nos termos do 

Currículo Pleno do Curso, observados os seguintes critérios: 

 

I. estar o(a) aluno(a) aprovado no semestre anterior e apto para o avanço de 

semestre; 

II. estar o(a) aluno(a) em situação regular junto ao departamento financeiro da 

FGV. 

 

 

SEÇÃO II – Matrículas em disciplinas eletivas 

 

Art. 14.  Os prazos e procedimentos específicos para as matrículas em disciplinas eletivas em cada 

semestre serão divulgados pela Coordenadoria de Graduação. 

 

 

SEÇÃO III – Critérios para alocação em disciplinas eletivas 

 

Art. 15.  A Secretaria de Registro preencherá as vagas nas disciplinas conforme o limite definido 

para cada uma, observando os seguintes critérios de priorização: 

 

I. Disciplinas eletivas disponibilizadas para alunos(as) matriculados no 2º ciclo 

(3º a 6º semestres) serão indicadas previamente pela Coordenadoria de 

Graduação e poderão ter suas vagas priorizadas para alunos(as) deste ciclo. 

Havendo vagas remanescentes, poderão, a critério da Coordenação, ser 

matriculados(as) alunos(as) do 3º ciclo (7º a 10º semestres). 

II. Disciplinas eletivas disponibilizadas para alunos(as) do 3º ciclo terão suas 

vagas priorizadas para alunos(as) desse ciclo. Havendo vagas remanescentes, 

poderão, a critério da Coordenação, ser matriculados(as) alunos(as) do 2º ciclo. 

III. Os alunos(as) serão alocados nas disciplinas indicadas no processo de pré-

matrículas por ordem de Média Geral Padronizada, obedecendo-se, ainda, a 

regra de priorização escalonada, que prevê o atendimento das primeiras opções 

de todos(as) os(as) alunos(as), no limite das vagas em cada disciplina.  
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IV. Considerando a maior dificuldade para acesso às disciplinas de Administração 

de Empresas e Administração Pública, em caso de solicitações de matrícula em 

disciplinas eletivas da EAESP com horários conflitantes da DIREITO SP, será 

dada preferência automática à alocação do(a) aluno(a) nas eletivas da EAESP. 

 

 

SEÇÃO IV – Cancelamento de matrícula em disciplinas eletivas 

 

Art. 16.  Os(As) alunos(as) inscritos em disciplinas eletivas da Graduação em Direito poderão 

requerer o cancelamento até o final da segunda semana de aula do curso. Essa regra, no 

entanto, não se aplica para as disciplinas eletivas oferecidas nos períodos de férias e 

disciplinas oferecidas durante as Semanas de Imersão de Estudos. Nesses casos não 

haverá cancelamento de matrícula. O(A) aluno(a) que estiver inscrito e deixar de cursar 

a disciplina terá a nota “zero” atribuída em seu histórico e a disciplina entrará no cômputo 

da sua média.  

 

Parágrafo Único – O cancelamento de uma disciplina não gera a possibilidade de 

matrícula do(a) aluno(a) em outra disciplina no mesmo horário. 

 

Art. 17.  As demais Escolas e os outros Programas da Fundação possuem prazos e procedimentos 

específicos para cancelamento de eletivas, e as informações estão disponíveis na intranet 

da Escola de Direito. 

 

 

TÍTULO IV – DOS REGISTROS ACADÊMICOS E HISTÓRICO ESCOLAR 

 

 

SEÇÃO I – Médias acadêmicas 

 

Art. 18.  A Média Geral do Curso é computada calculando-se a média ponderada das notas 

obtidas pelo(a) aluno(a) em todas as disciplinas cursadas. 

 

§ 1.º Para este efeito, será atribuída nota 0 (zero) às disciplinas cursadas com 

reprovação por faltas. 

 

§ 2.º  O peso de cada disciplina é o valor do respectivo crédito. 

 

Art. 19.  A Média Geral Padronizada considera as notas obtidas pelo(a) aluno(a) nas disciplinas 

e a sua posição nas turmas em cada disciplina.  
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§ 1º  A Média Geral Padronizada é calculada considerando: i) a classificação do(a) 

aluno(a) na disciplina; ii) o número de créditos da disciplina; e iii) a 

quantidade de alunos(as) em cada disciplina. 

 

§ 2º  A Média Geral Padronizada será utilizada para processos internos, como 

prioridade na matrícula em disciplinas eletivas, processos seletivos para 

intercâmbio e dupla-graduação e, para alunos(as) ingressantes a partir de 

2018, também será utilizada para a premiação de bolsas de estudos por mérito, 

entre outros processos que exijam indicadores objetivos de seleção. 

 

 

SEÇÃO II – Emissão de históricos escolares 

 

Art. 20.  Os históricos escolares emitidos pela Secretaria Acadêmica indicarão a Média Geral do 

Curso, conforme definições estabelecidas no Título III, Seção I (supra).  

 

Art. 21.  Históricos escolares emitidos para alunos(as) que estejam cursando a Graduação, ainda 

que em situação de trancamento de matrícula, contemplarão todas as disciplinas em que 

o(a) aluno(a) se inscreveu, independentemente da situação de aprovação nessas 

disciplinas. 

 

Art. 22.  Históricos escolares emitidos após a conclusão do curso de graduação seguirão o formato 

submetido à Universidade de São Paulo para fins de registro acadêmico, contemplando 

somente as disciplinas em que houve aprovação final.  

 

 

TÍTULO V – DA DUPLA GRADUAÇÃO 

 

 

Art. 23.  Podem participar do Programa de Dupla-Graduação alunos(as) matriculados a partir do 

7° semestre do curso de Graduação em Direito.  

  

Art. 24.  A quantidade de vagas e os critérios de seleção serão definidas pelas Coordenadorias de 

Graduação e divulgadas em Edital próprio. 

 

Art. 25. Os(As) alunos(as) participantes do Programa de Dupla-Graduação estarão sujeitos às 

regras e aos procedimentos previstos no Regulamento da Graduação, do Regulamento da 

Dupla-Graduação e do Edital de Dupla-Graduação. 

 

Art. 26. Os(As) alunos(as) participantes do Programa de Dupla-Graduação poderão realizar 

estágio profissional não obrigatório na área do Direito com autorização do Coordenador 

de Graduação, que deverá levar em consideração as competências e habilidades 
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adquiridas ao longo do curso, o conjunto de disciplinas cursadas, e ter concluído, com 

aprovação, pelo menos 60% da carga horária total do curso. 

 

Parágrafo Único – Serão consideradas no cômputo da carga horária do curso as 

disciplinas obrigatórias e eletivas cursadas na Escola de Direito e as disciplinas nas 

quais o(a) aluno(a) obteve aproveitamento de estudos, além das horas de Atividades 

Complementares cumpridas pelo(a) aluno(a), até o limite de 240 horas. 

 

 

TÍTULO VI – DA CONCLUSÃO DO CURSO E FORMATURA 
 

 

Art. 27.  A colação de grau dos(as) alunos(as) do Curso de Direito, para outorga do diploma de 

Bacharel em Direito, é realizada em dois momentos distintos:  

 

I. o ato solene e coletivo, realizado nas dependências da FGV Direito SP e na 

presença do Coordenador de Graduação, com entrega individual dos 

certificados de Colação de Grau; 

 

II. a festividade patrocinada pela FGV Direito SP ocorrerá com presença da 

Diretoria da Escola, autoridades, professores e membros da comunidade, 

ocasião em que os formandos prestam compromisso de bem desempenhar a 

profissão que o diploma lhes confere. 

 

§ 1º  Participarão da cerimônia de colação de grau prevista no inciso I os(as) 

alunos(as) que tiverem cumprido todos os requisitos para a formatura. 

 

§ 2º  Poderão participar da cerimônia festiva prevista no inciso II os(as) alunos(as) 

que cumprirem todos os requisitos para a formatura até o início das aulas do 

semestre letivo subsequente. 

 

§ 3º  Alunos(as) matriculados(as) no 10º semestre que não tiverem cumprido todos 

os requisitos para a colação de grau até o início das aulas do semestre 

subsequente poderão participar da cerimônia festiva da sua turma de origem, 

desde que assinem um termo reconhecendo, expressamente, que o evento não 

equivale à colação de grau ou a qualquer ato solene que possa demonstrar que 

o(a) aluno(a) é graduado em Direito. 

 

Art. 28.  Os quadros de formandos em cada ano conterão as fotografias e nomes dos(as) alunos(as) 

que colarem grau até o início das aulas do semestre letivo do ano seguinte.  
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TÍTULO VII – DOS ESTÁGIOS 

 

 

SEÇÃO I – Das modalidades de estágios 

 

Art. 29.  O estágio curricular supervisionado compõe a carga obrigatória de prática do Currículo 

Pleno, efetivada pela realização das Clínicas de Prática Jurídica e do Projeto 

Multidisciplinar.  

 

Art. 30.  O estágio profissional não obrigatório, realizado em instituições concedentes de estágio 

(empresas, escritórios de advocacia, instituições de ensino, órgãos públicos e autarquias, 

organizações da sociedade civil, entre outras), poderá ser realizado a partir do 7º semestre 

do curso, observados os procedimentos e requisitos descritos neste Título. 

 

 

 

SEÇÃO II – Da formalização dos estágios não obrigatórios 
 

Art. 31.  O Convênio de Concessão de Estágio é o documento que formaliza a parceria entre a 

FGV DIREITO SP e o empregador contratante para fins de oferta de estágios não 

obrigatórios.  

 

§ 1º  O Convênio de Concessão de Estágio deve ser assinado apenas uma vez, por 

ocasião da contratação do primeiro estagiário pelo empregador contratante. 

 

§ 2º O documento deverá ser preenchido pelo empregador contratante, impresso, 

assinado em duas vias e entregue à FGV DIREITO SP para assinatura pelo 

Diretor.  

 

§ 3º O prazo para devolução do convênio assinado ao empregador contratante é 

de até 10 dias úteis. 

 

 

Art. 32. O Termo de Compromisso e Plano de Estágio é o documento que formaliza a relação de 

estágio entre empregador contratante, estudante e a FGV DIREITO SP, atestando a 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso e ao horário das aulas. 

 

§ 1º O termo de compromisso deverá ser preenchido, impresso, assinado em três 

vias pelas partes e apresentado à Coordenadoria Adjunta de Prática Jurídica 

e Atividades Complementares para análise, assinatura e registro.  

 

§ 2º No caso de intermediação por agentes de integração (como CIEE, Nube, entre 

outros), deverão ser assinadas quatro vias do documento.  
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§ 3º Os termos de estágio apresentados à Coordenadoria de Prática Jurídica e 

Atividade Complementares devem conter assinatura e carimbo do 

empregador contratante e assinatura do(a) aluno(a).  

 

§ 4º O documento deverá ser assinado preferencialmente antes do início das 

atividades do(a) aluno(a), porém, haverá uma tolerância de 30 (trinta) dias 

corridos do início do estágio para entrega do documento. Após esse período, 

o termo de estágio não será assinado. 

 

§ 5º O prazo para a análise e assinatura do documento pela Coordenadoria de 

Prática Juridica e Atividades Complementares é de 7 dias úteis após seu 

recebimento. 

 

§ 6º As atividades desenvolvidas no estágio deverão ser relacionadas com a área 

de formação do(a) aluno(a), o supervisor de estágio deve ter formação na 

mesma área de formação do estágio a ser supervisionado e registro no órgão 

de classe competente. Casos diferenciados serão analisados pela 

Coordenadoria de Prática Jurídica e Atividades Complementares. 

  

 

SEÇÃO III – Do acompanhamento dos estágios não obrigatórios 
 

Art. 33. O empregador concedente e o estagiário deverão apresentar periodicamente à FGV 

DIREITO SP relatório de acompanhamento de atividades, conforme modelo disponível 

na intranet. 

 

Art. 34.  Ao término do estágio profissional, empregador e aluno(a) deverão enviar à 

Coordenadoria de Prática Jurídica e Atividades Complementares o relatório final de 

acompanhamento de estágio. 

 

Art. 35. Nos casos de rescisão antecipada do estágio, deverão ser entregues o distrato de estágio 

e os relatórios finais de acompanhamento, preenchidos e assinados pelo empregador 

concedente e pelo(a) aluno(a).  

 

Art. 36. Para assinatura de um novo termo de compromisso e plano de estágio, o(a) aluno(a) não 

poderá estar com registro de estágio ativo junto à Coordenadoria de Prática Jurídica e 

Atividades Complementares. 

 

 

SEÇÃO IV – Dos estágios de férias  

 

Art. 37. É permitida a realização de estágio de férias nos períodos de recesso escolar.  
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§ 1º Os estágios de férias obedecem aos mesmos requisitos dos estágios não 

obrigatórios regulares, porém, suas datas de início e término estão 

compreendidos no período de recesso escolar previsto no calendário de 

atividades acadêmicas em vigor. 

 

§ 2º Os documentos de formalização do estágio de férias (convênio de concessão 

de estágio – quando aplicável – e termo de compromisso e plano de estágio) 

deverão ser assinados pelas partes e entregues à Coordenadoria de Prática 

Juridica e Atividades Complementares antes do início do estágio, 

impreterivelmente. Não serão assinados termos de estágio de férias enviados 

após o início da atividade do(a) aluno(a). 

 

§ 3º Devido à natureza de estágio não obrigatório, o estágio de férias deve prever 

remuneração (bolsa-auxílio) ao(à) aluno(a) estagiário(a).  

  

§ 4º Após a finalização do estágio de férias, empregador contratante e aluno(a) 

deverão enviar à Coordenadoria de Prática Jurídica o relatório final da 

atividade. 

 

 

 

TÍTULO VIII - DISPOSIÇÃO FINAL 

 

 

Art. 38.  Os casos omissos serão decididos pela Coordenadoria de Graduação. 

 


