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Dupla
Graduação 
em Direito e 
Administração

Em um mercado de trabalho 
cada dia mais competitivo, a for-
mação em duas áreas estratégicas 
é um grande diferencial. Pensando 
nisso, as escolas de Direito (FGV 
Direito SP) e de Administração 
(FGV EAESP) da Fundação Getulio 
Vargas elaboraram o novo Progra-
ma de Dupla Graduação de Direito 
e Administração.

O novo programa é a combina-
ção otimizada de dois cursos de 
graduação, que possibilita a con-
clusão de ambos em seis anos. A 
oferta coordenada dos dois cursos 
foi planejada em conjunto de for-
ma a valorizar competências, habi-
lidades e conteúdos disciplinares 
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comuns, com o diálogo entre es-
ses dois campos do conhecimento, 
sem perder de vista as especifici-
dades de cada área.

Nesse sentido, os oito primei-
ros semestres da dupla graduação 
são dedicados, em período inte-
gral, ao estudo aprofundado dos 
fundamentos e das racionalidades 
das duas áreas. Nos quatro últimos 
semestres, as aulas concentram-se 
no período matutino, para abrir a 
possibilidade de complementação 
da formação acadêmica por meio 
de estágios e dos programas de 
intercâmbio mantidos pelas esco-
las que potencializam a formação 
para a prática profissional.

Saiba
mais:



PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo para ingresso na Dupla 

Graduação em Direito e Administração de Em-

presas ou Direito e Administração Pública é com-

posto por três modalidades – Vestibular Nacional, 

Vestibular Internacional e Enem.

O aluno ou aluna que pretende cursar a dupla 

graduação deve se submeter às provas gerais 

do Vestibular FGV e às provas específicas de 

cada curso que compõem sua opção (Direito e 

Administração de Empresas ou Direito e Admi-

nistração Pública). A segunda fase do processo 

seletivo corresponde a dois exames orais com 

características diferentes para cada curso.

BOLSAS DE ESTUDOS

A Fundação Getulio Vargas estabeleceu diversos programas de bolsas de estudo que têm por objetivo 

a qualificação e ampliação da diversidade racial e da equidade social de seu corpo discente.

Para a Dupla Graduação de Direito e Administração, a FGV oferece a Bolsa de Necessidade Social. Ao 

todo, poderão ser concedidas até duas bolsas não reembolsáveis integrais (100%) a alunos aprovados na 

modalidade Vestibular. Os candidatos a essas bolsas serão selecionados com base nos seguintes critérios: 

necessidade econômico-financeira adequadamente comprovada e desempenho no processo seletivo.

Estudantes bolsistas ainda têm a possibilidade de obter uma bolsa manutenção concedida pela As-

sociação Endowment Direito GV.

A FGV também oferece bolsas de estudo reembolsáveis. O financiamento de bolsas, com restituição 

sem juros, somente com correção monetária, é viabilizado por meio de doação de empresas e de pessoas 

físicas e pelo próprio ressarcimento do ex-bolsista.

INFORMAÇÕES GERAIS

DURAÇÃO DO CURSO

6 anos

• 1º ao 4º ano em período integral 

(manhã e tarde)

• 5º e 6º anos no período matutino

VAGAS

São oferecidas 40 vagas para a Dupla 

Graduação em Direito e Administração 

de Empresas ou Direito e Administra-

ção Pública, sendo 24 vagas pelo Ves-

tibular Nacional, 6 vagas pelo Enem e 

10 vagas pelo Vestibular Internacional.

INFORMAÇÕES SOBRE 

O PROCESSO SELETIVO 

www.fgv.br/processoseletivo
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