ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – MESTRADO PROFISSIONAL 2021

Errata ao Edital 2021 para o programa do Mestrado Profissional em Direito da Escola de Direito de São Paulo – FGV
EDESP referente aos itens indicados abaixo:

Onde lê-se:
1.3 O curso possui duração estimada de 24 (vinte e quatro) meses, respeitado o período mínimo de 18
(dezoito) e o máximo de 30 (trinta) meses, divididos em períodos letivos semestrais. As disciplinas
obrigatórias serão ministradas por meio de encontros presenciais. Outras atividades acadêmicas
complementares, incluindo a orientação docente e a realização de seminários, bancas de qualificação e
bancas finais, poderão ser realizadas com apoio de recursos tecnológicos, que ofereçam sessões ao vivo e
assegurem adequada interação entre os participantes.
Leia-se:
1.3 O curso possui duração de até 30 (trinta) meses, divididos em períodos letivos semestrais. As
disciplinas são ministradas preferencialmente por meio de encontros presenciais. Para certas atividades
acadêmicas, poderão ser utilizados recursos tecnológicos que ofereçam sessões ao vivo e assegurem
adequada interação entre os participantes.

Incluir :
1.3.1

As disciplinas poderão ser integralmente mediadas por tecnologia, se houver restrições
impostas pelo poder público.

Incluir sub-item 4.3.2.2:
4.3.2.2 A FGV reserva-se o direito de concentrar a oferta das aulas das linhas de Direito dos
Negócios e de Direito Tributário em apenas um dos períodos mencionados no item 4.3.2
acima.
Onde lê-se:
6.2 Prova escrita
6.2.1

A prova escrita será realizada nas dependências da FGV Direito SP, na Rua Rocha, 233, Bela Vista,
São Paulo – SP.

Leia-se:
6.2 Prova escrita
6.2.1

A prova escrita será realizada de forma remota (online).

Exclui- se:
6.2.6

Não será permitido sair da sala com o caderno de provas.

Onde lê-se:
6.3 Prova de proficiência da língua inglesa
6.3.1

A prova de proficiência da língua inglesa será realizada nas dependências da FGV Direito SP, na
Rua Rocha, 233, Bela Vista, São Paulo – SP.

6.3.4

Em circunstâncias excepcionais, a depender das condições sanitárias e por decisão da FGV
DIREITO SP, as provas poderão ser realizadas à distância por ferramenta on-line.

Substituir por:
6.3 Prova de proficiência da língua inglesa.
6.3.1

A prova escrita será realizada de forma remota (online).

Exclui- se:
6.3.4

Em circunstâncias excepcionais, a depender das condições sanitárias e por decisão da FGV
DIREITO SP, as provas poderão ser realizadas à distância por ferramenta on-line.

Onde lê-se:
6.5 Orientações para as Provas e Entrevista
a. O candidato deverá chegar ao local da prova e da entrevista com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de
antecedência, portando um documento de identificação com foto ou Passaporte originais.
b. O candidato que, sem motivo justificado, não comparecer à prova ou à entrevista nas datas,
horários e locais determinados estará eliminado do Processo Seletivo.
c. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de lápis, caneta esferográfica (azul ou
preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos,
calculadoras, celulares, relógios e aparelhos eletrônicos não poderão ser utilizados durante as
provas.
d. A FGV não é responsável pela guarda de quaisquer dos objetos mencionados e não se
responsabilizará por perdas ou extravios de documentos de identificação e demais objetos, ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos a eles causados.

e. Ao ingressar no recinto de provas, o candidato deverá desligar e guardar o telefone celular, outros
equipamentos eletrônicos e demais pertences, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.
f. Não será permitido acessar as dependências da Fundação Getulio Vargas trajando bermuda,
chinelos, camisetas regatas, minissaia, blusa modelo top ou cropped.
6.5.1

Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada, o candidato que:
a. Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, ou apresentar
comportamento indevido durante a realização desta;
b. For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outras pessoas
ou realizando consultas não autorizadas;
c. Estiver portando, durante a realização da prova, qualquer aparelho eletrônico, como, por
exemplo: celular, relógio digital, mp3, tablet ou similar, mesmo que desligados;
d. Retirar-se da sala levando qualquer material não autorizado; e. Praticar atos que
contrariem as normas do presente Edital;
f. Não comparecer à prova e/ou à entrevista nas datas, horários e locais determinados.

Leia-se:
6.5 Orientações para as Provas e Entrevista
a. Para realizar as provas e entrevista online o candidato deverá certificar-se de que seu dispositivo
eletrônico atende aos requisitos técnicos básicos listados abaixo:
• Browsers: recomendamos a utilização do Chrome e Firefox;
• Link de internet: recomendada uma conexão fixa (cabo/fibra ótica/similares) acima de 1Mb;
• Necessário o uso de Webcam, resolução recomendada acima de 1,3 megapixels;
• Permissão como administrador do computador que será utilizado para realização da prova,
para a instalação de app de segurança.
b. Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada, o candidato que praticar atos que
contrariem esse edital.
E, onde se lê:
9. DO INVESTIMENTO

À Vista
24 parcelas

Parcelas mensais
R$ 4.835,00

Valor Total
R$ 116.040,00
R$ 116.040,00

9.1 O investimento mencionado no quadro acima é referente ao valor vigente em 2020 e poderá
ser atualizado para o ano de 2021, com base na evolução do IGP-M ou por outro critério de variação
de custo.

Leia-se:
9. DO INVESTIMENTO

9.1

Parcelas

Desconto

Valor Total

À Vista

6%

R$ 109.077,60

12 meses

6%

R$ 109.077,60

24 meses

3%

R$ 112.558,80

30 meses

Sem desconto

R$ 116.040,00

A partir de 2022, as parcelas mensais poderão ser reajustadas de acordo com a
variação do IGP-M ou por outro critério de variação de custo.

São Paulo, 30 de Julho de 2020.

Antonio de Araujo Freitas Junior
Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação
Fundação Getulio Vargas

