
Resolução do CGA nº 17/2015 aprovou a alteração da matriz curricular para os ingressantes a partir de 1-2016 em 30/nov/2015 
Resolução do CGA nº 11/2017 aprovou o ajuste de créditos da matriz curricular para os ingressantes a partir de 1-2016 em 19/jun/2017. 
Resolução do CG nº 13/2017 aprovou o ajuste de créditos da matriz curricular para os ingressantes a partir de 1-2016 em 24/nov/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas Aplicáveis ao Curso de Graduação em  
Administração Pública 

Da Organização Didática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 

 

SUMÁRIO 
 
TÍTULO I .................................................................................................................................................................... 3 
DO CURRÍCULO PLENO ............................................................................................................................................ 3 
TÍTULO II ................................................................................................................................................................... 4 
DO PROGRAMA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NO EXTERIOR .............................................................................. 4 
TÍTULO III .................................................................................................................................................................. 5 
DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA........................................................................................................... 5 
TÍTULO IV ................................................................................................................................................................. 5 
DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO GRADUAÇÃO-MESTRADO ............................................................................... 5 
TÍTULO V .................................................................................................................................................................. 6 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ........................................................................................................... 6 
TÍTULO VI ................................................................................................................................................................. 6 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ........................................................................................................................................ 6 
 

 

 

 



 

 

 

 

3 

 

TÍTULO I 
DO CURRÍCULO PLENO 

 
Art. 1.º O CGAP tem a duração mínima de 8 (oito) e máxima de 14 (quatorze) semestres. 
 
Art. 2.º O Currículo do CGAP envolve um total de 256 (duzentos e cinquenta e seis) créditos distribuídos em: 
Componentes Curriculares Obrigatórios, Disciplinas Eletivas, Atividades Complementares e Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

§ 1.º Os 256 créditos do Currículo do CGAP são assim distribuídos: 190 são destinados a Disciplinas 
Obrigatórias, 36 a Disciplinas Eletivas (No mínimo 20 créditos no curso de administração Pública), 6 a 
Atividades Complementares e 24 ao Trabalho de Conclusão de Curso, conforme descrito na Matriz 
Curricular anexa.1 
§ 2.º São aprovadas pela Comissão de Graduação, mediante encaminhamento da Coordenação do 
CGAP, as ementas dos Componentes Curriculares Obrigatórios, bem como os Regulamentos das 
Atividades Complementares, do Programa de Iniciação à Pesquisa e do Trabalho de Conclusão de Curso. 
§ 3.º Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas-aula (horas em classe e outras) 15 (quinze) horas de 
estudo e pesquisa fora do horário normal de aulas; ou a tempo equivalente de dedicação aos demais 
componentes curriculares. O tempo de aulas inclui o necessário a provas e arguições. 
 

Art. 3.º As Disciplinas Eletivas são oferecidas pelos Departamentos de Ensino e Pesquisa, abordando temas de 
interesse para a formação do aluno, tendo em vista suas perspectivas profissionais e o avanço do conhecimento 
nas diversas áreas. 

§ 1.º Serão reconhecidos como créditos em Eletivas os créditos cursados com aproveitamento nas 
Escolas da Fundação Getulio Vargas São Paulo (EESP e Direito GV). Nesse caso, serão respeitados os 
critérios de verificação de aproveitamento da Escola onde os créditos foram obtidos. 
§ 2.º Poderão ser reconhecidos como créditos em Eletivas os créditos cursados com aproveitamento em 
outras instituições reconhecidas, mediante análise da Coordenadoria de Graduação. Nesse caso, serão 
respeitados os critérios de verificação de aproveitamento da Escola onde os créditos foram obtidos. 
§ 3.º Uma Disciplina Eletiva pode ser oferecida, de forma colaborativa, por dois ou mais Departamentos. 
§ 4.º O número limite de créditos a serem oferecidos, em disciplinas eletivas, a cada semestre, será 
definido pelo Vice-Diretor Acadêmico. 
§ 5.º Não há pré-requisitos para disciplinas eletivas, exceto quando pertencentes a uma Área de 
Concentração; entretanto, o syllabus da disciplina deve obrigatoriamente mencionar os conhecimentos 
prévios exigidos. 
 

 
Art. 4.º As Atividades Complementares, componentes curriculares que possibilitam o enriquecimento de 
habilidades, conhecimentos e competências do aluno, adquiridos inclusive fora do ambiente escolar, são: 

                                                   
1 O Currículo do CGAP envolve um total de 256 (duzentos e cinquenta e seis) créditos. A distribuição destes créditos entre 

Disciplinas Básicas 166 (cento e sessenta e seis) créditos, Disciplinas Eletivas 30 (Trinta) créditos, Atividades Complementares 6 

(seis) créditos, Imersões/Conexões 24 (vinte e quatro) créditos, Oficinas 16 (dezesseis) créditos, e Trabalho de Conclusão de 

Curso será definida nas Normas Aplicáveis ao Curso de Graduação em Administração Pública da Organização Didática 14 

(quatorze) créditos. 
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I - Atividades de Extensão de Caráter Político, Social, Socioambiental, entre outros. 
II - Atividades Culturais. 
III - Atividades de Iniciação à Docência e à Pesquisa. 
IV - Atividades em Entidades Estudantis. 
V - Outras Atividades Acadêmicas. 
 

Parágrafo único. As Atividades Complementares serão realizadas segundo regulamento específico. 
 
Art. 5.º As atividades monitoradas são atividades definidas pelo professor e realizadas pelos alunos de forma 
autônoma, com o objetivo de oferecer a estes a possibilidade de vivenciar e praticar o conteúdo abordado em 
sala de aula. 
 
Parágrafo único. As atividades monitoradas podem ser adotadas em disciplinas obrigatórias e eletivas. 

 
 

TÍTULO II 
DO PROGRAMA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NO EXTERIOR 

 
Art. 6.º O Programa de Atividades Acadêmicas no Exterior compreende obrigatoriamente cursar disciplinas e 
opcionalmente realizar estágios em instituições em países estrangeiros. 
 
Art. 7.º No ato da matrícula será permitida ao aluno a inscrição no Programa de Atividades Acadêmicas no 
Exterior, desde que preenchidas as seguintes condições: 

I - Ter sido selecionado ou indicado formalmente para o Programa. 
II - Que as Instituições onde as atividades serão desenvolvidas sejam reconhecidas pela Escola; 
III - Não ter concluído o Currículo do Curso. 

 
Art. 8.º O aluno participante do Programa poderá ter os créditos das disciplinas cursadas com aprovação, 
reconhecidos para disciplinas do Currículo do CGAP, desde que vinculados ao campo da Administração e após 
análise pela Coordenadoria de Graduação. 

§ 1.º As notas obtidas no Programa, referentes às disciplinas, não serão computadas para o Cálculo da 
Média Geral do Curso. 
§ 2.º Os créditos obtidos serão computados para a integralização curricular. 
§ 3.º No caso do estágio, o reconhecimento será feito segundo critérios propostos pela CECOP, ouvida a 
Coordenadoria do Curso de Graduação em Administração Pública, e aprovados pela Comissão de 
Graduação. 
 

Art. 9.º O semestre em que o aluno participou do Programa será considerado para a contagem do prazo máximo 
para integralização curricular. 

§ 1.º Os alunos, durante o semestre em que estão realizando intercâmbio, avançam o semestre desde 
que não tenham (3) três ou mais disciplinas atrasadas por reprovação. 
             § 2.º Os alunos que fazem intercâmbio em universidades não conveniadas terão seus casos avaliados 
individualmente em razão do trancamento da matricula. 
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Art. 10º Será de competência da Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI), ou outro órgão designado pela 
Comissão de Graduação, o Processo de Seleção dos alunos para participar do Programa de Atividades 
Acadêmicas no Exterior. 

 
 

TÍTULO III 
DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

 
Art. 11º O Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP), gerido pelo GVpesquisa (NPP), está aberto à participação de 
alunos do Curso de Graduação em Administração Pública interessados em enriquecer sua formação investigativa. 
 
Parágrafo único. O regulamento do Programa de Iniciação à Pesquisa é de responsabilidade do GVpesquisa 
(NPP). 

 
Art. 12º A articulação do PIP com o Currículo do CGAP se dá por meio: 

- Do oferecimento de disciplinas eletivas de Metodologia da Pesquisa; 
- Do reconhecimento do projeto Conexão Local, da Residência em Pesquisa e do PIBIC como Atividades 
Complementares; 
- Do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme estipulado no Art. 18 destas normas. 
 

Parágrafo único. Outras formas de articulação poderão ser definidas pela Comissão de Graduação, mediante 
proposta da Coordenação do CGAP. 

 
 

TÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO GRADUAÇÃO-MESTRADO 

 
Art. 13º O Programa de Integração Graduação-Mestrado (PIGM) está aberto à participação de alunos 
matriculados (ou em processo de matrícula) no 7.º e 8.º semestres do CGAP, interessados na carreira acadêmica 
ou em aprofundar conhecimentos em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

§ 1.º O Regulamento do PIGM será estabelecido, em comum acordo, pelas Coordenadorias dos Cursos 
de Graduação e Pós-Graduação. 
§ 2.º A participação do aluno no PIGM dependerá de processo de seleção específico, aprovado pela 
Comissão de Pós-Graduação, mediante proposta da Coordenadoria da Pós-Graduação, ouvida a 
Coordenadoria da Graduação. 
 

Art. 14º O aluno do CGAP poderá solicitar o aproveitamento, como eletivas, de disciplinas realizadas no Programa 
de Integração Graduação-Mestrado, até o limite de 12 créditos. 

§ 1.º Os créditos do PIGM poderão ser cursados no Mestrado da própria FGV-EAESP ou de Instituição de 
Pós-Graduação Internacional conveniada. 
§ 2.º Os créditos de Mestrado aproveitados por alunos no PIGM não serão computados no limite de 
créditos cursados em estabelecimentos congêneres, de que trata o Art. 11 das Normas Aplicáveis ao 
Regime Escolar do CGA. 
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TÍTULO V 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 15º O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser desenvolvido nas modalidades de Projeto de Iniciação 
Científica ou de Projeto de Atividades, sempre centrado em experiências vividas pelo aluno no transcorrer do 
Curso. 

§ 1.º O Projeto de Iniciação Científica poderá ser baseado na participação no Projeto Conexão Local, no 
PIBIC, ou em outra atividade integrante do Programa de Iniciação Científica aprovada pela Coordenação 
do GVpesquisa (NPP). 
§ 2.º O Projeto de Atividades poderá ser baseado no Estágio Curricular Supervisionado ou em outra 
atividade integrante do Currículo do Curso. 
§ 3.º Para o desenvolvimento de seu Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno contará com o apoio de 
um Professor Orientador, podendo solicitar esse apoio a partir do ingresso no quinto semestre letivo. A 
designação do Professor Orientador cabe à Coordenadoria do CGAP 
§ 4.º Nos casos em que o Trabalho de Conclusão de Curso não se basear no Estágio Curricular 
Supervisionado ou no Projeto de Iniciação Científica, o tema do trabalho deverá ser autorizado 
previamente pela Comissão de Graduação. 
§ 5.º O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso será aprovado pela Comissão de Graduação, 
mediante proposta da Coordenadoria da Graduação. 

 
 

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 16º Os casos omissos nesta Norma serão resolvidos pela Comissão de Graduação, nos termos de seu 
Regimento Interno ou, quando couber, pelo Conselho de Gestão Acadêmica. 


