Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Administração Pública e Governo
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE DISCENTES AVULSOS - 2º semestre de 2022
Período de inscrição: de 01/06/2022 a 10/07/2022
A FGV EAESP oferece ao público graduado, em qualquer campo do conhecimento, a oportunidade de cursar disciplinas
eletivas do Mestrado e Doutorado Acadêmicos.
Discente avulso é aquele matriculado apenas em disciplinas isoladas sem vínculo com o Mestrado ou Doutorado Acadêmicos.
O Processo Seletivo é aberto duas vezes ao ano, nos meses de dezembro-janeiro e junho-julho.
Observe que:
1. Limite de Disciplinas: O candidato e a candidata podem cursar, a critério do Coordenador do Programa, até 06 créditos
por semestre e por até dois semestres consecutivos ou não.
2. O número de vagas disponíveis para discentes avulsos é de, no máximo, vinte e cinco por cento do total de matriculados
regulares no Programa, podendo ser alterado pela Coordenadoria.
3. A critério do Coordenador do Programa, o(a) candidato(a) poderá ser convocado(a) para entrevista. Os eventuais
convocados para entrevista serão contatados pela Coordenação e informados do agendamento (dia e horário).
4. Poderá ser solicitado realização de exame para nivelamento. Neste caso a matrícula na disciplina solicitada será feita
mediante aprovação no exame.
5. Não havendo vaga para a 1ª e/ou 2ª opção de disciplina do(a) candidato(a), o(a) mesmo(a) será direcionado para a opção
subsequente.
6. Candidatos e candidatas que vierem a ingressar como discentes regulares nos Programas de Mestrado ou
Doutorado Acadêmicos da FGV EAESP podem solicitar reconhecimento de créditos das disciplinas cursadas na condição de
discente avulso, desde que respeitadas as regras e limites para reconhecimento de créditos estabelecidos nas Normas do
Curso. No caso dos portadores do título de Mestre, essas disciplinas podem ser reconhecidas, desde que o ingresso como
discente regular no curso de Doutorado da FGV EAESP ocorra no ano subsequente.
7. Descontos para discentes egressos dos cursos da EAESP: 50% de desconto para aluno egresso do CG, CEAG, CEAHS,
MBM, CMCD, MPA, MPGPP, MPGI, MPGC e 10% de desconto para ex-avulso do CMCD.
8. Descontos para externos à FGV: 50% de desconto para discentes e egressos bolsistas (taxa ou integral) de cursos de
Mestrado e/ou Doutorado de outras instituições e para graduados que foram bolsistas de iniciação científica. O candidato e
a candidata externos aprovados para matrícula, deverão requerer o desconto e apresentar documento
comprobatório.
9. Discente avulso pode solicitar, ao final do semestre, uma declaração de rendimento acadêmico das disciplinas cursadas,
expedida pela Secretaria de Registros Acadêmicos - SRA.
INSCRIÇÕES – 2º SEMESTRE 2022
Para se inscrever em disciplinas do mestrado clique aqui e para se inscrever em disciplinas do doutorado clique
aqui.
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Faça seu cadastro e preencha a ficha de inscrição.
A ficha de inscrição é composta por:
1. Dados pessoais – dados pessoais, endereço e contato,
2. Opções – seleção das disciplinas de seu interesse;
3. Finalização:
a. Responda o questionário e
b. Anexe os documentos solicitados, que são:
i. Currículo acadêmico/profissional;
ii. Foto;
iii. Cópia simples do RG;
iv. Cópia simples do(s) diploma(s) da graduação.
Proteção de dados pessoais: Os dados pessoais solicitados serão utilizados para viabilizar a finalidade de sua inscrição no
curso escolhido, sendo ressalvado na forma da Lei a utilização dos mesmos pela FGV para fins de cumprimento de obrigação
legal ou regulatória, especialmente as orientações normativas do Ministério da Educação, ou para fins de interesses legítimos
à promoção das suas atividades, garantidos os direitos previstos na LGPD.
O Contato do Encarregado de Proteção de Dados Pessoais da FGV e os documentos de adequação estão disponíveis em:
https://portal.fgv.br/protecao-dados-pessoais, sendo que se você desejar o exercício de quaisquer direitos relacionados aos
seus dados pessoais será necessário clicar e se cadastrar na opção "Conheça o Portal dos Direitos dos Titulares de Dados
Pessoais FGV" no link acima.
Investimento: valor total de R$ 5.254,94 (cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) por
disciplina, dividido em até 6 (seis) parcelas de R$ 875,92 (oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
O comprovante do pagamento da 1ª parcela configura a matrícula. Os pagamentos subsequentes terão vencimento todo o dia
10 (disponíveis no Aluno On-Line, mediante aprovação e matrícula).
Resultado: 14 de julho/2022
Matrícula: 21 e 22 de julho/2022
Secretaria de Registro - Rua Itapeva, 432, 2º andar.
Contato: cmcd@fgv.br
Início das aulas: a partir de 01 de agosto de 2022
Relação de disciplinas ofertadas no segundo semestre de 2022 (as disciplinas serão ministradas em formato
presencial)
DISCIPLINA
Estado, Interesses Organizados e
Política Pública
Federalismo e Políticas Públicas
Tópicos de Política Comparada
Avaliação de Políticas Públicas
Controles e Democracia: As
instituições de controle sobre a
Administração Pública Brasileira

PROFESSOR(A)
Lauro Emilio Gonzalez
Farias / Eduardo José
Grin
Fernando Luiz
Abrucio
Claudio Gonçalves
Couto / George
Avelino Filho
Rudi Rocha de Castro
Marco Antonio
Carvalho Teixeira

DIA DA
SEMANNA

HOR.
INÍCIO

HOR.
TÉRMINO

INÍCIO

LP

2ª

09:00

12:50

03/10 a
05/12

TEPP

2ª

09:00

12:50

01/08 a
19/09

TEPP

2ª

14:00

15:50

01/08 a
21/11

PESP

4ª

14:00

17:50

03/08 a
28/09

PESP

4ª

09:00

12:50

19/10 a
14/12

GSC
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Information Technology &
Sustainability*
*Disciplina ministrada em inglês

Eduardo Henrique
Diniz

4ª

09:00

12:50

03/08 a
28/09

GSC
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