EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – 2º SEMESTRE/2018

ABERTURA
A IBE-FGV, em parceria com o programa de Pós Graduação FGVlaw pós graduação lato sensu FGV DIREITO
SP (FGVlaw) torna pública a abertura das inscrições para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em direito
oferecidos no processo seletivo do segundo semestre de 2018 e 1° semestre de 2019.
REQUISITOS DE ACESSO
O candidato deve ser graduado em curso superior. A data de finalização do curso de graduação deverá ser
anterior à data de início das aulas.
PROCESSO SELETIVO – CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Período de Inscrições do 2° semestre 2018: 01/08/2018 a 29/03/2019
O Processo Seletivo é contínuo. Por essa razão, os cursos poderão ter suas inscrições encerradas antes do
período acima, caso sejam preenchidas todas as vagas disponíveis para matrícula.
Processo de Inscrição: Os interessados deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro,
exclusivamente pela internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de
inscrição e a inserção de arquivo digital com o Curriculum Vitae do candidato.
Local de Inscrição: ibe.edu.br/fgvlaw
Forma de Ingresso: O ingresso dar-se-á por meio de classificação no Processo Seletivo, observadas as
condições, procedimentos, regras e critérios descritos neste edital.
Seleção dos Candidatos: Os candidatos serão selecionados por duas fases: (i) análise curricular e (ii)
entrevista individual. Somente os candidatos aprovados na análise curricular serão convocados para a
entrevista. É necessário documento de identificação com foto para a realização da entrevista.
Agendamento das Entrevistas: A entrevista será agendada previamente pela IBE-FGV, via correspondência
eletrônica (e-mail), em dia e horário fixados pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.
A data da entrevista é intransferível e é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar o
recebimento da comunicação eletrônica referente à convocação para ambas.
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Período de Realização das Entrevistas: 06/08/2018 a 05/04/2019
Local da Entrevista e Avaliação: Rua José Paulino, 1369 – Centro – Campinas/SP.
Resultado do Processo Seletivo:
 Período: 10/08/2018 a 02/04/2019 – Processo Seletivo Contínuo;
 A divulgação dos aprovados será feita via comunicação eletrônica (e-mail) em até 15 dias úteis;
 A aprovação no Processo Seletivo não garante vaga, a mesma será confirmada mediante efetivação
da matrícula (enquanto houver vagas disponíveis para o curso);
 É responsabilidade exclusiva do candidato manter seus dados de contato atualizados.
Validade: O presente Processo Seletivo tem validade para o primeiro semestre letivo de 2018, não havendo
reserva de vaga para semestres posteriores.

(*) A aprovação no processo seletivo não garante vaga. A matrícula será confirmada após entrega de todos
os documentos solicitados e efetivação do pagamento da primeira parcela do plano de pagamento ou
ainda do curso à vista, conforme opção feita pelo candidato no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, em cumprimento das exigências do edital publicado.
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MATRÍCULA
Condições Necessárias para a Matrícula:
 Realizar a inscrição por meio eletrônico, via site, e ser aprovado no Processo Seletivo;
 Atender todas as exigências contidas neste Edital;
Período de Matrícula: de 06/08/2018 a 11/04/2019, se houver vaga.
Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segundas às sextas-feiras)
Local: Rua José Paulino, 1369 – Centro – Campinas/SP.
Documentos para Matrícula:
 Cópia autenticada do diploma de graduação;
 Histórico Escolar;
 Foto Digital ou 3X4;
 OAB, CPF e RG, ou CNH;
 Comprovante de endereço.
(*) Na impossibilidade de entrega dos documentos autenticados, entregar cópia simples acompanhada
de documento original para autenticação no ato da matrícula.
(**) Na impossibilidade de entrega do Diploma de Graduação no momento da matrícula, entregar cópia
autenticada do Certificado de Conclusão da Graduação temporário (Obs.: somente será aceito o
certificado original com data de emissão da colação de grau há no máximo 01 (hum) ano, ou cópia do
diploma autenticada);. Nestes casos, serão estipulados novos prazos para entrega do Diploma,
documento imprescindível para matrícula e certificação em cursos de pós-graduação.
A não apresentação da prova de conclusão do Ensino Superior tornará nula, para todos os efeitos, a
classificação do candidato, independentemente dos resultados obtidos no Processo Seletivo.
A matrícula poderá ser efetuada por procurador habilitado, mediante instrumento público ou particular de
procuração com firma reconhecida, por meio do qual, deverão ser outorgados poderes para matricular e
assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
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Pagamento:
Para comprovação e confecção da matrícula será necessário o documento digitalizado ou impresso do
Comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses (Holerite, Decore ou IR + Extrato Bancário) do candidato.
Em caso de Responsável pelo pagamento interveniente, seguem os documentos necessários:
Pessoa Física
 Preencher todos os dados na área do responsável na ficha de inscrição;
 Cópia CPF e RG, CNH ou OAB;
 Comprovante de endereço;
 Declaração de Imposto de Renda + Extrato Bancário;
 Comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses (Holerite, Decore ou IR + Extrato Bancário);
Pessoa Jurídica
 Contrato Social;
 Declaração, autorizando o financiamento ser de responsabilidade da empresa, com assinatura dos
sócios e imprescindivelmente com o e-mail do diretor que assinará digitalmente o contrato.
LOCAL DE OFERECIMENTO DO CURSO
Os cursos serão ministrados nas instalações da IBE-FGV, na Rua José Paulino, 1369 – Centro – Campinas/SP.
O(s) dia(s) da semana e horário(s) será (ão) definido(s) de acordo com a opção de curso feita pelo
candidato.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A divulgação de resultados é feita com a disponibilização da informação de aprovação ou não aprovação do
candidato. Não haverá divulgação do desempenho dos candidatos, nem sua classificação relativa.
OUTRAS INFORMAÇÕES

A IBE-FGV se reserva o direito de cancelar o curso que não atingir um número mínimo de inscrições e/ou
matrículas. No caso de matrículas já efetuadas, será devolvido 100% do valor pago mediante depósito em
conta bancária informada pelo interessado.
Se necessário, a IBE-FGV poderá alterar o calendário original do curso.
Os casos omissos serão resolvidos pela IBE-FGV.
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INVESTIMENTO
Turma aos Sábados Quinzenais
 Pós em Direito Empresarial
 Pós em Direito Tributário
Valor à vista para cada curso: R$ 32.655,00
I-

Para pagamento à vista, será concedido um desconto de 15% (quinze por cento), sobre o valor global do
curso.

IITais descontos serão aplicados sobre o valor global do curso, que pode ser pago em até 36 (trinta e seis)
parcelas conforme abaixo:
PERÍODO DE
MATRÍCULA

10/08/2018 a
11/04/2019

VALOR TOTAL DO
CURSO À VISTA

R$ 32.655,00

VALOR DA
PARCELA

TOTAL A PAGAR

1+14 x R$ 2.412,00

R$ 36.180,00

1+17 x R$ 2.053,00

R$ 36.954,00

1+23 x R$ 1.606,00

R$ 38.544,00

1+35 x R$ 1.085,00

R$ 39.060,00

** Condições sujeitas a alteração Trimestral – tabela em vigor dia 15/10/08/2018
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