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Querido/a bixo/bixete, seja bem-vindo/a à nossa amada Fundação! 
 
Você acabou de passar na melhor faculdade da América Latina! É isso mesmo! Aqui acontece 
tanta coisa que é impossível acompanhar tudo. A GV é muito mais que presença em aulas, ela 
te proporciona infinitas oportunidades que vão fazer com que você queira morar na 
Fundação (sério, tem dia que nem vale a pena ir pra casa).  
 
A primeira, e mais importante, coisa que você precisa entender é que fazer GV de verdade não 
vai se resumir a assistir aula e voltar para casa. Para aproveitar ao máximo tudo que a GV 
oferece esteja aberto pra variação de bons drinks à festas sujeira, de palestras cabeça à 
Pokémon Go (Busto Kennedy é Pokestop, fica ligado), de aula de Cálculo 1 até o Econo. 
Quando o assunto é aproveitar as oportunidades, difícil não falar de entidades. Procure a que 
você se encaixa melhor! Qualquer uma delas tem um milhão de novas experiências pra 
você!  Lembre sempre que o DA está de braços abertos pra te receber, seja pra ouvir suas 
demandas ou pra te ver trabalhar com a gente! Não perca a chance de conhecer a Atlética, vá 
nas festas  e converse com o máximo de pessoas possível - isso vai fazer a maior diferença pro 
seu crescimento aqui! A parte acadêmica é importante, mas faculdade não se resume a isso 
não, bixão. Não só pelos amigos (e serão muitos!) que você fará em cada lugar, mas pelo 
desenvolvimento profissional que cada atividade extraclasse oferece - e quem disse que 
beber cerveja e socializar não vale pra nada?! É bom repensar em! 
 
Pra começar, fica ligado nas dicas de como se garantir nos estudos pra poder aproveitar ao 
máximo com a gente! Vem comigo, bixarada! 
 
Média, Reaval, DPs e matérias atrasadas 

A média na disciplina será calculada de acordo com os critérios estabelecidos 
previamente pelo professor, sabendo que, pra passar, é preciso ter média acima de 6. Não é 
tão difícil vai bixão, até cálculo você consegue, não vale usar de desculpa pra não colar no 
bar! 

Mas e se eu fechar com média 5 numa matéria eu já peguei DP direto? Caaalma bixão, 
você ainda tem mais uma chance e ela se chama REAVAL! A Reaval é uma prova que acontece 
na última semana de férias pra te salvar de uma, e apenas uma matéria, que você tenha 
fechado com média entre 5 e 5,99, com uma condição de ter sua média global acima de 6. E 
quanto eu preciso tirar nessa prova? Boa pergunta! Você precisa tirar o suficiente para que a 
soma da sua média na matéria e a nota da prova resulte em 12, ou seja, se você fechou com 
média 5,2, você precisa tirar 6,8 na reaval. Lembrando que, se você tirar menos do que o 
necessário, sua média na disciplina diminui e você pega DP e se você tirar mais do que o 
necessário sua média fica 6, até mesmo se você tirar 10. 

Mais uma pergunta, existe um número máximo de DPs que eu posso pegar? Máximo 
mesmo não existe, mas pra não bombar o semestre você pode pegar até duas DPs e duas 
matérias atrasadas. Ou seja, se você pegar três ou mais DPs você trava o semestre e é 
obrigado a cursar apenas estas matérias. E fica esperto com as matérias pré-requisito pro 
semestre seguinte pra não acumular matéria atrasada. Por exemplo, no primeiro semestre, 
cálculo 1 e sociologia são pré-requisitos para cálculo 2 e sociologia 2, respectivamente.  
 
Plataformas 

Os portais digitais são o meio que o aluno tem para obter informações rapidamente, 
supervisionar e administrar sua situação acadêmica, requisitar serviços importantes, além de 
ser o meio de acesso a informações exclusivas. Os sites requerem um login e senha, o número 
da matrícula (número da carteirinha) e RG, respectivamente.  



	
	

 
Aluno Online - http://www10.fgv.br/academicosp/aonline/ 

Aqui você pode checar suas faltas, notas, rendimento e solicitar serviços como 
matrícula, reaval, prova substitutiva, passe escolar e entre outros. 
E-Class - https://eclass.fgv.br/ 

Essa ferramenta serve para diálogo virtual entre alunos e professores, 
disponibilizando todo o material didático (como programação aula-a-aula, syllabus, slides, 
listas de exercícios, etc) e o upload por parte dos alunos dos trabalhos pedidos. 
Intranet - http://intra.eaesp.fgv.br/ 

Aqui você pode encontrar as mais diversas informações sobre a FGV e seus cursos, 
como calendário, horários das aulas, matriz curricular, quadro de disciplinas obrigatórias 
com pré-requisitos, eletivas, matérias de férias, etc. Em geral, para chegar a essas 
informações você vai em Secretarias > Graduação (do seu curso) > Apoio aos Alunos.  
 
Mas e quando você tiver algum problema, pra onde você vai? Pra secretaria, é lógico! E 
quando eles não resolverem o seu problema, o que você faz? Vem procurar o Diretório 
Acadêmico que a gente te ajuda! 
 
GVmail e Office (Word, Excel e PowerPoint) 
 Pra conseguir baixar o Office na faixa, você primeiro precisa de um gvmail! Pra 
conseguir isso, basta fazer o seguinte: 

1. Entre no Aluno Online 
2. Entre em serviços > serviços > Criação/Reset – Gvmail, clica em selecionar ali em 

baixo e explica que você quer criar um gvmail. 
3. Depois de alguns dias, você vai receber um email da secretaria dizendo que sua conta 

está criada e que você deve passar na secretaria (2º andar, caminho da biblio) pra 
retirar seu login e senha. 

4. Com isso em mãos, procura no Google por “Office 365 Student” 
5. Clica no primeiro link que aparecer e lá você põe seu gvmail, digita sua senha e 

pronto! 
6. Agora é só baixar o Office para o seu PC/Mac. Dá pra instalar em até 4 computadores! 

 
 
Site do DA 
 No site do DAGV você encontra muita coisa útil! Tudo foi pensado para se aproximar 
de você, aluno. Se liga só no que você encontra lá: 

Calendário de eventos: já se sentiu perdido pela quantidade de eventos que rolam na gv 
ou só ficou sabendo depois de um evento que você queria muito ter ido?  
Além de poder se inscrever para receber a nossa agenda semanal por email, agora você vai 
poder encontrar em um só lugar os eventos de todas as entidades, não só os do DA! 

Área do aluno: lá você vai poder se manter atualizado com as novidades acadêmicas e 
as notícias do DA, além de conferir todos os descontos do Clube de Benefícios (sim, tá cheio 
de coisa boa). É também mais um canal para o envio de demandas através da ouvidoria. 

Financeiro: quer saber como foi o resultado de alguma festa ou como o DA tem gasto seu 
dinheiro? Tá tudo atualizado pra você checar. 

Gestão: cada área do DA agora conta com o contato de seu diretor, assim como uma 
explicação do que faz. 

E muito mais! Entra lá e dá uma olhada! 
www.dagv.org.br 



	
	

 
Se mantendo atualizado 
 Pra você se manter atualizado sobre as coisas que rolam nessa maravilhosa fundação, 
são dois os principais grupos no Face: 

 
  
 Você também pode se manter atualizado sobre os eventos das entidades, se 
inscrevendo na página de cada uma delas. Desse jeito aqui: 

 
 
Créditos e horas complementares 
 É o seguinte, bixão, não dá pra sair dessa linda Fundação sem cumprir o número 
mínimo de créditos e de horas complementares. Sério, só aceita. Mas vamo entender como 
isso funciona então.  

Basicamente, você tem que fazer 300 horas de atividades complementares durante o 
seu curso, que equivalem a 30 créditos (ótimo, 1 crédito = 30 horas, a matemática do 
vestibular ajuda mesmo). Bom, essas horas podem ser gastas nas entidades, em pesquisa 
acadêmica, nos esportes, em cursos (vish, tem curso demais, fica ligado no seu email), em 
palestras (mesma dica do email) e outras coisas que também ajudam na sua formação (seja 
criativo).  
 Só pra formalizar as categorias de atividades complementares, anota aí: “Atividades 
de Extensão em Caráter Socioambiental”, “Atividades Culturais e Esportivas”, “Atividades de 
Inicação a Docência e à Pesquisa”, “Atividades em Entidades Estudantis Reconhecidas” e 
“Outras Atividades Acadêmicas”. Essas 300 horas de atividades devem ser obrigatoriamente 



	
	

divididas em pelo menos duas dessas categorias, com no mínimo 60 horas em cada categoria 
de atividade. 

Pra validar isso tudo, você tem que levar o comprovante de realização da atividade 
onde? Bingo, jovem! Na Secretaria, via Aluno OnLine. 
 
Suspensão e jubilamento 
 Olha, pra levar uma suspensão na GV tem que querer mesmo. Se você não tiver a fim, 
basta ter bom senso. Então não fica falando bobagem no Facebook e não fica difamando a 
nossa querida Fundação (mesmo porque não tem motivo, já que ela é incrível). Mas se você 
realmente quiser reclamar da GV, tem pessoas na própria faculdade que querem te ouvir. 
Quem? Ué, a área acadêmica do DA taí pra isso. Bem resumidamente, ela tem a função de 
conectar os alunos à Fundação, então tenta levar as demandas dos alunos pra frente.  
 Mais uma coisa, nada de plágio dos trabalhos, viu? Vai ser suspenso, bixão. E se isso 
acontecer duas vezes sabe no que dá? É jubilado. Isso aí, 2 suspensões = 1 jubilamento. 
Também é jubilado quem pegar DP 4 vezes na mesma matéria, ficar com média semestral 
abaixo de 6 durante quatro semestres letivos ou for reprovado 3 vezes no TCC. Abre o olho, 
espertão! 
 
Oportunidades da GV 
 Assim, imagina um iceberg. Mano, o que isso tem a ver com a GV? Tudo. Vou explicar: 
a ponta do iceberg são as disciplinas obrigatórias da GV, a parte acadêmica. Daora? Daora. 
Mas agora pensa no resto. O resto, aquela parte imensa, são as oportunidades da GV. É. 
 Quer uma dica? Dá uma fuçada no intranet e descubra um bando de coisas que talvez 
nem a GV saiba que exista. Sério, tem coisa demais: intercâmbio, intercâmbio de férias, 
pesquisa, conexão local… a lista não acaba! 
 
Intercâmbio Regular 
 Ó, a Fundação tem parceria com várias faculdades tops ao redor do mundo. Sem 
zuera, depois dá uma olhada na lista no site da CRI (é a parte da GV que lida com os 
intercâmbios, fica no 3º andar). E como faz pra se inscrever? 
 Primeiro, sossega o facho porque você só pode se inscrever a partir do 3º semestre. E 
é assim, você faz a inscrição em um semestre para ir no outro ano. Então se você tiver 
desesperado pra viajar e se inscrever no 3º semestre, faz o intercâmbio no 5º. Também tem 
como se inscrever no início do semestre para as vagas remanescentes e ir no semestre 
seguinte. Nesse caso, já é mais difícil porque depende das vagas que sobraram. 
 Calma, vagas que sobraram? Explica isso aí.  

Então, os critérios são estes: média global acima de 6 e nota suficiente no exame de 
proeficiência de língua estrangeira. Mas, como tem um número x de vagas pra cada faculdade, 
a seleção é feita com base no ranking geral de notas. Tanto pra se inscrever pras vagas 
regulares quanto pras vagas remanescentes. (Tem que treinar! Tem que torcer! Tem que 
ralar!) 

E durante o intercâmbio, o aluno não paga nada pra universidade pra onde for, mas 
paga 40% da mensalidade da GV. Também arca com os custos de vida no país estrangeiro 
(mas calma, tem como conseguir bolsa reembolsável na GV pra custear parte deste valor). 
 
Intercâmbio de Férias 

Durante as férias, o aluno pode tanto optar por fazer cursos em renomadas 
universidades (tanto por programas apoiados pela FGV, como o de Austin e o de Babson, 
como também por programas feitos independentemente). 
 



	
	

Formação Complementar em Relações Internacionais 
Bixo, saca só, se você for de AE, vai ter que escolher uma área de concentração 

quando for fazer eletivas. Isso porque você vai ter que cursar pelo menos 12 créditos de 
eletivas em uma das áreas. Que áreas são essas? Empreendedorismo, Estratégia e Gestão, 
Finanças, Gestão Internacional, Marketing ou Sustentabilidade e Meio Ambiente. Mas relaxa, 
você vai conhecer mais sobre cada uma delas ao longo do curso. 

E eu que faço AP, to dibas? Então, o curso de AP não tem áreas de concentração, 
apesar de existirem disciplinas em Administração Pública e Governo. Só que assim, AP 
também tem créditos e aquelas coisas. Basicamente, ninguém sai ileso. 

Agora, olha isso: se você tiver a fim, pode cursar 16 créditos em matérias do CPDOC 
ao longo da Graduação e conseguir um certificado de Formação Complementar em Relações 
Internacionais no final do curso. Fala sério, a GV é demais. 

Mais uma coisa: pode passar as tardes e noites (e manhãs, não julgo) no Shoks, 
porque as eletivas só começam no 3o semestre.. 

 
Pesquisa 
 Você tem interesse em entrar em contato com pesquisas acadêmicas? Então vem 
saber mais sobre essas 4 oportunidades. Ao aluno de graduação, as oportunidades em 
pesquisa são coordenadas pelo GVpesquisa, órgão localizado no 2o andar da biblioteca no 
prédio da EAESP. O objetivo com a realização de tais atividades de Iniciação à Pesquisa é 
colocar o aluno em contato com a pesquisa acadêmica, além de apoiar a produção de 
material acadêmico de relevância à sociedade. Dentro deste escopo, são quatro as 
oportunidades que o aluno tem de atuação. Estas são divididas entre as que são realizadas 
em período regular (durante as aulas) e as que são realizadas nas férias. São eles: 
 
• Pesquisa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): 
O PIBIC é um projeto de pesquisa realizado por um aluno e orientado por um professor da 
casa. Seu objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de ter um primeiro contato com 
pesquisa acadêmica, além de produzir uma pesquisa completa sobre um tema de seu 
interesse. O aluno que deseja participar do programa deve procurar, a partir do 2o semestre, 
um professor que possa orientá-lo e, junto com este professor, desenvolver um projeto de 
pesquisa, e então apresentá-lo ao GVpesquisa, junto com outros instrumentos burocráticos 
pedidos pelo programa. 
 
• Residência:  
A residência em pesquisa busca colocar os alunos como monitores de pesquisa nos Centros 
de Estudos ou nas Linhas de Pesquisa disponíveis. O aluno que escolher por este caminho tem 
a oportunidade de entrar em contato com temas de seu interesse e de aprofundar seus 
conhecimentos em determinados assuntos, além de aprimorarem suas habilidades de 
produção científica. Os centros de Estudo têm relevância na produção de pesquisas e 
publicações, além de buscarem adicionar conhecimento por meio de projetos de estudos 
inovadores, surveys, censos, 
 
E onde eu fico nos intervalos? 

É isso mesmo bixão, você vai ter 2h de intervalo todos os dias para almoçar, e nada 
de voltar pra casa em, aproveita esse tempo pra integrar e conhecer o máximo de gente que 
vai te acompanhar nos próximos anos da sua vida. Além disso, entre toda aula tem 20 min pra 
sair da sala e dar uma respirada fora do ar condicionado. 

Dentro da GV você pode ir pro DA ou pro fumódromo socializar e encontrar as pessoas 
de outras salas. NÃO, o fumódromo não é só pra quem fuma, é o único lugar ao ar livre e todo 



	
	

mundo pode usar a vontade. Nesses lugares, nos intervalos e depois da aula, é onde 
acontecem as coisas e sempre tem algo pra fazer, desde jogar uma sinuca até pegar um 
bronze com o lindo céu nublado de São Paulo. 

A biblioteca fica no segundo andar da GV, depois de passar pelo labirinto de 
corredores do lado esquerdo. Mas relaxa, durante as primeiras semanas você não vai pisar lá, 
sério, proibido. Em véspera de prova bate aquele desespero geral e lá vira um formigueiro, 
parecendo que o DA e o fumódromo inteiro resolveram estudar. Pra dar aquela ajudinha 
então o DA criou o Boas Provas GV!, que te incentiva a dar aquele gás no final e também a 
aliviar o stress que bate antes da prova. 

A piscina fica no 12o andar e não vai ficar fazendo pergunta de bixo tipo “precisa de 
exame médico pra usar a piscina?” Porque a resposta é óbvio que sim! Mas calma que dá pra 
fazer dentro da GV mesmo, na sede da EJ (indo em direção à entrada da Itapeva logo antes 
de subir a escadaria, a sua direita). E como eu faço pra entrar no time de pólo aquático? É só 
se inscrever na salinha da atlética, bixão! Fica no 1o andar! 
 
Almoçando pela Bela Vista 

Dentro da GV, no primeiro andar, temos a opção do Getulinho, restaurante por kilo 
que fica lotado todo dia, então nada de sair reservando mesa antes de pegar a comida! Como 
quase tudo dentro da GV não aceita crédito, já descola o cartão de débito ou prepara a 
carteira pra ter sempre dinheiro trocado pra comer (a GV conta com um caixa eletrônico do 
Itaú no 8º andar e do Santander no 1º, além de uma agência do Bradesco no 4º). Além disso, 
tem vários outros lugares pra comer perto da GV e vários deles tem parceria com o CDB (Clube 
de Benefícios do DAGV) que dão um desconto apresentando a carteirinha, o que ajuda a 
guardar aquela graninha pra festa do fim de semana. Como o DA é um paizão, fizemos até um 
mapinha pra ajudar qualquer bixão perdido! 

 
 
Mesinha de doces 

Bateu uma vontade de comer um doce e não quer pagar os preços abusivos do 
Getulinho? Ou você faz uns doces que todo mundo fica pedindo e quer descolar um dinheiro? 
No DA, ao lado dos sofás fica a mesinha de doces, onde os alunos vendem e compram doces 
feitos em casa por um preço não absurdo. Mas fica esperto porque na hora do almoço acaba 



	
	

quase tudo. E também não vai errar qual o cofre colocar o dinheiro, isso é uma iniciativa de 
alunos para alunos! 
 
Shoks e Du 
São os nossos bares, que já presenciaram grandes demostrações do amor Preto e Amarelo. O 
bar é nada mais do que o nosso lugar de convivência, onde a gente se conhece, é o nosso 
quintal... É esquenta pra role, é lugar de comemoração, é o berço das nossas amadas 
shokitadas! 
Breja gelada, melhor garçom da cidade (São Paulino) e uma política de ser “contra os bares 
modernos”. É assim que nos desestressamos das provas e preocupações. 
Ou seja, só cola pro bar! Fazer FGV é também integrar! 
 
EVENTOS DE COMEÇO DO SEMESTRE 
 
CortaGV 

Projeto anual que incentiva a doação de cabelo para confecção de perucas 
destinadas para mulheres com câncer. No dia do CortaGV, trazemos um cabeleireiro para 
cortar o cabelo dos doadores sem nenhum custo na própria GV. A terceira edição do evento 
teve apoio do salão W itaim, P&G, Rochinha, Batiste e Beba Rio. 
 
 
Conexão Mercado de Trabalho 
 Sabe aquela empresa que você sempre quis conhecer? Ou só tá na dúvida do que quer 
fazer quando acabarem os 4 anos de GV? Sim, bixão, os 4 anos passam voando! Com base 
nessas dúvidas a área acadêmica do DA preparou visitas em algumas das empresas mais 
cobiçadas pelos gevenianos, dos mais diversos ramos, desde mercado financeiro, passando 
por consultoria até tecnologia. 
 Essa é sua chance de passar uma tarde sentindo na pele como é trabalhar naquele 
lugar e trocar uma ideia com o cara que pode te contratar daqui a alguns semestres. A 
primeira visita da série ocorre no Citi, bem perto da GV. 
   
 
Interbixos 

Logo nas primeiras semanas, organizado pela AAAGV durante as horas de almoço, são 
disputadas as quatro modalidades de quadra (Futsal, Handebol, Basquete e Volei) e ainda 
Jiu-Jitsu, Judo e Tênis de Mesa para que vocês, bixos e bixetes, integrem entre si! Mas e o 
vencedor, ganha algo? Aaahh meus novos irmãos e irmãs, ganha (sim, ganha, na faixa, 0800, 
brinde) breja pro primeiro churras da sala! Então bora jogar! E além desse, mais pro meio do 
semestre, tem o InterClasses, que é um campeonato de Futsal entre salas de todos os 
semestres!  

“Mas a AAA é só zoeira em!” Tá tirando! Na atlética tem todas as áreas como qualquer 
outra entidade, mas voltado sempre pro nosso bom e véio Esportivo! Organizamos o tão 
falado Econo, cuidamos dos treinos e campeonatos regulares de todas nossas 18 
modalidades e ainda alguns campeonatos internos na nossa quadra, a mais famosa da Bela 
Vista! 
 
GVjada 

A queridinha de todo GVniano sempre chega pra começar bem o semestre! Sinônimo 
de breja pro alto e muita sujeira, a GVjada foi criada pra recepcionar os bixos e bixetes todo 
início de semestre. Lembrando que acontece a tarde, então um problema a menos pra papai 



	
	

e mamãe reclamarem que você sai demais a noite e volta tarde. Vestimenta obrigatória é 
manto preto e amarelo com caneca na mão em! Mas a GV só tem essa festa? Mas é claaaro 
que não bixão! Pra abrir e fechar o semestre, o DAGV e a AAAGV organizam a GVjada e o Bota 
Fora, respectivamente. Além disso, o DAGV também é responsável pela Giovanna Prima, pela 
Gioconda Venuta e pelo FestGV. Sem contar o Bar dos Bixos, já realizado esse semestre em 
parceria com o DA Insper. 
 
Ativações 

Você já reparou nas ativações feitas por diferentes empresas tanto no DA quanto nas 
festas da GV? Lembra daquele foodtruck que te salvou quando você se deu conta de que 
bebeu demais? Ou quando você foi almoçar fora e descobriu que GVniano tem desconto? Isso 
mesmo, a área de captação de recursos foi a grande responsável por tudo isso! Sempre 
buscando ampliar a experiência universitária dos alunos com ações de empresas em diversas 
situações, essa área está sempre em contato com empresas para aumentar cada vez mais o 
número de parceiros e colaborar para que eventos sociais e culturais, ações internas à GV e 
festas tenham ativações voltadas para o aluno e também outras vantagens no Clube de 
Benefícios. 
 
Projetos Culturais 

Não é só de fextinha que vive o GVniano, não é mesmo? Essa área já foi responsável 
por trazer diversas personalidades como Ciro Gomes, Haddad, Negra Li, Eduardo Jorge, Marta 
Suplicy e Eduardo Suplicy pra dividirem um pouquinho de suas experiências com o pessoal 
da GV! Além disso, essa área já organizou outros tipos de eventos como cinema a céu aberto, 
debates e a “Semana de Direitos”, tendo a sua última edição o tema educação! 

Massss, não pense “putz que chato, palestra!”, essas palestras são muito 
interessantes, vem diversos convidados compartilhar experiências, conhecimentos, e mais 
do que isso, é um bate papo! Esses eventos são descontraídos, feitos para você, GVniano/a, 
interagir com pessoas e temas de importância indiscutível não só para sua formação 
profissional, como também para a sua construção humana. Não vale a pena perder de jeito 
nenhum! 
 
E pra finalizar... 
Agora eu já sei o que está na sua cabeça. Você deve estar pensando: “Mas pera, dá pra fazer 
tudo isso mesmo?". Pode ficar tranquilo, eu mesmo te respondo: Dá!!! Logico que dá! E não 
só dá como deve!! 
Não perca a chance de deixar um pedaço da sua vida marcada pelas melhores experiências 
que você pode ter numa faculdade. Deixa tudo de você por aqui, bixão! Lembra sempre que 
quando estamos te dando aquele épico trote não queremos te conhecer só pra te zuar, mas 
queremos que você contribua pra fazer desse lugar cada dia melhor. A sua personalidade é 
muito bem vinda por aqui! Então joga o copo pro alto e vamos beber porque o melhor da sua 
vida tá prestes a começar! 
 
 


