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Manual Acadêmico 
Eletivas 2o/2012 

 
 

O Diretório Acadêmico vai ajudar você, aluno do 

4o semestre, a tirar todas as dúvidas a respeito das 

disciplinas eletivas que deverão ser cursadas a partir do 

próximo semestre.  

 

Neste manual, encontram-se as todas as informações 

relevantes sobre o todo o processo de seleção de 

disciplinas. Entretanto, caso as dúvidas não sejam sanadas, 

estamos à disposição para ajudá-lo.  

 

Atenciosamente, 

 

 
Área Acadêmica DAGV  

academicoadm@dagv.org.br 
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> Glossário 
 

1. Eletivas: disciplinas oferecidas semestralmente 

pelos departamentos da EAESP, EESP e EDESP que 

devem ser escolhidas pelos alunos a fim de 

completar a grade curricular.  

 

2. Área de Concentração (AC): conjunto de 10 

créditos de disciplinas eletivas temáticas que 

necessariamente deve ser escolhida e declarada à 

secretaria por cada aluno. 

 

3. Área de Domínio Conexo: conjunto de 6 créditos 

de disciplinas eletivas temáticas. Não precisa ser 

definida a priori. Caso os 10 créditos sejam 

completados, ela passa a ser outra área de 

concentração e pode ser declarado no histórico 

escolar caso seja solicitado pelo aluno. 

 

4. Votação: no meio do semestre, a secretaria enviará 

um e-mail informando o período de votação em que 

os alunos deverão eleger 5 das disciplinas listadas 

para serem oferecidas como eletivas no semestre 

seguinte. Para indicar as disciplinas da sua 

preferência, o aluno deverá acessar o aluno online, 

acessar “acadêmico” e clicar em “indicar disciplina”. 

Para que não haja dúvida, a secretaria envia, no      

e-mail, o link a ser acessado.   
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> Regras 

 

1. É obrigatório que o aluno complete 32 créditos de 

disciplinas eletivas durante o curso. No momento 

da matrícula, será possível verificar quantos 

créditos aquela disciplina oferece, caso o aluno 

seja aprovado.  

 

i. 10 créditos deverão ser de eletivas da área 

de concentração escolhida. A área de 

concentração deverá conter disciplinas de 

pelo menos 2 departamentos diferentes 

(por exemplo, caso você escolha Marketing 

como AC, deverá cursar pelo menos 2 

créditos em disciplinas oferecidas por 

departamentos que não sejam o MCD) 

 

ii. 22 créditos podem ser de eletivas de 

qualquer departamento. Pelo menos 4 

créditos devem ser de disciplinas que 

compreendem uma AC distinta àquela 

escolhida pelo aluno. 

 

2. No 4o semestre, o aluno deverá definir qual Área 

de Concentração seguirá. Ele poderá escolher 

entre as seis seguintes opções:  
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 Estratégia e Gestão 

 Finanças 

 Marketing  

 Sustentabilidade e Meio Ambiente 

 Empreendedorismo 

 Gestão Internacional  

Em adição às seis alternativas anteriormente listadas, 

os alunos do curso de Administração Pública têm 

uma sétima opção de Área de Concentração: 

  Políticas públicas  

 É importante lembrar que caso mude de ideia, o aluno 
poderá mudar sua área de concentração durante o 
curso. Basta fazer o requerimento na secretaria.  

 

3. Critérios de prioridade para eletivas 

Os critérios de alocação de vagas são: 

(1º) alunos regulares do semestre/classe;  

(2º) alunos reprovados no semestre anterior;  

(3º) formandos;   

(4º) outros alunos, por ordem de Média Geral.  

Ou seja, quando o aluno desejar se inscrever em 
eletivas ou em obrigatórias que não sejam em sua 
classe original, precisará passar por esses critérios 
para ser aceito nela. 

Para mais detalhes, consulte:  

http://intra.eaesp.fgv.br/criterios-de-prioridade 

http://intra.eaesp.fgv.br/criterios-de-prioridade
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> Informações  
 

Todas as informações sobre área de concentração, 

quais as disciplinas oferecidas bem como o horário 

em que serão oferecidas e quem a irá ministrá-la 

estão na intranet da GV (www.gv.br) em Disciplinas 

– Programas. 

 

 
 

O syllabus das disciplinas eletivas também está 

disponível para consulta (Disciplinas – Programas – 

Programa das eletivas por departamento). 
 

http://www.gv.br/

