
 
 

Informe nº 02/2018 – 14/08/2017 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Direito – São Paulo 

 
Processo Seletivo para ingresso em 2018 no Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

Fase Inicial: Comprovação de Conhecimentos Jurídicos  

Locais da prova 

 

A prova para Comprovação de Conhecimentos Jurídicos (Fase Inicial do Processo Seletivo) será 
realizada na Cidade Universitária da USP, Bairro do Butantã, São Paulo, SP, nos seguintes 
endereços: 

Escola 001  
USP – Escola Politécnica – Prédio do Biênio 
Av. Prof. Almeida Prado, travessa 2, 128 
Estacionamento: acesso pela Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3 
 
Escola 002  
USP – Faculdade de Educação 
Av. da Universidade, 308  
 
O ingresso no Campus se dará pela Portaria 1 (Entrada Principal da Cidade Universitária), 
localizada no cruzamento da Av. Prof. Afrânio Peixoto com a Rua Alvarenga.  
 
Verifique, por meio do seu nome ou número de inscrição, o local em que deverá fazer a prova. 
 
Data: 20 de agosto de 2017 (domingo). 

 
Horários: 13h30 – abertura dos portões dos prédios e entrada dos candidatos. 

14h – fechamento dos portões e início da aplicação. 
Não serão admitidos candidatos que chegarem após o fechamento dos portões. 
 

Duração: 2h30min. 
 

Os candidatos deverão apresentar um dos seguintes documentos de identificação original: 
Carteira de Identidade (RG), CNH, Passaporte, RNE ou Carteiras de Ordens, em conformidade 
com a legislação brasileira. 
 
A prova deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
Não será permitida a consulta a qualquer material manuscrito ou impresso, o uso de 
equipamentos eletrônicos ou de telecomunicação e a comunicação entre candidatos durante a 
realização da prova. 
 



 
 
O exame consistirá em dissertação que demonstre maturidade acadêmica, capacidade crítica e 
domínio da bibliografia indicada em edital, com base em questão ou problema que será 
divulgado no momento da aplicação. 
 
A divulgação da nota da prova de Comprovação de Conhecimentos Jurídicos será pelo site 
www.fuvest.br no dia 13 de setembro de 2017. 

http://www.fuvest.br/

