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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas – FGV/EBAPE - faz saber aos 

interessados que, no período de 04 de julho a 14 de outubro de 2016, estarão abertas as inscrições para a seleção dos 

candidatos ao CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO para turma com início em 02 de janeiro de 

2017.  

1. DAS VAGAS 

1.1.  Serão oferecidas até 18 (dezoito) vagas para o curso de Mestrado Acadêmico, destinadas a portadores de 
diploma de curso superior, outorgado por Instituição de Ensino Superior (IES) e reconhecidos pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE).  
1.2. A Coordenação do Mestrado Acadêmico reserva-se o direito de não preencher o número total de vagas 
oferecidas.  
1.3. Não haverá reserva de vagas.  
1.4. Não será permitido o acúmulo de bolsas. 

2- DA BANCA EXAMINADORA 

2.1 A banca examinadora do concurso de seleção ao Mestrado Acadêmico será composta por professores do corpo 

permanente da FGV/EBAPE. 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição. Para 

isso, ele deverá realizar seu cadastrar no sistema online (disponível entre 04 de julho e 14 de outubro no website de 

FGV/EBAPE) e informar seus dados pessoais para geração do Boleto Bancário e Formulário de Inscrição. Após a 

conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição online, o candidato deverá imprimir e assinar o formulário. 

O Formulário de Inscrição, o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e a documentação relacionada abaixo 

(vide item 3.2, alínea b, deste edital) deverão ser encaminhados à Secretaria de Registros Acadêmicos, no endereço 

abaixo, até o dia 14 de outubro de 2016.  
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Endereço da Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA: 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

SRA – Secretaria de Registros Acadêmicos 

Praia de Botafogo, 190/ 3º andar – sala 314 

CEP: 22.250-900 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 19h 

3.1.1. Os candidatos que residem fora da cidade do Rio de Janeiro têm a opção de enviar a documentação pelos 

Correios. Pedimos que seja utilizado o serviço de SEDEX, com AR (aviso de recebimento), contendo a seguinte 

informação no envelope: Processo Seletivo 2017 – MESTRADO ACADÊMICO em Administração – FGV/EBAPE.  

3.1.2. Excepcionalmente, para candidatos residentes no exterior, será aceita a submissão da documentação por e-mail 

(através do endereço eletrônico msc.phd@fgv.br ).  

Parágrafo único: É importante reiterar, no entanto, que, caso a documentação não seja entregue pessoalmente, a 

inscrição somente será concluída após a validação de toda a documentação pela Secretaria de Registros Acadêmicos 

da FGV. 

3.2. A inscrição no processo seletivo será efetivada mediante o cumprimento dos seguintes requisitos obrigatórios:  

a) Cadastro no site do programa para preenchimento e impressão do Formulário Eletrônico e geração do boleto 

para pagamento da taxa de inscrição. O acesso ao cadastro estará disponível a partir de 04 de julho de 2016 no 

website da FGV/EBAPE. Mais precisamente no link http://ebape.fgv.br/programas/pos/processo-seletivo. 

b) Submissão - até o dia 14 de outubro de 2016 - dos documentos listados abaixo:  

• Curriculum Vitae (Preferencialmente, o Curriculum Lattes ou elaborado nos padrões da Plataforma Lattes). 

• Carta de apresentação do candidato explicitando as razões pelas quais deseja realizar o Mestrado ou 
Doutorado em Administração da FGV/EBAPE, seus interesses de pesquisa e outros aspectos que o candidato 
ache relevante (máximo de duas páginas). 

• Duas cartas de recomendação de professores pesquisadores, que podem ser da FGV/EBAPE, de outra escola 
da FGV ou de outra instituição de ensino e/ou pesquisa. As cartas devem enfocar a capacidade, a motivação e 
a disponibilidade do candidato em desenvolver pesquisa científica de alta qualidade em um programa full-time. 
Modelo disponível no website. 
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• Resultado de um dos seguintes exames de conteúdo: Teste ANPAD (percentil mínimo de 90%, validade de 2 
anos), Teste ANPEC (percentil mínimo de 90%, validade de 2 anos), GMAT (pontuação mínima: 600, validade de 
3 anos) ou GRE (pontuação mínima: 155 no Raciocínio Verbal e 155 no Raciocínio Quantitativo, validade de 3 
anos). 

• Resultado de exame de proficiência em língua inglesa, dentro do respetivo período de validade. Serão aceitos 
o IELTS (pontuação mínima: 6,5), o TOEFEL IBT (pontuação mínima: 90), ou Cambridge CEFR (pontuação mínima: 
C1). 

• Cópia autenticada do Diploma da Graduação. *  

• Cópia autenticada do Histórico da Graduação. * 

* Obs.: Documentos emitidos por instituições estrangeiras somente serão aceitos para a participação no 
processo seletivo. Isto é, caso o candidato seja aprovado, serão solicitadas traduções juramentadas de todos os 
documentos apresentados em língua estrangeira. A consularização dos documentos será também necessária 
para regularização da matrícula. A FGV poderá orientar o candidato com relação aos procedimentos, caso 
necessário. 

• Fotos 3x4 coloridas (3 fotos); 

• Cópia autenticada de um documento de identidade (No caso dos candidatos estrangeiros, será solicitada uma 
cópia autenticada do passaporte ou do Registro Nacional de Estrangeiros – RNE. Os candidatos estrangeiros 
aprovados no processo seletivo deverão apresentar também o visto de estudante. O prazo para apresentação 
do visto expira no início do 2º trimestre letivo. A FGV reserva-se o direito de cancelar a matrícula do aluno que 
não cumprir o prazo estipulado.). 

• Cópia autenticada do CPF (No caso dos candidatos estrangeiros, o CPF será solicitado somente no caso de 
aprovação no processo seletivo, pois é um dos documentos exigidos no ato da regularização da matrícula.). 

• Ficha de inscrição preenchida e assinada. Para preencher a ficha de inscrição, o candidato brasileiro – ou 
estrangeiro portador de Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) - deve se cadastrar no sistema de registro 
online. Para ter acesso ao sistema de registro online, o candidato deve clicar no link “Inscreva-se”, no website 
da FGV/EBAPE). Os alunos estrangeiros que não possuem RNE deverão solicitar a ficha de inscrição através do 
e-mail msc.phd@fgv.br; 

• Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento. 

• Formulário de Inscrição preenchido e assinado. 

• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
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3.2.1. Taxa de inscrição:  O valor da taxa de inscrição no processo seletivo para o Programa de Mestrado Acadêmico 

é de R$ 50,00 (cinquenta reais). Para inscrições realizadas até 30/09/16 será concedido desconto de 10% sobre o valor 

da taxa de inscrição. O candidato deverá cadastrar-se no site do programa 

(http://ebape.fgv.br/programas/pos/processo-seletivo) para preenchimento e impressão do formulário de inscrição 

e boleto bancário. Atenção: A conclusão do cadastro online caracterizará a pré-inscrição no processo seletivo. 

 

3.2.2. A inscrição só será efetivada mediante entrega de todos os documentos exigidos (vide item 3.2, alínea b, deste 

edital) na Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), dentro do prazo de inscrições do processo seletivo (item 3.1 

deste edital). Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida acima terão menção de inscrição 

pendente e receberão prazo improrrogável de 72 horas para suprir os documentos necessários. Após esse prazo, não 

havendo atendimento ao pedido, a inscrição será definitivamente cancelada. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1.  O processo seletivo será constituído das seguintes etapas:  

a) Submissão da documentação até o dia 14 de outubro de 2016. 

b) Análise do Currículo do candidato pela banca examinadora. 

c) Realização de Entrevista pela banca examinadora. 

4.2.  Das condições especiais de participação:  

No caso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidade de condições especiais para participação no 

processo seletivo, o tipo de necessidade especial e as condições diferenciadas necessárias deverão ser informadas à 

Coordenação do Programa de Mestrado Acadêmico, por e-mail (msc.phd@fgv.br), até o dia 14/10/2016. 

4.2.1 O atendimento às condições especiais (item 4.2 deste edital) ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e 

razoabilidade do pedido. O deferimento ou indeferimento será comunicado ao inscrito em um prazo de até 25/10, ou 

seja, 07 (sete) dias úteis após sua solicitação  

5. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1. O candidato deverá apresentar o resultado de um dos seguintes testes de conteúdo: Teste ANPAD, percentil 

mínimo: 90% (Validade: 2 anos); Teste ANPEC, percentil mínimo: 90% (Validade de 2 anos), GMAT, pontuação 

mínima:  600 (Validade de 3 anos) ou GRE, pontuação mínima:  155 no Raciocínio Verbal e 155 no Raciocínio 

Quantitativo (Validade de 3 anos). 
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5.2. O candidato deverá apresentar o resultado de um dos seguintes testes de proficiência na língua inglesa: IELTS, 

pontuação mínima: 6,5; TOEFL IBT, pontuação mínima: 90 ou Cambridge CEFR, Pontuação mínima: C1. Cada um dos 

exames possui sua própria política de validade, que deverá ser observada pelo candidato. 

5.3. O candidato deverá participar de uma entrevista em inglês. 

6. DO CALENDÁRIO 

Segue abaixo o detalhamento do calendário do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico 2017: 

1ª FASE:  

Período de inscrições no processo seletivo:   04/07 a 14/10/16   

2ª FASE 

Entrevistas:       25/10 a 27/10/16  

Resultado:      Até 10/11/16 (lista no site) 

Período de matrículas:     16/11 a 18/11/16 

Início das aulas:      02/01/2017 

7. DA MATRÍCULA 

7.1. Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitados os prazos e limites das vagas 

estabelecidas pelo Programa. Excepcionalmente, poderá ser aceita declaração de conclusão de curso de graduação. A 

não apresentação do diploma de graduação no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da matrícula, implicará no 

desligamento do aluno do curso de mestrado.  

7.2. Após convocação pela escola, o candidato classificado receberá um link para acessar os documentos necessários 

para realização de sua matricula. Para efetivação da matricula, o candidato deverá ter entregado, integralmente, todos 

os documentos exigidos na primeira fase do processo seletivo, conforme item 3.2 deste edital. 

8. DOS VALORES 

MENSALIDADES E TAXAS: Todos os alunos aceitos no Mestrado Acadêmico terão isenção de mensalidades e taxas, 

desde que cumpram com o regulamento do respectivo programa. 

 

BOLSAS: O Programa oferece bolsas de estudo para manutenção dos alunos, que poderão ser fornecidas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) ou pela própria Fundação. O critério para concessão destas bolsas levará em 

consideração o bom desempenho do candidato no processo seletivo. Informações adicionais serão disponibilizadas 

para os aprovados no processo seletivo. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 

e Regulamento do Curso, ambos disponíveis no site do programa (http://ebape.fgv.br/programas/pos/processo-

seletivo). Desta maneira, não será aceita qualquer alegação de desconhecimento das mesmas.  

 

9.2. As importâncias pagas não serão devolvidas.  

 

9.3. Os resultados preliminares (aprovação na 1ª fase e convocação para entrevista) só terá validade para Curso que 

será iniciado em 2017.  

 

9.4. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:  

 

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.  

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital.  

 

9.5. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do curso.  

 

 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2016.  

 

Mestrado Acadêmico em Administração – FGV/EBAPE 
 


