
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 
ANO 2020 

 
Em face das medidas de isolamento social e quarentena adotadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Decreto Nº 47027, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 13  de abril de 2020), a Fundação Getulio Vargas torna público a ERRATA ao 

Edital do Processo Seletivo do Programa de Doutorado Acadêmico em Administração para o ano de 2020 da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas - FGV EBAPE, publicado em 27 de agosto de 2019.  

 

O documento discorre sobre novos padrões de exigências aos documentos requeridos para inscrição, e apresenta 

alteração do Cronograma do Processo Seletivo, em função da restrição para realização presencial dos exames e 

proficiência em língua inglesa exigidos em Edital.  

 

Inclui-se:  

 

Ao item 4.2.1, letra i: 

 APTIS British Council - Habilidades: Writing, Listening, Speaking e Reading (Pontuação mínima: C1). 

4.2.2 Os candidatos impossibilitados de apresentarem boletim de classificação e nota em um dos exames listados no 

item 4.2.1, letra h, poderão substituir o exame pela apresentação de um Pré-Projeto de tese de Doutorado, em 

Inglês, associado a uma das linhas de pesquisa da FGV EBAPE (item 4.5 do Edital). 

 

4.2.3 O Pré-Projeto de tese de Doutorado deverá ter no máximo 4 (quatro) páginas e serão observados os 
seguintes atributos: 

a. Clareza, objetividade e concisão dos objetivos e argumentos; 
b. Uso apropriado das regras ortográficas e estilo acadêmico de redação; 
c. Originalidade do problema de pesquisa; 
d. Adequação do arcabouço teórico aos objetivos e problema de pesquisa; 
e. Adequação dos métodos de pesquisa aos problemas de pesquisa; 
f. Adequação do problema de pesquisa a uma das linhas de pesquisa do programa; 
g. Relevância potencial da pesquisa para avançar no conhecimento da área; 
h. Relevância social esperada. 

 

4.2.5 Os candidatos que não apresentarem certificado de proficiência em língua inglesa, em um dos testes listados 

no item 4.2.1 (letra i), devido ao cenário global determinado pelo COVID-19, excepcionalmente, deverão, no ato da 

inscrição, efetuar upload de uma carta redigida de próprio punho, em inglês, declarando compreensão plena (leitura, 

escrita e oralidade) da língua inglesa.  

 

4.2.6 Se aprovados, os candidatos, que atenderam às condições do item 4.2.5 terão até o dia 21 de Dezembro de 

2020 para apresentação do certificado de proficiência em língua inglesa, conforme item 4.2.1 (letra i) do Edital, sob 

pena de terem a matrícula cancelada no programa de Doutorado em Administração, por não atenderem à exigência 

de apresentação do certificado de proficiência em língua inglesa 

 

Onde lê-se: 

6.4 Candidatos residentes em outros Estados ou no Exterior poderão realizar a Entrevista via Skype. 
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Leia-se: 

6.4 Candidatos residentes em outros Estados ou no Exterior poderão realizar a Entrevista à distância por meio de 
software a ser informado pela coordenação. 
 

Inclui-se: 

6.7 Por motivos de força maior ou motivo fortuito, as entrevistas presenciais, poderão ser conduzidas à distância por 

meio de software a ser informado pela coordenação.   

 

Onde lê-se:  

     ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

                 Leia-se: 

    ANEXO I - CRONOGRAMA 

ETAPA 2ª Convocação LOCAL 

Inscrições 
 
 

25/11/19 a 08/06/20 até às 18h 
 
 

www.fgv.br/ebape 

Formalização de Inscrição (upload de documentos) 

 
Período de Envio de Laudo Médico 
Pessoas com Deficiência 

Solicitação de Inclusão de Nome Social 

Entrevista 22 a 24/06/20 FGV EBAPE ou de forma remota 

Divulgação do Resultado Final 26/06/20  www.fgv.br/ebape 

Upload de documentos e Agendamento de Matrícula 01 a 09/07/20 www.fgv.br/processoseletivo 

Matrícula 01 a 10/07/20 FGV SRA 

Início das Aulas 20/07/20 FGV EBAPE 

 

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2020. 

 

Antonio de Araujo Freitas Junior 

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 

Fundação Getulio Vargas 

ETAPA 2ª Convocação LOCAL 

Inscrições 25/11/19 a 30/04/20 até às 18h www.fgv.br/ebape 

Formalização de Inscrição (upload de documentos)  

25/11/19 a 30/04/20 

www.fgv.br/ebape 

Período de Envio de Laudo Médico  
Pessoas com Deficiência 

 

www.fgv.br/ebape 

Solicitação  de Inclusão de Nome Social www.fgv.br/ebape 

Entrevista 12/05 a 14/05/20 FGV EBAPE 

Divulgação do Resultado Final 27/05/20 www.fgv.br/ebape 

Upload de documentos e Agendamento de  Matrícula 04/06 a 16/06/20 www.fgv.br/processoseletivo 

Matrícula 04/06 a 18/06/20 FGV SRA 

Início das Aulas 20/07/20 FGV EBAPE 


