
 
EDITAL 006-105 | 1ºtrim 2020 

 PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA  

TURMA MEX REGULAR 2020 

A Coordenação do Mestrado em Gestão Empresarial (MEX) da FGV EBAPE torna 

pública a abertura do edital de monitoria da sua turma Regular para os alunos dos 

programas Stricto Sensu (mestrado acadêmico e doutorado) da Escola.  

1. DO PROGRAMA 

 O Mestrado em Gestão Empresarial da FGV EBAPE, nível profissional, é um 

programa de pós-graduação stricto sensu altamente qualificado que busca contribuir 

para a formação e o desenvolvimento de profissionais no campo da administração de 

empresas que possam agregar valor à atividade empresarial através da construção e 

aplicação do conhecimento. 

Trata-se de uma pós-graduação Stricto Sensu, pautada nas diretrizes da CAPES - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 

Educação (Portaria 080/98) -, que permite ao mestrando a possibilidade de conciliá-lo 

com sua atividade profissional e de transferir conhecimentos para as organizações e a 

sociedade. 

Recomendado pela CAPES com conceito 5 (cinco), nota máxima para mestrados 

profissionais, o curso também conta com importantes certificações internacionais para 

escolas de negócios: AACSB International (American Association of Collegiate Schools of 

Business) e EQUIS da EFMD (European Foundation for Management Development). 

2. DA TURMA 

 

 CALENDÁRIO TURMA MEX REGULAR: o calendário do curso possui uma 

estrutura curricular dividida por trimestres, no período noturno. As disciplinas 

possuem 10 encontros, totalizando 30 horas (três horas cada aula).  

 OBJETIVO: formar lideranças nos diversos setores brasileiros, possibilitando 

aos novos mestres prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência 

de alto nível, bem como avançar na carreira acadêmica. 

 PÚBLICO-ALVO: gestores e profissionais com potencial de crescimento na 

carreira. Valoriza-se a experiência profissional na área administrativa 

gerencial. 

 HORÁRIO DAS AULAS: 18h30 às 21h45. 

 

 



 
3. DAS DISCIPLINAS 

No programa de monitoria, o aluno acompanhará o professor nas aulas realizadas 

no edifício da FGV EBAPE, no Rio de Janeiro. As vagas de monitoria serão para as seguintes 

disciplinas obrigatórias: 

# DISCIPLINAS PROFESSOR 

1º Tri Metodologia de Pesquisa Prof. Joaquim Rubens Fontes Filho 

1° Tri Estratégia de Empresas Prof. Alvaro Bruno Cyrino 

 

As ementas das disciplinas estão disponíveis no ANEXO I deste edital. 

4. DAS VAGAS  

01 (uma) vaga, para cada disciplina obrigatória do programa.  

5. DOS PRÉ-REQUISITOS 

O aluno deve estar matriculado nos programas Stricto Sensu da FGV EBAPE e em 

situação acadêmica regular, ou ter concluído o programa até 2 anos. 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

O aluno interessado deve preencher o formulário por meio do link de inscrições 

disponível no item 7 deste edital.  

O processo seletivo consistirá em:  

 Análise Curricular por meio do currículo lattes;  

 Averiguação da situação acadêmica; 

 Entrevista na coordenação do MEX; 

 Seleção pelo professor responsável pela disciplina; 

Após divulgação do resultado do processo seletivo, não haverá em hipótese 

alguma revisão de qualquer etapa do processo, não cabendo recurso. 

7. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deve ser realizada pelo seguinte link:  

https://forms.gle/1kr6V1fYxLRctdKt9 

8. DO PRAZO 

O prazo para inscrição por meio do link será até o dia 05 de janeiro de 2020. 

 

 

https://ebape.fgv.br/corpo-docente/joaquim-rubens
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/alvaro-cyrino


 
9. DO VALOR DA BOLSA: 

O monitor receberá a quantia total de R$3.000,00 (três mil reais), que serão pagos 

em duas parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

10. DAS ATIVIDADES DO MONITOR 

São, entre outras atividades, atribuições do monitor: 

 Acompanhar o professor nas aulas. É obrigatório a presença em sala de 
aula. Em caso de ausência, o professor responsável pela disciplina e a 
coordenação do MEX devem ser avisados com antecedência; 

 Realizar orientação extraclasse dos alunos referentes ao conteúdo da 
disciplina;  

 Disponibilizar o material e fazer a gestão da disciplina no eClass – 
ambiente de aprendizagem da Fundação Getulio Vargas (FGV). A 
ementa/programação deve ser o primeiro documento a ser 
disponibilizado. 

 O monitor deve ler os textos obrigatórios da disciplina e está a par da 
forma como a mesma será conduzida; 

 Responder as dúvidas dos alunos referentes à disciplina; 

 Auxiliar o professor na correção dos trabalhos;  

 Apoiar as atividades acadêmicas do professor relacionadas à disciplina. 

 

11.  A AVALIAÇÃO 

Após a conclusão da monitoria, é emitida uma declaração de participação para 

fins acadêmicos e o monitor é avaliado pela turma, com a finalidade de contribuir para o 

seu desenvolvimento profissional. 

São pontos considerados na avaliação: 

 Domínio do conteúdo pelo monitor; 

 Assiduidade e pontualidade do monitor durante a disciplina; 

 Facilidade de relacionamento do monitor com os alunos; 

 Comportamento proativo do monitor; 

 Disponibilidade do monitor para esclarecer as dúvidas sobre a disciplina; 

 Preparação para apoiar à realização das atividades propostas pelo 
professor; 

 A relevância do monitor para o bom desempenho da disciplina. 

 Indicação do monitor para a próxima turma da disciplina oferecida. 
 
 
 



 
12. DO CALENDÁRIO 

O calendário com os dias e horários em que as disciplinas serão ofertadas estão 

no ANEXO I.  

Os casos omissos e situações não previstas no presente edital serão avaliados e 

decididos pela Coordenação do MEX. 

Para mais informações, entrar em contato com mex_ebape@fgv.br ou telefones 

21-3083-2727/2728). Assunto: Monitoria Turma MEX Regular 2020. 

 

 

 

 

 

Rio de janeiro, 04 de dezembro de 2019 

 

Coordenador do Mestrado em Gestão Empresarial - MEX 
Prof. Joaquim Rubens Fontes Filho 

mailto:mex_ebape@fgv.br


 

ANEXO I 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Fontes de informação para a pesquisa em administração. Importância da pesquisa científica. 

Propósitos da pesquisa em administração. Investigação humana e ciências. Propósitos de uma 

pesquisa. Alegações de conhecimento. Estratégias de investigação. Roteiro de um projeto de 

pesquisa. O processo de escrever. Modelo científico tradicional. Teorias e paradigmas. Pesquisa 

quantitativa x qualitativa. A natureza da causalidade. Conceptualização e medição. Operacionalização. 

Confiabilidade e validade. Generalização e triangulação. Operacionalização. Escalas de mensuração. 

Construção de escalas. Dimensão temporal das investigações. Medidas. Métodos quantitativos na 

pesquisa em administração. Generalização e triangulação. Construção de questionário. Surveys e 

entrevistas. 

ESTRATÉGIA DE EMPRESAS 

Conceitos e abordagens de estratégia. Vantagem competitiva sustentável e suas métricas. As noções 

de atratividade e de competitividade. O ciclo de vida do setor. O processo de formação da estratégia. 

Governança e estratégia: stakeholders e sua influência nas escolhas estratégicas. O lado soft da 

estratégia: propósito, missão, visão e core-values. Proposta de valor: drivers da criação, entrega e 

captura de valor. Análise do macroambiente e posicionamento no setor. Estratégias genéricas básicas 

para a criação e captura do valor: liderança de custos, diferenciação, nicho e estratégias mistas. 

Análise interna: cadeia de valor, recursos e competências. Arquitetura de competências estratégicas 

e vantagem competitiva. Introdução às estratégias corporativas: diversificação, integração vertical, 

fusões e aquisições, alianças estratégicas e internacionalização. Implementação da estratégia: 

adequação da estrutura e dos processos. O controle da estratégia. 

Programação Calendário Acadêmico 2020 

 

Turma MEX REGULAR 2020:  
Horário: 18h30 às 21h45  

1º trimestre 2020 | Período: 03/02/2020 a 17/04/2020 

Disciplinas Regulares Docente Período 

Metodologia de Pesquisa Joaquim Rubens Fontes Filho 

Segundas-feiras:  
FEV 3 | 7 | 17 
MAR  2 | 9 | 16 | 23 | 30 
ABR 6 | 13 
 

Reposição 
FEV         7 

Estratégia de Empresas Alvaro Cyrino 

Quartas-feiras:  
FEV 5 | 12 | 19 
MAR 4 | 11 | 18 | 25 
ABR 1 | 8 | 15  
* Sujeito a alterações 

 


