
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA TUTOR(A) EM ATIVIDADE

ACADÊMICA NAS DISCIPLINAS ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS,

PSICOLOGIA E PENSAMENTO CRÍTICO

A FGV EBAPE,  por  meio do Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa (CFAP),  abre
processo para recrutamento e seleção de alunos e egressos do Programa de Mestrado em
Gestão Empresarial, das turmas regulares (MEX) e intensivas (MEXi) para atuação como
Tutores no curso de Graduação em Administração.

1. DO CURSO
A Graduação em Administração da FGV EBAPE tem duração de 04 anos, divididos em 8

semestres  letivos,  compostos  por  componentes  curriculares  com  durações  e  ementas

específicas,  conforme  previsto  no  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC),  obedecidas  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN)  aprovadas  para  o  curso  de  Administração.  As

regras de funcionamento do curso são estabelecidas em seu Regulamento, obedecido o

Regimento da FGV EBAPE.

2. DAS VAGAS
2.1.  Este  processo  seletivo  destina-se  à  seleção  de  tutores  para  orientarem grupos  de

alunos do primeiro período de Graduação em Administração na realização de um trabalho

acadêmico

2.2. São ofertadas 11 (onze) vagas;

3. DAS ATIVIDADES
3.1. Orientar grupos de alunos do primeiro período de Graduação em Administração no

processo crítico-reflexivo  em torno de um tema contemporâneo  específico  e  sua

relação com o mundo do trabalho e das organizações;

3.2. Estabelecer  uma ponte entre os alunos da graduação e gestores/funcionários  de

organizações para que possam realizar entrevistas com atores-chaves e/ou efetuar

observação direta (virtual);
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3.3. Auxiliar os alunos com a coleta de dados, referências e com o debate em torno do

tema;

OBS:  As  atividades  serão  desenvolvidas  mormente  de  maneira  assíncrona,  porém,  é
importante que haja momentos síncronos de interação entre o tutor e sua equipe, bem como
com  os  docentes  e  a  Coordenação  da  Graduação,  conforme  horários  combinados
previamente;

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Das condições para a inscrição
i. Estar regularmente matriculado e com situação acadêmica regular no MEX ou MEXi

ou estar regularmente vinculado a Rede Alumni da FGV EBAPE, como egressos dos
referidos programas;

ii. Ter disponibilidade para a tutoria, reuniões estabelecidas previamente com os alunos
de forma a conciliar a agenda de todos.

iii. Possuir disponibilidade de tempo mínima para interagir com os alunos do curso de
graduação em reuniões específicas pré-agendadas;

iv. Ter capacidade de articular o tema escolhido com a realidade do mundo do trabalho
e das organizações;

4.2. Procedimentos para inscrição:

i. Encaminhar e-mail para  CFAP@fgv.br informando no assunto “Processo Seletivo
2021  –  TUTORIA  GRADUAÇÃO  FGV  EBAPE  –  1  TRIMESTRE”,  enviando  as
seguintes informações: 

a. Nome completo
b. Email e telefone de contato
c. Programa de Mestrado e ano (Regular / Intensivo, ano de ingresso)
d. Posição e Organização em que atua

ii. Submeter um breve parágrafo demonstrando seu interesse em realizar a atividade e
demonstrando  sua  viabilidade  de  articular  o  tema  pretendido  e  a  realidade
organizacional (máximo de 1 página);

a. São exemplos de temas: “uberização”, diversidade e inclusão,  teletrabalho,
entre  outros.  É  recomendável  que  tais  temas  estejam,  de  alguma  forma,
relacionados  à  organização  e/ou  mercado  que  o  tutor  atue/tenha  atuado
profissionalmente;

5. CRONOGRAMA
Data Descrição
04  a  16  de  fevereiro  de
2021

Inscrições (exclusivamente via e-mail);

17 de fevereiro de 2021 Resultado;
22 de fevereiro de 2021 Treinamento dos tutores, realizado via zoom às 18:00h

23 de fevereiro de 2021
Início da tutoria:
Imediato contado com os grupos via e-mail,  logo após o
resultado para ambientação;
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Lectures.
31 de março de 2021 Entrega e apresentação dos trabalhos

Obs: em caso de dúvida em relação a esse edital e a atividade proposta favor enviar email
para: Juliana.Mansur@fgv.br, Yuna.Fontoura@fgv.br, e Bernardo.Fajardo@fgv.br  
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