
 
EDITAL 011-165 

 PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA  

TURMA MEX INTENSIVA 2020 |1° e 2° Ciclos 

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

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

programas Stricto Sensu (mestrados profissionais, 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 INTENSIVA: o calendário do curso possui uma 

estrutura curricular ministrada em 12 ciclos concentrados com duração de 3 

dias com aulas presenciais complementadas por atividades online obrigatórias 

extraclasse e intervalos de aproximadamente 5 semanas entre cada ciclo. 

 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: Profissionais com nível superior, que atuem ou queiram atuar 

no campo da gestão, e desejem estar preparados para fazer suas próprias 

escolhas de carreira. A experiência profissional de mais quatro anos é um 

diferencial. 



 
 HORÁRIO DAS AULAS PRESENCIAIS: 5° das 13h às 20h / 6° das 8h às 19h / 

Sábado das 8h30 às 17h30. 

3. DAS DISCIPLINAS 

As vagas de monitoria serão para as seguintes disciplinas: 

# DISCIPLINAS PROFESSOR 

1° e 2° ciclos Novas Tecnologias para Tomada de Decisão Prof. Jefferson Santos 

 

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

4. DAS VAGAS:  

01 (uma) vaga, para cada disciplina 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 inscrição 

disponível no item 7 deste edital.  

O processo seletivo consistirá em:  

 Análise Curricular por meio do currículo lattes e Averiguação da situação 
acadêmica;  

 Seleção pelo professor responsável pela disciplina; 

 Entrevista na coordenação do MEX; 

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/V9sYUGZ69aDRBxYr8 

8. DO PRAZO 

O prazo para inscrição por meio dos links será até o dia 11 de setembro de 2020. 

 

 

 

https://ebape.fgv.br/corpo-docente/jefferson-santos


 
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. Quando o monitor não tiver vínculo como estudante, o pagamento 

sofre a incidência de INSS (11%) no valor acima mencionado. 

 

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. DO CALENDÁRIO 

1º e 2 º Ciclos Letivos 
Atividades online: 05 a 18 de outubro de 2020 / 09 a 22 de novembro de 2020 

Módulos Presenciais: 22 a 24 de outubro de 2020 / 26 a 28 de novembro de 2020 

Disciplina Docente 

Novas Tecnologias para Tomada de Decisão Jefferson Santos 

 

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 Intensiva 2020. 

 

Rio de janeiro, 28 de agosto de 2020 

Coordenador do Mestrado em Gestão Empresarial Turma Intensiva - MEX 
Prof. Helio Arthur Irigaray 

mailto:mex_ebape@fgv.br


 

 

ANEXO I 

Novas Tecnologias para Tomada de Decisão 

Pensamento Crítico. Tomada de Decisão. Inteligência Artificial, Data Science e Big Data. 

Métodos de Aprendizado de Máquina. Inferência Bayesiana. Conectividade. Sociedade 

em Rede. Blockchain, Criptomoedas e Contratos Inteligentes. Internet das Coisas. 

Privacidade e Segurança. 

 


