
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – DINTER 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

ANO 2019 

 

 A Fundação Getulio Vargas torna pública a errata ao edital do Processo Seletivo do 

Doutorado Interinstitucional em Administração para o ano de 2019 da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas - FGV EBAPE e Universidade Vila Velha – UVV. 

1. DA EXCLUSÃO: 

1.1 Exclui-se o item 4.2.1 - letra i:  

i. Pré-Projeto de tese de doutorado, associado a uma das linhas de pesquisa da FGV 

EBAPE - item 4.7.  

      1.2. Exclui-se o item 4.6: 

       4.6 Pré-Projeto de Pesquisa 

       4.6.1 O candidato deverá apresentar um Pré-Projeto de tese de doutorado, associado a 

uma das linhas de pesquisa da FGV EBAPE, a saber:  

a. Ciências Comportamentais e de Tomada de Decisão: Com foco nos processos de 

tomada de decisão dos agentes a nível individual, esta linha de pesquisa é 

constituída por um grupo interdisciplinar de professores, cujo principal objetivo 

consiste em compreender como os indivíduos tomam decisões em contextos 

relevantes para empresas e governos. Os tópicos discutidos nesta linha incluem, por 

exemplo, o comportamento do consumidor, o comportamento financeiro, e o 

comportamento dos gerentes e trabalhadores nas organizações. 

 

b. Estratégia, Gestão e Organizações: Com foco nos processos no nível organizacional, 

esta linha de pesquisa busca compreender fenômenos de gestão em organizações 

tanto no âmbito público quanto no âmbito da gestão corporativa. Os tópicos 

discutidos nesta linha incluem teoria das organizações, estratégia competitiva, 

internacionalização, governança e controle, cultura organizacional e processos de 

gestão. 

 

c. Finanças: Esta linha abrange uma série de disciplinas que proporcionam estudo 

aprofundado de questões fundamentais em Finanças Corporativas, Avaliação de 

Ativos, Sistema Bancário, Contabilidade e Tomada de Decisões Financeiras. 

 

d. Instituições, Políticas e Governo: Com foco no nível institucional e no processo de 

formulação de políticas, esta linha abrange o estudo de instituições políticas, política 

pública e governo em uma perspectiva comparada. A questão fundamental abordada 

por esta linha é: “Como e quando instituições políticas afetam resultados relativos ao 

governo, formulação de políticas e políticas públicas? ”. Utilizam-se ferramentas 

teóricas e metodológicas da economia política comparada para investigar o 

funcionamento de instituições políticas, sistemas políticos e o processo de 

formulação de políticas, assim como seu efeito nas políticas públicas e desempenho 

econômico. 



 

 

4.6.2 O documento deverá ser estruturado de acordo com o modelo presente no anexo IV, 

deste edital.  

4.6.3 O Pré-Projeto deverá ser entregue pelo candidato por meio de upload na página de 

inscrição, conforme item 4.2 deste edital.  

 

4.6.4 O Pré-Projeto de pesquisa será avaliado com base nos 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. 

 

 

1.3   Exclui-se o anexo IV:  

 

ANEXO IV - MODELO DE PRÉ PROJETO DE TESE DE DOUTORADO 
 

               

2. DA ALTERAÇÃO 

 

2.1 Onde lê-se: 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Inscrições 06/05 a 31/05/19 até 18h www.ebape.fgv.br 

Formalização de Inscrição  

(upload de documentos) 
06/05 a 31/05/19 até 18h www.ebape.fgv.br 

Envio do Laudo Médico para Candidatos com 

Deficiência e Formulário de solicitação de 

Nome Social 

 

06/05 a 31/05/19 até 18h www.ebape.fgv.br 

Prova de Conteúdo e Redação 09/06/19 UVV- Rodovia do Sol, 5000. 

Itaparica - Vila Velha – Espírito 

Santo 

Resultado da prova 17/06/19 www.ebape.fgv.br 

Resultado da avaliação do Pré-Projeto de 

pesquisa 
24/06/19 www.ebape.fgv.br 

Entrevistas 26 a 28/06/19 E-mail ao candidato 

Divulgação de Resultado Final  04/07/19 www.ebape.fgv.br 

Solicitação de Matrícula e envio de 

documentos  

08/07 a 12/0719 

 
FGV SRA 

Início das aulas  22/07/19 UVV 

 



 

 

Leia-se:  

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Inscrições 06/05 a 07/06/2019 até 18h www.ebape.fgv.br 

Formalização de Inscrição  

(upload de documentos) 
06/05 a 07/06/2019 até 18h www.ebape.fgv.br 

Envio do Laudo Médico para Candidatos com 

Deficiência e Formulário de solicitação de 

Nome Social 

 

06/05 a 07/06/2019 até 18h 
www.ebape.fgv.br 

Prova de Conteúdo e Redação  

 

16/06/2019 - de 9h às 13:30h 

UVV- Rodovia do Sol, 

5000. Itaparica - Vila 

Velha – Espírito Santo 

Entrevistas 26 a 28/06/2019 Skype 

Divulgação de Resultado Final  04/07/2019 www.ebape.fgv.br 

Solicitação de Matrícula e envio de 

documentos  

08/07/2019 a 12/07/2019 

 
FGV SRA 

Início das aulas  22/07/2019 UVV 

 

 

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2019. 

 

 

 

Antonio de Araujo Freitas Junior 

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 

Fundação Getulio Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


