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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ERRATA AO EDITAL UNIFICADO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO – FGV EAESP
2º SEMESTRE 2021
Errata ao Edital Unificado para ingresso no 2º semestre de 2021 nos cursos de Graduação em
Administração de Empresas e de Administração Pública da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo – FGV EAESP.
A-) (Pág. 05) Onde se lê:
7.1

alínea c
c. O candidato deverá cadastrar um e-mail de acesso frequente e um número de
telefone ativo para envio de SMS, tendo em vista que o contato com o candidato
será realizado, exclusivamente, por estes canais.

Leia-se:
c. O candidato deverá cadastrar um e-mail de acesso frequente e um número de
telefone ativo para envio de SMS e WhatsApp, tendo em vista que o contato com
o candidato será realizado, exclusivamente, por estes canais..
B-) (Pág. 10) Onde se lê:
8.3

Orientações Técnicas
8.3.1

Para realizar as provas, o candidato deverá ser administrador da máquina,
em função da necessidade de instalação de plug-in e certificar-se quanto às
especificações de hardware, software e equipamentos, de forma antecipada.
São elas:
•

Tipo de máquina: desktop ou notebook.

•

Sistema Operacional: Windows 7 ou superior.

•

Navegadores: Google Chrome (63 ou superior); e Mozilla Firefox (52 ou
superior).

•

Conexão de internet: 1 mega ou superior.

•

Memória RAM livre: mínimo 500Mb.

•

Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2).

•

Webcam e microfone.
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Leia-se:
8.3

Orientações Técnicas
8.3.1

O candidato deverá ser administrador da máquina e certificar-se quanto às
especificações de hardware, software e equipamentos.
•

Tipo de máquina: desktop ou notebook.

•

Sistemas Operacionais: Windows 7 (ou superior) ou MacOS 10.10 (ou
superior).

•

Navegadores: Google Chrome (63 ou superior); e Mozilla Firefox (52 ou
superior).

•

Conexão de internet: 1 mega ou superior.

•

Memória RAM livre: mínimo 500Mb.

•

Teclado: Português (Brasil ABNT ou ABNT 2).

•

Webcam e microfone.

C-) (Pag. 14) Onde se lê:
8.6.8

Em caso de falha de energia ou de conexão com a internet, a prova funciona
no modo de gravação automática, sendo possível ser retomada seguindo os
mesmos passos iniciais. Ao retomar o acesso o candidato poderá continuar
a partir do mesmo número de questão em que parou. No entanto, tais
desconexões serão monitoradas e quaisquer atividades suspeitas serão
analisadas para as tomadas de decisões a respeito da prova do candidato.

Leia-se:
8.6.8

Em caso de falha de energia ou de conexão com a internet por parte
do candidato, a prova pode ser retomada a partir da questão que ficou
interrompida, seguindo os mesmos passos iniciais. O sistema possui um
modo de gravação automática que permite esta operação. As falhas de
conexão (desconexões) são monitoradas e quaisquer ações que violem as
regras constantes do item 8.6 do Edital serão encaminhadas à Comissão de
Vestibular para análise e parecer a respeito da prova do candidato.

Na eventualidade de falhas de energia ou de conexão com a internet:
a.

o retorno à prova deverá ocorrer, no máximo, em 15 minutos, e

b. caso a falha de conexão ultrapasse os 15 minutos, o candidato deverá
entrar em contato, imediatamente, com o suporte (pelos telefones
(11)3799-7711 ou 0800 770 0423) justificando o motivo da falha para a
liberação do sistema.
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Admite-se uma tolerância de 15 minutos para os casos de falhas de energia ou de
conexão com a internet:
•

1º Bloco: A tolerância será até as 10h15.

•

2º Bloco: A tolerância será até as 12h30.

•

3º Bloco: A tolerância será até as 15h30.

•

4º Bloco: A tolerância será até as 18h15.

Importante: Não haverá tolerância de atrasos para o início de cada bloco.
D-) (Pág. 47) As etapas “Divulgação do Webinar de apresentação do vestibular” e “1ª Fase Divulgação do Check-in de prova” serão comunicadas para o candidatos por meio de e-mail, SMS
e Whatsapp (Contatos cadastrados na ficha inscrição).

São Paulo, 09 de abril de 2021.

Antonio de Araujo Freitas Junior
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação
Fundação Getulio Vargas
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