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SÃO PAULO
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV EESP
10.6 EXAME INTERNACIONAL IB, ABITUR, BAC E SAT
Das Condições para participação
Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com
base nos resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT, os candidatos brasileiros e estrangeiros que
cumprirem o determinado abaixo:
10.6.1 Tiverem realizado um dos exames abaixo relacionados, em qualquer uma das
edições dos últimos 2 (dois) anos, e obtido a seguinte pontuação:
• IBDP (IB) – International Baccalaureate Diploma Programme:
a. Pontuação igual ou superior a 35 (trinta e cinco) pontos;
b. Matemática: 6 pontos (standard level) ou 4 pontos (higher level);
c. Línguas (Português ou Inglês) ou Economia: 5 pontos (standard level) ou 4
pontos (higher level).
• SAT (Scholastic Aptitude Test):
a. Pontuação igual ou superior a 600 (seiscentos) pontos no ERW (Evidencebased Reading);
b. Pontuação igual ou superior a 600 (seiscentos) no MT (math).
• Baccalauréat (BAC) – exame que habilita o aluno para ingressar no Ensino
Superior na França:
a. Pontuação igual ou superior a 14 (quatorze) pontos nas modalidades ES
(estudos econômicos e sociais) ou S (estudos científicos).
• ABITUR – exame que habilita o aluno para ingressar no Ensino Superior na
Alemanha:
a. Pontuação igual ou inferior a 2,3 (dois vírgulas três) pontos.
•

Os candidatos deverão anexar à ficha de inscrição e, em formato PDF, o Certificado do
Exame realizado na data estabelecida no Cronograma de inscrição do Edital (Item 1.6).

10.6.3 Apuração dos Resultados
a. O candidato que não submeter até o prazo estabelecido o resultado de um
dos exames (IB, SAT, BAC e ABITUR ) estará, automaticamente, eliminado do
Processo Seletivo.
b. Elimina-se o candidato que não obtiver a pontuação exigida vide item 10.6.1.
c. Os candidatos serão classificados de acordo com as vagas disponibilizadas
para cada um dos exames internacionais, por ordem decrescente da média
ponderada, considerando os seguintes critérios:
• IB (International Baccalaureate Diploma Programme):
i. Pontuação geral ajustada (notas high level é multiplicada por 1,25): peso 3;
ii. Matemática: peso 4;
iii. Línguas (Português ou Inglês) ou Economia: peso 3.
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• SAT (Scholastic Aptitude Test):
i. Pontuação geral: peso 3;
ii. ERW (Evidence-based Reading): peso 3;
iii. MT (math): peso 4.
• BAC (Baccauléarat):
i. Pontuação geral: peso 3;
ii. Matemática: peso 4;
iii. Inglês ou economia: peso 3.
• ABITUR:
i.

Nota geral (quanto menor a nota, melhor é o resultado do candidato);

d. Classificam-se os candidatos por ordem decrescente de MÉDIA FINAL, por
exame.
e. Selecionam-se os candidatos até o limite de vagas oferecidas de acordo com
o quadro de vagas do Edital (vide item 10.1.3). Estes candidatos estarão
APROVADOS e serão convocados para o Requerimento de Matrícula.
f. Para todos os exames, no caso de empate, terá preferência o candidato com
maior idade.
10.6.4 Resultado do Processo - Exames Internacionais IB, ABITUR, BAC e SAT
• A Lista dos aprovados no Processo Seletivo Internacional IB, ABITUR, BAC, e
SAT, será divulgada no site do processo seletivo, conforme data estabelecida no
Cronograma do Edital (Item 10.9).
• Os candidatos terão acesso individual, pela internet, à sua classificação relativa
ao Processo Seletivo. As informações estarão disponíveis no site www.fgv.br/
eesp/processo-seletivo (selecione Processo Seletivo Internacional) > menu
Resultados, mediante a utilização do número de inscrição recebido, fornecidos
por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• A EESP se reserva o direito de não preencher todas as vagas reservadas ao
Processo Seletivo Internacional IB, SAT, BAC e ABITUR.
• Na eventualidade de vagas reservadas para o Processo Seletivo Internacional
IB, SAT, BAC e ABITUR não serem preenchidas, essas vagas serão preenchidas
por candidatos aprovados nos Processos Nacional ENEM.
• A matrícula será realizada conforme cronograma disponível no item 13 do
Edital EFETIVAÇÃO DO VÍNCULO COM A FGV. No ato da matrícula, o candidato
deverá seguir todos os critérios e apresentar os documentos que constam no
item 13 do Edital.
• Somente poderão efetuar a matrícula os candidatos que apresentarem toda
a documentação exigida, inclusive Certificado de Conclusão do Ensino Médio
(antigo 2º Grau), ou equivalente, acompanhado do Histórico Escolar original,
ficando eles cientes de que a falta de apresentação da prova de escolaridade
do Ensino Médio ou equivalente tornará nula, para todos os efeitos, sua
classificação no processo.

