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7.5

EXAME INTERNACIONAL IB, ABITUR, BAC
7.5.1

Das Condições para participação
Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional
com base nos resultados do IB, ABITUR, BAC os candidatos brasileiros e estrangeiros
que cumprirem o determinado abaixo:
a. Tiverem realizado um dos exames abaixo relacionados, em qualquer uma das
edições dos últimos 2 (dois) anos, e obtido a seguinte pontuação:
•

IB (International Baccalaureate Diploma Programme): Pontuação igual ou
superior a 34 (trinta e quatro) pontos para o curso de Ciências Econômicas;

•

ABITUR: Pontuação igual ou inferior a 2,3 (dois vírgulas três) pontos;

•

BAC (Baccauléarat). Pontuação igual ou superior a 10 (dez) pontos;

b. No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar
o upload do Certificado do Exame realizado, no formato “PDF”.
c. Documentos ilegíveis, incompletos ou em formato diverso do estabelecido
invalidarão a inscrição do candidato no Processo Seletivo selecionado.
7.5.2

Apuração dos Resultados
a. O candidato que não submeter o resultado do exame internacional (IB, ABITUR
ou BAC) dentro do prazo estabelecido no Cronograma de inscrição do Edital
(Item 1.6) estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
b. Os candidatos serão classificados de acordo com as vagas disponibilizadas pelo
curso selecionado no item 7.1.3 do Edital, por ordem decrescente, considerando
a NOTA constante no Certificado do Exame Internacional informado no ato da
inscrição no Processo Seletivo.
c. Para todos os exames, no caso de empate, terá preferência o candidato com
maior idade.

7.5.3

Divulgação dos Resultados
a. A Lista dos aprovados no Processo Seletivo Exame Internacional será divulgada
no site do processo seletivo, conforme datas estabelecidas no Cronograma do
Edital (Item 7.7).
b. Os candidatos terão acesso individual, pela internet, a sua classificação relativa
ao Processo Seletivo. Essas informações estarão disponíveis no site www.
fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período de Ingresso
(selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo Vestibular)>
menu Resultados, mediante a utilização do número de inscrição, enviado por
e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.

