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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLA DE BRASÍLIA
FGV EPPG
É uma imensa satisfação tê-lo(a) em nosso processo seletivo do curso de graduação em Administração Pública.
Sua escolha contribuirá de forma expressiva para seu crescimento profissional e pessoal. Você entrará em uma
jornada de formação de lideranças sem similar em qualquer lugar do mundo.
Entendemos o aprendizado como uma trajetória de constante superação para todos que se propõem a enfrentar
desafios aparentemente intransponíveis. Nessa trajetória, o curso de Graduação em Administração Pública
busca desenvolver alunos capazes de compreender os desafios enfrentados na Administração Pública como um
processo multidisciplinar e integrado, onde o exercício de liderança e a transformação são fundamentais.
O curso tem o conceito de uma academia de formação, em tempo integral, que estimulará a capacidade de o
aluno enfrentar tarefas desafiadoras, onde o trabalho em equipe ganha novo significado e cria a oportunidade
de descoberta de importantes virtudes individuais que, quando combinadas, ajudam a equipe a superar desafios
do mundo real.
Desta forma, o curso de Administração Pública busca formar uma elite de profissionais para pensar o futuro do
Brasil e do mundo. Além de ocupar cargos públicos, os profissionais formados pela EPPG estarão aptos a atuar
em empresas privadas, organizações do terceiro setor e organismos internacionais.
A FGV EPPG oferece bolsas de estudo por mérito de 10% a 100% aos melhores classificados nos processos seletivos
Vestibular e ENEM. Como a falta de dinheiro não deve impedir a formação de jovens talentosos, a EPPG ainda
oferece bolsas não restituíveis (10% a 100% da mensalidade) a alunos com comprovada necessidade financeira.
A FGV EPPG também conta com um Fundo de Bolsas de Manutenção Restituíveis que abre aos alunos com
comprovada necessidade financeira a possibilidade de solicitar financiamentos reembolsáveis das mensalidades.
Venha fazer parte de um projeto completamente inovador, de formação de líderes para mudar o Brasil.

Cordialmente,
Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública da FGV EPPG
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO
É com enorme prazer que nos dirigimos a você, candidato a uma das vagas dos nossos cursos de graduação
em Administração, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Ciências Sociais, Direito, Economia ou Matemática
Aplicada para comentar algumas questões de extrema importância.
Passaram-se duas décadas desde que a Fundação Getulio Vargas interrompeu o curso de graduação em
Administração, já então ministrado em seu edifício sede, no Rio de Janeiro. Em 2001, após um período de análise
do mercado profissional e sempre coerente com o princípio maior de estimular o desenvolvimento nacional, a
FGV decidiu reabrir os cursos em nível de graduação na capital carioca, estendendo sua chancela acadêmica com
o lançamento do curso de Economia.
Em 2004, após identificar uma expressiva demanda na formação de jovens talentos da ciência jurídica, a Fundação
lança seu curso de graduação em Direito. Mais do que aumentar a abrangência de seu programa de graduação, a
Fundação está empenhada em consolidar-se como referencial de excelência acadêmica nacional.
Os cursos de Bacharelado em Administração, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Ciências Sociais, Direito,
Economia e de Matemática Aplicada foram projetados para formar cidadãos que queiram aprender a pensar
grande e, nesse sentido, desenvolvam suas habilidades para efetivamente contribuir para um bem sucedido
futuro do Brasil. Na FGV, os alunos dispõem de todas as condições para se destacarem profissionalmente no
cenário nacional.
Através do seu programa de bolsas, a FGV comprova o quanto investe no desenvolvimento, no talento e no
futuro do jovem brasileiro. Aqui, realmente, a formação deve ser completa, ampliando a capacidade crítica e de
raciocínio de cada aluno. A FGV quer formar os cérebros do futuro!
Lembre-se, é fazendo um curso de graduação de qualidade, reconhecido pelos altos dirigentes das áreas pública
e privada, que você abrirá as portas do seu futuro!
Note-se, também, que, entre os fatores de diferenciação, a FGV ainda dispõe do melhor quadro de professores
do país, todos com nível de mestrado ou doutorado.
Com todas essas vantagens à sua espera, a FGV lhe deseja bastante inspiração e sucesso no Processo Seletivo, e
passa a aguardar o dia em que você poderá concretizar o sonho de muitos brasileiros: SER FGV.

Cordiais saudações,
Coordenação dos Cursos de Graduação das Escolas da FGV no Rio de Janeiro FGV CPDOC – Direito Rio – EMAp –
EBAPE – EPGE
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DE SÃO PAULO
FGV DIREITO SP

Prezado candidato,
É com satisfação que tomamos o conhecimento pelo seu interesse em cursar na FGV Direito SP.
A FGV Direito SP pretende formar profissionais aptos a resolver problemas jurídicos complexos, com criatividade
e amplo conhecimento multidisciplinar. A Escola se destaca pelo método participativo de ensino, no qual os
alunos são protagonistas do processo de aprendizagem. O objetivo, com esta metodologia, é formar profissionais
não só com habilidades cognitivas adequadas ao exercício da advocacia de ponta, como também aptos para
atuarem com competência, autonomia e responsabilidade em outros campos da profissão jurídica.
Desejamos-lhe muito sucesso em nosso processo seletivo.

Cordialmente,
Coordenação da Graduação em Direito da FGV Direito SP
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DE SÃO PAULO
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – FGV EAESP
Ficamos muito felizes por você demonstrar interesse pelo Curso de Graduação em Administração de Empresas
da FGV EAESP. Criada em 1954, a FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo) nasceu com
o objetivo de formar profissionais na área de Administração de Empresas, que pudessem contribuir para o
desenvolvimento econômico do país.
Ao longo de sua história, a FGV EAESP apoiou a industrialização e o desenvolvimento das empresas nacionais
e, atualmente, diante da globalização, prepara cidadãos capazes de enfrentar os desafios de um mundo em
constante mudança. O conhecimento teórico e prático, oferecido no curso de graduação, apoia-se na inovação
da pesquisa aplicada feita em seus Centros de Estudos e Pesquisas, reconhecidos nacional e internacionalmente,
e na excelência de seus professores, formados nas principais universidades do mundo.
Através do seu programa de bolsas, a FGV EAESP procura reter talentos e garantir maior diversidade cultural,
social e econômica dentro da sala de aula, algo que consideramos crucial para o aprendizado e desenvolvimento
da convivência social.
A FGV EAESP tem como objetivo a formação de lideranças para o desenvolvimento de organizações privadas,
com base nos princípios de ética, sustentabilidade, empreendedorismo, visão sistêmica e pensamento crítico. A
EAESP é uma das poucas escolas de Administração do mundo que possui, simultaneamente, as três acreditações
internacionais AACSB, EFMD-EQUIS e AMBA.
Esperamos que as informações e as oportunidades aqui apresentadas estejam alinhadas com suas características,
necessidades e desejos. Queremos muito fazer parte dessa etapa de seu desenvolvimento.

Cordiais saudações,
Coordenadoria do Curso de Graduação em Administração de Empresas da FGV EAESP
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DE SÃO PAULO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FGV EAESP
Estamos muito felizes pelo seu interesse no Curso de Graduação de Administração Pública da FGV EAESP (Escola
de Administração de Empresas de São Paulo), que foi criada em 1954 com o objetivo de formar profissionais na
área de Administração, que pudessem contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.
O Curso de Administração Pública foi criado em 1969 no âmbito de um convênio estabelecido com o governo do
Estado de São Paulo, tendo como objetivo a formação de profissionais para a administração pública paulista. A
inserção do administrador público não se restringe a organizações governamentais.
O administrador público tem amplas opções profissionais, a começar pelas carreiras públicas no Estado,
com crescente potencial de remuneração. Também há um vasto leque de opções como gestores e líderes de
organizações do Terceiro Setor (ONGs). Este profissional ainda está habilitado a trabalhar com políticas públicas
e em Fundações Empresariais no campo da responsabilidade social, em articulação governamental, em
concessionárias públicas, além de prestar consultoria para órgãos públicos nacionais e internacionais.
Através do seu programa de bolsas, a FGV EAESP procura reter talentos e garantir maior diversidade cultural,
social e econômica dentro da sala de aula, algo que consideramos crucial para o aprendizado e desenvolvimento
da convivência social.
A FGV EAESP tem como objetivo a formação de lideranças para o desenvolvimento de organizações privadas,
com base nos princípios de ética, sustentabilidade, empreendedorismo, visão sistêmica e pensamento crítico. A
EAESP é uma das poucas escolas de Administração do mundo que possui, simultaneamente, as três acreditações
internacionais AACSB, EFMD-EQUIS e AMBA.
Esperamos que as informações e as oportunidades aqui apresentadas estejam alinhadas com suas características,
necessidades e desejos. Queremos muito fazer parte dessa etapa de seu desenvolvimento.

Cordiais saudações,
Coordenadoria do Curso de Graduação em Administração Pública da FGV EAESP
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DE SÃO PAULO
FGV EESP

Caro candidato,
Obrigado pelo seu interesse no curso de graduação em Economia da Escola de Economia de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (FGV EESP).
A FGV EESP é um centro de excelência na geração e transmissão do saber econômico. O curso de Economia
proporciona a excelência e o reconhecimento do mérito acadêmico, com um ambiente de aprendizagem
moderno, inovador e dinâmico.
Desejamos-lhe muito sucesso em nosso processo seletivo.

Saudações cordiais,
Coordenação da Graduação em Ciências Econômicas da FGV EESP
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO – ESCOLAS DE SÃO PAULO
FGV RI

Caro candidato,
Obrigado pelo seu interesse em estudar Relações Internacionais na Fundação Getulio Vargas.
Líder na produção de conhecimento de ponta há sete décadas, a FGV possui um quadro de professores e
pesquisadores sem par e uma rede de colaborações que engloba mais de 150 instituições internacionais de
excelência.
O curso de Relações Internacionais da FGV foi feito para transformar o horizonte profissional de estudantes
brasileiros interessados em seguir uma carreira global.
Desejamos-lhe muito sucesso em nosso processo seletivo.

Saudações cordiais,
Coordenação da Graduação em Relações Internacionais da FGV RI
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A FGV
MISSÃO
Estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional.
VISÃO
Ser reconhecida como instituição inovadora, comprometida com o desenvolvimento nacional, pela formação de
uma elite acadêmica, pela geração de bens públicos nas áreas sociais e afins, garantindo a sua sustentabilidade
econômica com a prestação de serviços de qualidade e elevado padrão ético.
PESQUISA
Conhecimento é o bem primordial que a FGV oferece ao Brasil. Dos tradicionais e essenciais indicadores da
inflação às pesquisas, teses e artigos publicados por seus professores, pesquisadores e alunos até a guarda
da história nacional contemporânea, a produção da FGV compõe um amplo espectro do país. A FGV também
desenvolve programas especiais em temas de alta relevância, tais como a evolução da economia mundial ou a
questão do desenvolvimento sustentável.
CONSULTORIA
O cabedal teórico e tecnológico da FGV, aliado à experiência de seus docentes em funções de liderança, nas
áreas públicas e privadas, aporta sólido respaldo para a superação dos desafios trazidos pelo novo cenário
globalizado, na esfera política e econômica. Por esta razão, os serviços de consultoria especializada oferecidos
pela FGV situam-se entre as melhores opções para que as empresas e instituições se mantenham em processo
de desenvolvimento e ampla competitividade.
EDUCAÇÃO
Aliando a alta competência acadêmica e a experiência internacional de seu corpo docente ao sólido conhecimento
das dinâmicas e práticas de mercado, a FGV dispõe de uma oferta diversificada e de alto nível na área de educação,
tanto em graduação como em programas de pós-graduação. A FGV, além de estar presente em várias cidades do
Brasil com programas de educação continuada, também se mostrou pioneira ao lançar seus cursos a distância,
baseados na mais moderna tecnologia.
PUBLICAÇÕES
A produção, distribuição e comercialização de publicações que contribuam para a divulgação do conhecimento
e atendam ao meio acadêmico, empresarial e à sociedade, de modo geral, constituem elemento tradicional
e marcante na atuação da FGV. Dessa forma, revistas de cunhos informativo e técnico, livros, e outros meios
permitem a aproximação do público interessado ao acervo de informações geradas pela Instituição. Além disso,
por quatro vezes, a FGV conquistou a maior premiação da literatura nacional: o Prêmio Jabuti.
Prêmios Jabutis conquistados pela Editora FGV (são 4 no total):
1998 – Livro Pedro o grande, caçador do tempo – Luiz Fernando da Silva Pinto
2000 – Livro A estratégia Romanov e os meninos-falcão – Luiz Fernando da Silva Pinto
2001 – Livro Sagres: a revolução estratégica – Luiz Fernando da Silva Pinto
2014 – Livro Como Decidem as Cortes? Para uma Crítica do Direito (Brasileiro) - José Rodrigo Rodriguez
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PRODUTOS E SERVIÇOS
FGV, UMA PROPOSTA DE EXCELÊNCIA
Durante seus mais de 76 anos de existência, a Fundação Getulio Vargas vem gerando conhecimento com a
produção de pesquisas, artigos, teses, estudos, além da oferta de seus programas de educação e da preservação
do seu acervo histórico. Tal experiência tem sido aperfeiçoada pelas áreas que compõem a instituição:
Administração Superior
Assembleia Geral
Conselho Curador
Conselho Diretor
Presidência
Vice-presidências
Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação
Ensino e Pesquisa
CPDOC – Escola de Ciências Sociais
Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro
Direito SP – Escola de Direito de São Paulo
EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo
EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
EESP – Escola de Economia de São Paulo
EMAp – Escola de Matemática Aplicada
EPGE – EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças
EPPG – Escola de Políticas Públicas e Governo
IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional
IDT – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico
RI – Escola de Relações Internacionais
Rede de Pesquisa – Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado
Serviços, Índices e Publicações
Conhecimento
Editora
Europe
IBRE – Instituto Brasileiro de Economia
Projetos
Administração Geral
ASDI – Assessoria de Desenvolvimento Institucional
DCI – Diretoria de Controles Internos
DICOM – Diretoria de Comunicação e Marketing
DINT – Diretoria Internacional
DO – Diretoria de Operações
DRH – Diretoria de Recursos Humanos
SB e NDOc – Sistema de Bibliotecas e Núcleo de Documentação
Superintendência de Auditoria
Superintendência de Controladoria
Tesouraria
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Programas Especiais
Câmara – Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
CDMC – Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências
CERI – Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
Crescimento e Desenvolvimento – Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento Econômico
DAPP – Diretoria de Análise de Políticas Públicas
DGPE – Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais
Energia – Centro de Estudos de Energia
Ensino Médio
NPII – Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional
Social – Centro de Políticas Sociais
Transportes – Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana
ESCOLA DE BRASÍLIA
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A Graduação em Administração Pública propõe ser uma experiência única, uma jornada de formação de lideranças
sem similar em qualquer lugar do mundo. O curso tem o conceito de uma academia de formação, um local que
exige dedicação integral e que inicia o estudante na sua jornada de impactar o mundo positivamente.
A academia entende o aprendizado como uma trajetória de constante superação para todos que se propõem a
enfrentar desafios aparentemente intransponíveis. Nessa trajetória, a palavra de grandes lideranças históricas é
um constante alerta de que “os fatos negativos só podem prejudicá-lo se você lhes der permissão”.
A academia não é um local ou produto finalizado, mas sim um desafio vivo em constante evolução, onde criatividade,
adaptabilidade e espírito de luta são testados em uma jornada com propósito e destino. A complexidade crescente
das empresas, dos sistemas produtivos e das novas tecnologias presentes nas organizações públicas e privadas
exigem do jovem aprendiz a capacidade de trabalhar em equipes conjugando talentos e personalidades distintas.
Nesta academia, este é um foco permanente do aprendizado onde os vários desafios intelectuais e holísticos
estimulam o estudante a descobrir virtudes e qualidades nos seus pares.
Aqui os alunos saem preparados para o mercado global porque nossa missão é formar líderes que transformem
o mundo.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
A formação está alicerçada nos seguintes pilares:
• Formação Integral Humana. Desafios inovadores, criativos e aparentemente intransponíveis constituem o
principal elemento da formação integral. Os desafios devem ser realizados em equipes, em curto espaço de
tempo, em atividades que tenham significado histórico relacionado à missão da FGV EPPG de transformar o
Brasil.
Serão seis disciplinas distribuídas ao longo dos quatro anos do curso que incluem expedições à Chapada dos
Veadeiros, Amazônia, Patagônia e Caminho de Santiago de Compostela.
• Aprendizado na Prática. Atividades de imersão para solução de desafios do mundo real junto a ministérios,
secretarias, congresso, tribunais, agências internacionais, ONGs e empresas. O aprendizado das teorias
científicas e tecnologias de aplicação de algoritmos e inteligência artificial ocorrerá simultaneamente à sua
aplicação na prática.
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• Excelência Acadêmica. O estudante terá aulas com docentes, do mais alto calibre, formados nas melhores
instituições nacionais e internacionais. Equipe com experiência e presença internacional em pesquisa aplicada
e conexões com o mercado de trabalho.
• Intercâmbio Internacional e em outras Escolas da FGV. O estudante realizará intercâmbio internacional em
uma das mais de 200 instituições parceiras da FGV mundo afora e poderá ainda passar um semestre estudando
em uma das Escolas da FGV de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
A ESTRUTURA DO CURSO
Em uma sociedade democrática, em grande transformação, que passa por significativas mudanças de sofisticação
tecnológica, o curso de Graduação em Administração Pública busca desenvolver alunos capazes de compreender
os desafios enfrentados na Administração Pública como um processo multidisciplinar e integrado, onde o exercício
de liderança e transformação é fundamental.
O curso tem o conceito de uma academia de formação, em tempo integral, que estimula a capacidade de o
aluno enfrentar tarefas desafiadoras. Tais tarefas, inicialmente insuperáveis, quando enfrentadas em equipe,
revelam as fortalezas e fragilidades humanas que, no seu limite, se metamorfoseiam num mosaico de virtudes
individuais recém-descobertas. Essa descoberta de virtudes, inerentes na humanidade e diversidade de cada
ser humano, representa o principal fruto dessa jornada que o aluno da EPPG trilhará na convicção de que as
mudanças necessárias ao Brasil são possíveis e representam seu novo destino.
Desta forma, o curso de Administração Pública busca formar uma elite de profissionais para pensar o futuro do
Brasil e do mundo. A missão do nosso egresso é o de construir criativamente novas políticas públicas, novos
processos de engajamento, novas plataformas transformadoras da sociedade, seja em órgãos públicos, empresas
privadas, organizações do terceiro setor, organismos internacionais ou novas formas institucionais ainda por
serem inventadas com o seu protagonismo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 60 vagas para o 1º semestre.
Turno: Integral.
Duração do curso: Mínimo de 4 anos/máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Bolsas de estudo: Se você quer mudar o País e é competente, encontraremos caminhos para você estudar na EPPG.
ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
O desenvolvimento de uma sociedade moderna num ambiente globalizado é resultado da combinação, entre
outros, de fatores econômicos, sociais e políticos. O profissional de Administração é um dos que mais pode
contribuir para esse processo, na medida em que formam os agentes de mudança, elementos centrais para a
promoção do desenvolvimento socioeconômico.
Num ambiente de alta competitividade, o profissional responsável pela condução das organizações, sejam elas
industriais, comerciais, de serviços ou mesmo de caráter público, necessita desenvolver sua criatividade, espírito
crítico e capacidade de absorção de novos conhecimentos.
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Aliada a essa personalidade dinâmica e flexível, é necessário, ainda, que ele possua uma visão estratégica da área
de negócio, alcançável mediante o estudo sistemático das diversas áreas em termos de conhecimento conceitual
e analítico.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
As seguintes premissas orientam o desenvolvimento do curso de graduação em Administração:
• Uma vez que o diploma conferido ao estudante lhe assegura o direito de exercer a profissão de Administrador,
o curso deve ter características técnico-profissionais.
• Sendo um curso de nível superior, além de fornecer capacitação técnico-profissional, deve estimular
independência de pensamento, criatividade e capacidade crítica, o que lhe impõe como meta a formação
acadêmica no seu sentido mais amplo, incluindo o domínio de métodos quantitativos.
A ESTRUTURA DO CURSO
O grande diferencial do curso de graduação em Administração da EBAPE reside na diversidade de disciplinas, no
caráter interdisciplinar do curso e no incentivo constante ao desenvolvimento de uma carreira internacional.
Assim, fornece-se uma formação ampla, mais duradoura e valiosa, possibilitando ao estudante entender bem
o que lê, escrever claramente, comunicar-se, trabalhar em grupo e usar o raciocínio para resolver problemas e
tomar decisões.
Nos quatro semestres finais, o curso estará voltado para a experiência multicultural, preferencialmente
internacional, e desenvolvimento da autonomia e carreira do futuro administrador com a participação em
disciplinas eletivas além da introdução no mercado de trabalho através do estágio curricular obrigatório.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 70 vagas para o 1º semestre.
Turno: Integral.
Duração do curso: Mínimo de 4 anos/máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da FGV EMAp foi criado para transformar o
horizonte profissional de estudantes brasileiros interessados em seguir uma carreira inovadora, moderna e de
grande impacto no mundo atual. Trata-se de um programa desenhado para equipar os alunos com as habilidades
e competências necessárias para trabalhar em tecnologia, varejo, bancos de investimento, organizações nãogovernamentais, consultoria, empresas multinacionais, mídia e comunicação, além de carreiras em pesquisa.
Ao longo do curso, os alunos estudam questões de aprendizado de máquinas, estatística aplicada, econometria
e finanças quantitativas, epidemiologia, criptomoedas, Big Data, além de tópicos de pesquisa provenientes de
áreas como Ciência política, direito, ciências sociais, ciência de redes (network science), entre outras.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
O curso foi desenvolvido visando preparar os alunos para alcançar carreiras de sucesso, conforme caraterísticas a seguir:
1) Curso inovador inexistente na Região Sudeste, em especial, no Rio de Janeiro.
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2) Ênfase na aquisição de habilidades e competências profissionais, visando uma carreira global de sucesso.
3) Formar profissionais capazes de integrar os conceitos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial e
conhecimento ao contexto da organização para obter vantagens competitivas.
4) Corpo docente de excelência, composto 100% por professores formados em renomadas instituições nacionais
e internacionais.
5) Excelentes condições materiais de infraestrutura física e acadêmica institucional.
6) Professores com ampla experiência em pesquisa aplicada e conexões com o mercado de trabalho (organizações
internacionais, consultorias, governo, etc.)
7) Disciplinas eletivas, possibilitando ao aluno uma formação personalizada e flexível, coerente com suas
preferências, aptidões e planos pessoais e de carreira.
8) Os intercâmbios, as imersões e o estágio supervisionado complementam o trabalho de formação realizado em
sala de aula e o treinamento específico em debates, negociações e análise de dados.
9) Ambiente acadêmico multilinguístico e multicultural.
10) Escola com amplas conexões internacionais, criando possibilidades de intercâmbio para os alunos nas
melhores universidades ao redor do mundo.
A ESTRUTURA DO CURSO
O curso de Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (Bacharelado) é um curso semestral (8
semestres) com duração de 4 anos. O processo seletivo é realizado anualmente. Composto por três pilares
fundamentais: matemática/estatística, computação e contexto das aplicações, além das disciplinas eletivas,
previstas a partir do 6º período. Os alunos poderão, ainda, cursar disciplinas optativas oferecidas por outras
Escolas da FGV. A realização de estágio supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 52 vagas para o 1º semestre.
Turno: Matutino.
Duração do curso: Mínimo de 3 anos e meio e máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
O objetivo do Curso de Ciências Sociais, bacharelado, é dar aos alunos uma sólida formação teórico-metodológica
e, ao mesmo tempo, fornecer-lhes instrumentos para que possam atuar em diversas instituições políticas, culturais
e sociais do País e do exterior. A formação pluralista do curso permitirá ao jovem transitar pela carreira acadêmica
e por uma atuação mais direta, seja em projetos ligados a bens culturais e memória, seja em consultorias e
assessorias políticas ou de relações internacionais, seja em pesquisas sociais aplicadas, como as pesquisas de
opinião.
Dotado de um corpo docente altamente qualificado, formado pelos pesquisadores do CPDOC, o Curso de Ciências
Sociais oferece uma estrutura curricular destinada a estimular a autonomia intelectual, a capacidade analítica e a
formação humanística dos estudantes.
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Sua proposta inovadora consiste em incentivar o debate, alimentar o interesse pela pesquisa e fornecer sólidos
instrumentos para uma atuação profissional em áreas dinâmicas do mercado de trabalho das Ciências Sociais.
ESTRUTURA DO CURSO
O Curso de Ciências Sociais tem grande flexibilidade curricular, com um núcleo formativo de disciplinas
obrigatórias ao longo dos dois primeiros anos, pouquíssimos pré-requisitos e liberdade para a escolha de
disciplinas eletivas a partir do quinto semestre. As quatro disciplinas obrigatórias de Metodologia reforçam o
compromisso da instituição com a construção de competências em pesquisa social, que devem ser consolidadas
nas disciplinas relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I e TCC II). Finalmente, a oferta de eletivas
inclui a possibilidade de formação complementar em Relações Internacionais da FGV.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O CURSO
Total de vagas para 2022: 50 vagas para o 1º semestre.
Turno: Matutino.
Duração do curso: Mínimo de 3 anos e máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
GRADUAÇÃO EM DIREITO
Aprovado com grau máximo em todos os quesitos pelo MEC e pela OAB, o curso de graduação em Direito da
FGV/DIREITO RIO diferencia-se por sua estrutura curricular inovadora, adoção da metodologia participativa,
protagonismo discente, estímulo ao raciocínio crítico e habilidade de argumentação, corpo docente qualificado
e intensa internacionalização.
Nosso currículo está sintonizado com as demandas do mercado de trabalho bem como adaptado para que os
discentes possam buscar aprofundamento em áreas de atuação específicas durante a segunda metade do curso.
Nossas disciplinas eletivas são organizadas por áreas de atuação profissional e permitem também a realização
de dupla graduação (nos cursos de Administração, Ciências Sociais, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e
Matemática Aplicada) e de formações complementares (em Ciências Sociais, Economia, Matemática Aplicada e
Relações Internacionais).
O curso objetiva formar lideranças jurídicas nas carreiras pública e privada, bem como oferecer ao País um novo
modelo de ensino jurídico.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
A graduação da FGV/DIREITO RIO apresenta uma estrutura curricular que ajusta as disciplinas acadêmicas à
realidade jurídica atual do Brasil, abordando temas contemporâneos relevantes para a formação dos profissionais
das áreas jurídicas. Aspectos emergentes do Direito fazem, portanto, parte do projeto pedagógico diferenciado
da Escola, garantindo o caráter inovador e a consistência do curso. Por tudo isso, a carga horária é superior às de
todos os demais cursos oferecidos no Estado.
O método participativo significa uma forma de ensino dinâmica que privilegia o debate em detrimento de aulas
puramente expositivas e faz do discente sujeito ativo da aula em lugar de mero espectador.
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O material didático, por sua vez, é desenvolvido especialmente para o curso pelos professores da disciplina o
que garante o enfoque de questões sintonizadas com a realidade jurídica e com a sociedade globalizada. A FGV/
DIREITO RIO conta, ainda, com renomado corpo docente, formado por alguns dos profissionais mais expressivos
do meio jurídico e da área de educação superior do País, muitos deles com formação internacional e atuando
em regime de tempo integral, o que constitui mais um indicador da excelência do curso. Nossas instalações
possuem moderna infraestrutura, que conta com salas de estudo, laboratório de informática, salas de multimídia
e ambiente de convivência, foi construída especialmente para o curso e destina-se a proporcionar ao discente um
ambiente confortável e propício para o estudo.
ESTRUTURA DO CURSO
O curso de graduação da FGV/DIREITO RIO foi estruturado em dois ciclos: o básico – caracterizado por disciplinas
obrigatórias e atividades complementares eletivas oferecidas nos cinco primeiros semestres da formação em
horário integral; e o de trilhas de especialização – nos semestres subsequentes com disciplinas eletivas, trabalho
de conclusão de curso e práticas de estágio simuladas e concretas, em horário parcial, pela manhã. É o único
curso de Direito no Brasil que promove a especialização de tantos perfis profissionais conforme os interesses dos
discentes e as demandas do mercado de trabalho.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O CURSO
Total de vagas para 2022: 100 vagas para o 1º semestre.
Turno: Integral.
Duração do curso: Mínimo de 5 anos e máximo de 7 anos.
Regime de Matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
O curso destaca-se pelo forte embasamento complementar nas áreas de ciências exatas e humanas, e pela
excelente qualificação do seu corpo docente. Sua ênfase incide sobre o desenvolvimento da capacidade analítica
dos alunos, buscando formar profissionais que aliem rigoroso conhecimento técnico a versatilidade exigida pelo
mundo moderno, além de sensibilidade em relação aos problemas políticos e sociais do País.
Avaliado com conceito máximo (5) pelo Ministério da Educação, o projeto do curso inova na sua concepção. O
curso propiciará aos alunos não apenas uma sólida formação em matemática e computação, mas também uma
introdução às questões fundamentais das ciências humanas. O curso expõe os alunos aos principais temas e
técnicas de análise econômica, incluindo as áreas de: Finanças, Política Econômica, Mercados e Contratos, entre
outras.
A ESTRUTURA DO CURSO
Os dois primeiros anos do curso consistem na formação generalista típica do cientista social moderno nas áreas
de: Economia, Matemática, Computação e Ciências Humanas. Nesse período, são apresentados os conceitos
fundamentais para a formação do economista.
Já nos seus dois últimos anos o curso é composto de disciplinas (obrigatórias e eletivas) e atividades que têm
como objetivo garantir ao estudante uma sólida formação teórico-quantitativa específica ao campo de Economia.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O CURSO
Total de vagas para 2022: 100 vagas para o 1º semestre.
Turno: Matutino.
Duração do curso: Mínimo de 4 anos/máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA
A criação do curso de graduação em Matemática Aplicada da FGV foi motivada pela crescente sofisticação dos
modelos matemáticos utilizados em todos os ramos de atividade, inclusive em Ciências Sociais (aqui incluídas
Economia e Administração). Nosso curso atende à demanda crescente por profissionais capazes de entender e
aperfeiçoar tais modelos. O entendimento que temos é de que o nosso curso oferece uma alternativa muito atraente
a essa formação. A grade curricular, além da formação clássica em Matemática, também dá ênfase à Computação,
aos conhecimentos de Pro-babilidade e Estatística, à interação com as Ciências Sociais e à formulação de Modelos
Matemáticos nos diversos ramos da Ciência. Nossos alunos terão a oportunidade de participar de atividades de
ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico afinadas com muitas das tecnologias mais destacadas da atualidade.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
A Modelagem Matemática consiste em traduzir conceitos de fenômenos observáveis, em abstrações matemáticas
suscetíveis a rigoroso estudo analítico. Após finalizado o estudo analítico, os abstratos conceitos matemáticos
devem ser convertidos em ferramentas que possam ser usadas no devido contexto de aplicações. Concretamente,
tais ferramentas são programas de computador que permitem a visualização dos resultados da análise matemática.
Acreditamos que a estrutura do curso capacita o aluno a desenvolver modelagem matemática fundamentada em
fenômenos observados em Ciências Sociais e aplicá-la no desenvolvimento de produtos práticos.
ESTRUTURA DO CURSO
O curso foi estruturado compreendendo 4 eixos de formação: Matemática Contínua, Modelagem Matemática,
Probabilidade e Estatística e Computação. Nos quatro primeiros semestres o aluno tem uma formação básica sólida
dos quatro eixos e nos semestres seguintes uma formação mais voltada para as aplicações e as atividades profissionais.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O CURSO
Total de vagas para 2022: 51 vagas para o 1º semestre.
Turno: Matutino.
Duração do curso: Mínimo de 3 anos e meio e máximo de 7 anos
Regime de matrícula: Semestral.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos.
ESCOLAS DE SÃO PAULO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO SP
A Graduação em Direito da FGV Direito SP foi concebida para romper com o ensino tradicional ao retrabalhar
as divisões convencionais do currículo do curso e trazer para a sala de aula uma abordagem contemporânea
do Direito, que inclui metodologias participativas e um diálogo constante com outras áreas de conhecimento,
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como ética, filosofia, ciência política, contabilidade, administração e economia. Os alunos da FGV Direito SP são
preparados para atuar nas esferas pública e privada e para dialogar com outros campos do conhecimento, a fim
de que possam influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior. É desta forma que a
escola pretende formar uma nova geração de profissionais do Direito capazes de enfrentar problemas complexos
e a diversidade de demandas presentes na sociedade com empreendedorismo e criatividade.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
A Fundação Getulio Vargas acredita que a formação de novos profissionais da área jurídica demanda um projeto
de curso que ultrapasse a repetição dos modelos vigentes que pautaram a formação em Direito até então, com
ênfase em metodologias ativas de ensino. Somente um modelo inovador gera profissionais dinâmicos, com
perfil empreendedor, com conhecimento e desenvoltura não só nas diversas áreas do Direito, mas também em
Economia, Finanças, Contabilidade, Administração e Políticas Públicas, entre outros campos nos quais a FGV se
destaca no cenário acadêmico e profissional brasileiros.
Além da aptidão para exercer a advocacia na sua concepção tradicional e enfrentar um mercado de trabalho
extremamente competitivo, esse novo profissional deve tornar-se um formador das políticas públicas de que
o país tanto precisa. Para formar um novo profissional do Direito, o projeto de criação da FGV Direito SP é
considerado inovador por definição.
ESTRUTURA DO CURSO
A escola tem uma proposta de ensino arrojada, voltada à formação de profissionais críticos e capazes de conceber
soluções jurídicas inovadoras para questões cada vez mais complexas.
Novas metodologias:
• Uso de novas técnicas participativas de ensino;
• Aprendizado baseado em estudos de problemas;
• Simulações, jogos e outros métodos participativos.
Grade curricular contemporânea:
• Sinergia entre os cursos de Direito, Administração de Empresas, Administração Pública e Economia e Relações
Internacionais;
• Integração entre graduação e pós-graduação;
• Estímulo a intercâmbios internacionais;
• Formação multidisciplinar.
Corpo docente e atenção ao aluno:
• Quadro composto predominantemente por professores/as doutores de tempo integral;
• Comprometimento com a qualificação docente e intelectual;
• Produção de conhecimento jurídico contemporâneo atualizado e inovador.
• Atenção integral e individualizada ao aluno.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 80 vagas.
Turno: Integral nos três primeiros anos. Matutino no 4º e 5º ano.
Duração do curso: Mínimo de 5 anos.
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos por mérito e por necessidade econômica.
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ESCOLAS DE SÃO PAULO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
A FGV EAESP é uma das mais conceituadas escolas de Administração do mundo, reconhecida por formar
administradores competentes e socialmente responsáveis para diferentes áreas de atuação. O curso responde aos
novos desafios enfrentados pelas organizações no mundo contemporâneo e a mudanças recentes no complexo
ambiente nacional e internacional. Enfatiza a interdisciplinaridade, a integração entre a formação técnica, humana
e cidadã, o desenvolvimento da capacidade de análise crítica e de habilidades socioemocionais, a inovação e o
espírito empreendedor.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
É um curso de formação ampla, voltado para o desenvolvimento da capacidade de impactar de maneira positiva
o mundo em que vivemos. Com forte orientação internacional desde sua criação, prepara seus alunos para atuar
em ambientes complexos a partir de uma compreensão ampla da inserção do Brasil no mundo e do mundo no
Brasil. Flexível, apresenta opções de aprofundamento em áreas específicas, conciliando desejos de seus alunos e
necessidades do mercado e da sociedade.
Diferenciais do curso
• Intercâmbio: A FGV EAESP tem mais de 100 parceiras internacionais, nas quais é possível fazer intercâmbios
acadêmicos com duração de seis meses.
• Turma em inglês: A FGV EAESP oferece a possibilidade de o aluno integrar uma turma na qual todas as
disciplinas obrigatórias são ministradas em inglês.
• Duplo Diploma (internacional): Mediante processo de seleção, os alunos podem optar por cursar alguns
semestres em escolas parceiras nos Estados Unidos, Itália, França, Alemanha ou China, e obter, ao final, o
diploma em ambas as instituições.
• Dupla Graduação: A FGV EAESP, a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP) e a Escola de Economia de
São Paulo (FGV EESP) oferecem aos seus alunos a possibilidade de dupla graduação, sem a necessidade de
realizar um novo vestibular.
• Graduação Noturna: Desde 2018, a FGV EAESP oferece a Graduação Noturna com duração de 5 anos: mesmo
curso, a mesma exigência e as mesmas oportunidades, para aqueles que querem trabalhar durante o dia ou
antecipar sua experiência por meio de estágios.
A ESTRUTURA DO CURSO
O curso é formulado para fornecer os alunos habilidades e competências necessárias para trabalhar em áreas
como finanças, marketing e vendas, logística, gestão de pessoas, consultoria, empreendedorismo e muitas outras.
O curso possui uma grade multidisciplinar, com carga horária dividida entre disciplinas obrigatórias e eletivas.
Essas últimas representam mais de 25% do curso e estão mais concentradas na segunda metade do curso, a fim
de viabilizar uma formação especializada e individualizada para cada aluno ou aluna.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Turno: Integral
Total de vagas para o 1º/2022: 220 vagas
Duração do curso: Mínimo de 4 anos/máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral
Ingresso pelo Vestibular, Enem, IB, BAC, ABITUR e SAT
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos
Turno: Noturno
Total de vagas para 1º/2022: 50 vagas
Duração do curso: Mínimo de 5 anos/máximo de 8 anos.
Regime de matrícula: Semestral.
Ingresso pelo Vestibular, Enem, IB, BAC, ABITUR e SAT
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A FGV EAESP é uma das mais conceituadas escolas de Administração do mundo, reconhecida por formar
administradores públicos competentes e socialmente responsáveis para diferentes áreas de atuação de atuação
profissional. O curso busca responder aos novos desafios enfrentados pelas organizações estatais e nãoestatais para enfrentar os desafios no mundo contemporâneo e a mudanças recentes no complexo ambiente
nacional e internacional. Enfatiza a multidisciplinaridade, o equilíbrio entre conteúdo e atividades práticas e
o desenvolvimento da capacidade de análise crítica para propiciar uma intervenção que tenha como objetivo
promover a justiça social.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
Proporciona uma formação sólida com ampla visão sobre gestão, ciências sociais e políticas públicas, capacidade
de articulação, negociação, tomada de decisões e análise de questões internacionais. Com isso, é possível que
o profissional de Administração Pública assuma uma posição protagonista em áreas do setor público como
governos, ONGs, consultorias, organismos internacionais, fundações empresariais, carreira acadêmica e institutos
de pesquisas.
Diferenciais do curso
• Intercâmbio: Oferta de intercâmbio em mais de 100 universidades conveniadas no mundo; estágio na América
Latina e EUA; intercâmbio cultural (curta duração) em Paris (Sorbonne) ou na China, por meio de convênios
que reduzem ou até zeram os custos envolvidos.
• Duplo Diploma (internacional): Mediante processo de seleção, os alunos podem optar por cursar o último ano
no curso de Política Internacional e Governo, da Universidade Comercial Luigi Bocconi em Milão, e, ao final,
obter o diploma em ambas as instituições.
• Dupla Graduação: A FGV EAESP, a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP) e a Escola de Economia de
São Paulo (FGV EESP) oferecem aos seus alunos a possibilidade de dupla graduação, sem a necessidade de
realizar um novo vestibular.
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A ESTRUTURA DO CURSO
O curso é formulado para fornecer os alunos habilidades e competências necessárias para trabalhar em áreas
do setor público como governos, ONGs, consultorias, organismos internacionais, fundações empresariais e
pesquisas.
Possui uma grade multidisciplinar, com carga horária dividida entre disciplinas obrigatórias e eletivas. Essas
últimas representam mais de 30% do curso e estão mais concentradas na segunda metade do curso, além disso
oferece trilhas de disciplinas que possibilitam uma formação complementar mais especializada com área de
concentração a escolha do aluno ou aluna.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Turno: Integral
Total de vagas para o 1º/2022: 50 vagas
Duração do curso: Mínimo de 4 anos/máximo de 7 anos.
Regime de matrícula: Semestral
Ingresso pelo Vestibular, Enem, IB, BAC, ABITUR e SAT
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos

ESCOLAS DE SÃO PAULO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
O curso de Economia apresenta uma grade curricular moderna, inovadora e flexível, que proporciona a partir do
terceiro ano, o aluno escolher uma das quatro áreas de concentração: Engenharia Financeira, Economia Política,
Macroeconomia Aplicada e Microeconomia Aplicada.
O aluno poderá optar por uma dessas áreas de concentração. Esse currículo tem como objetivo proporcionar
formação específica e sólida nas quatro principais grandes áreas da Economia. O curso visa formar economistas,
em nível de graduação, com conhecimento específico avançado na área de atuação escolhida e assim ofertar
jovens profissionais altamente qualificados ao mercado de trabalho, aptos a ocupar posições de destaque no
mercado financeiro, no governo e no setor produtivo privado.
É possível cursar as disciplinas obrigatórias de outras ênfases, como disciplinas eletivas, e receber a menção
de dupla ênfase no histórico escolar. O curso prepara o aluno para o mercado profissional possibilitando uma
excelente formação técnica e de habilidades sociais, emocionais e críticas que serão importantes na carreira dos
alunos.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
O curso de Ciências Econômicas da FGV EESP utiliza como metodologia de ensino do curso de graduação o
chamado Problem Based Learning (PBL). Esta metodologia estabelece um ambiente de aprendizagem que
estimula processos cognitivos eficazes para o aprendizado. A partir de situações econômicas concretas, os alunos
aprendem os modelos e instrumentos da teoria econômica em um ambiente motivador, de intensa discussão em
grupo, experimentação e solução de problemas complexos.
Neste processo, o aluno está constantemente motivado e desafiado a utilizar o conhecimento teórico para
encontrar a solução para problemas complexos. Assim, estabelece-se um ambiente fértil para o desenvolvimento
das habilidades de raciocínio lógico e crítico, aprimorando a capacidade e autonomia de aprendizagem do aluno.
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A ESTRUTURA DO CURSO
O curso de Economia na FGV tem 3615 horas, divididas em 8 semestres de estudos. Cada semestre é estruturado
de modo a oferecer os conhecimentos e ferramentas necessárias para desenvolver a formação sólida do aluno.
Os dois primeiros anos do curso, o aluno tem contato com as disciplinas básicas do curso de Economia. A partir
do 3º ano é possível escolher uma ênfase que irá proporcionar ao aluno um conhecimento aprofundado em uma
das quatro grandes áreas da economia. As quatro áreas de concentração são: Engenharia Financeira, Economia
Política, Macroeconomia Aplicada e Microeconomia Aplicada.
Engenharia Financeira: procura analisar e apresentar conceitos de mercado financeiro, finanças corporativas, ou
seja, como as finanças tanto no âmbito das empresas, como do mercado, como do governo, se relacionam com
a economia.
Economia Política: procura entender as relações dos agentes econômicos quanto de agentes políticos, como
ambos se relacionam no contexto social.
Macroeconomia: procura entender a relação em questões econômicas do governo para a sociedade, relações de
crescimento econômico (desemprego, inflação, taxa de juros...)
Microeconomia: apresenta as relações dos agentes no contexto de famílias ou empresas. Como os agentes
econômicos atuam na sociedade.
O aluno poderá cursar disciplinas eletivas e estágio supervisionado a partir do 7º semestre curricular. Muitos alunos
aproveitam o 4º ano para fazer intercâmbio em universidades no exterior. A FGV EESP mantém parcerias com
instituições de ensino de Economia em vários países. Isso possibilita os alunos a terem experiência internacional
e complementar sua formação em universidades localizadas em vários países.
A FGV EESP possibilita aos alunos a dupla graduação com os cursos de Administração de Empresas, Administração
Pública ou Direito. É possível participar do processo seletivo do programa de dupla-graduação a partir do 7º
semestre do curso.
A estrutura do curso de Economia da FGV EESP oferece um ambiente fértil para o desenvolvimento das habilidades
de raciocínio lógico e crítico, aprimorando a capacidade e autonomia de aprendizagem do aluno. Além disso, as
atividades desenvolvidas no curso de graduação propiciam ao aluno o aprimoramento das chamadas habilidades
do século XXI, como a liderança, comunicação, organização, tomada de decisão, resiliência, persistência, entre
outras.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 150 vagas para o 1º semestre.
Turno: Integral.
Ênfase: Economia Política, Microeconomia Aplicada, Engenharia Financeira e Macroeconomia Aplicada
Duração do curso: Mínimo de 4 anos
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos por mérito e fundo de bolsas.
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ESCOLAS DE SÃO PAULO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O curso de Relações Internacionais é desenhado para formar profissionais aptos a operar no ambiente global.
Com a crescente integração de fluxos econômicos em nível mundial, a necessidade por profissionais que tenham
as habilidades e competências para agir nesse contexto vem crescendo de modo significativo.
Desde o setor privado, com as multinacionais, bancos de investimento, até o setores públicos precisam de agentes
capazes de fomentarem a cooperação internacional e auxiliar no processo de desenvolvimento institucional em
relação à atuação no exterior.
Por essa razão, o profissional de relações internacionais são um ativo raro e fundamental em tempos de tanta
interdependência em nível global.
Em um mercado profissional tão competitivo, adquirir e desenvolver habilidades críticas para operar globalmente
é ferramenta fundamental para assegurar empregabilidade. E é isso que o curso de Relações Internacionais da
FGV oferece.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CURSO
O curso de Relações Internacionais da FGV foi feito para revolucionar o horizonte profissional de estudantes
brasileiros interessados em seguir uma carreira global. Trata-se de um programa desenhado para equipar os
alunos com as habilidades e as competências necessárias para trabalhar em empresas multinacionais, organismos
internacionais, bancos de investimento, organizações não-governamentais, consultorias de risco político, mídia e
comunicação, além de carreiras em pesquisa aplicada. O foco prioritário é a empregabilidade.
O estudante encontra na FGV RI uma combinação única de rigor acadêmico e treinamento prático em ferramentas
tecnológicas, além de oportunidades de intercâmbio e experiência no exterior ainda durante a graduação.
Por isso, a graduação em relações internacionais aqui na FGV oferece um portfólio singular de disciplinas, todas
focadas em prover habilidades e competências necessárias para o crescimento profissional do estudante.
O curso conta com formações complementares, em Negócios internacionais e Ciência de Dados para RI. Além de
garantir certificação extra, o estudante tem contato com o que o estado da arte dessas áreas, tão importantes
para o profissional de Relações Internacionais hoje.
A ESTRUTURA DO CURSO
O curso de RI na FGV tem 2700 horas, divididas em 8 períodos de estudos. Cada período é organizado de modo
a oferecer os conhecimentos e ferramentas necessárias para a preparação do aluno para o mercado de trabalho.
Na FGV RI, os estudantes tem trilhas profissionalizantes, através das disciplinas de Oficinas Profissionais. São
inseridos no que há de mais avançado em termos de Ciência de Dados, com disciplinas que lidam com esse
universo desde o início do curso.
Ao longo do curso, os alunos estudam questões de geopolítica e diplomacia, conflitos e crises humanitárias,
economia e finanças globais, cooperação internacional para o desenvolvimento, técnicas de negociação em
contextos multiculturais, avaliação de políticas públicas e Big Data. Os estudantes desenvolvem repertório de
conceitos, métodos e técnicas para dar assessoria, fazer análises qualificadas das conjunturas política e econômica,
gerir projetos, elaborar pedidos de financiamento, escrever artigos de opinião para a grande imprensa, produzir
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e gerenciar grandes bases de dados, interpretar estatísticas e desenhar estratégias de negociação. Ao fim do
curso, os egressos estão qualificados para realizar essas tarefas com proficiência em ambientes multiculturais e
multilinguísticos. Nossa função é garantir que todos os egressos tenham os instrumentos necessários para fazer
as melhores escolhas profissionais e construir uma trajetória própria, produtiva e criativa.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CURSO
Total de vagas para 2022: 100 vagas para o 1º semestre.
Turno: Integral.
Formação Complementar: Negócios Internacionais e Ciência de Dados para RI.
Duração do curso: Mínimo de 4 anos
Possibilidade de concessão de bolsas de estudos por mérito e por necessidade econômica.
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1ªPARTE: INFORMAÇÕES COMUNS A TODAS AS ESCOLAS E CURSOS
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1

MODALIDADE E VAGAS
•

Para participar do Processo Seletivo, os candidatos devem escolher uma ou mais das modalidades de
ingresso abaixo:
a. Vestibular;
b. ENEM;
c. Exame Internacional, com base no resultado dos Exames Internacionais;
d. Olimpíadas do Conhecimento, somente para o curso de Ciências Econômicas da FGV EESP.

1.2

•

Todos os processos estarão sujeitos à oferta de vagas de cada Escola, conforme disposto no quadro de
vagas de cada curso.

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pela internet, através do site www.fgv.br/
processoseletivo, conforme prazos estabelecidos no Cronograma de inscrição (item 1.6).
a. O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato (a confidencialidade
está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD - Anexo III deste Manual do
Candidato e do Edital).
b. 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.
c. Preenchimento de questionário socioeconômico, quando houver, cuja confidencialidade está de
acordo com a LGPD (Anexo III deste Manual do Candidato e do Edital).
d. Ao concluir a inscrição, o candidato receberá no e-mail cadastrado, o número de sua inscrição, para
consulta e acompanhamento das informações relativas ao processo seletivo.
e. Ao efetivar a sua inscrição, o candidato acatará integralmente as regras estabelecidas no Manual do
Candidato e neste Manual do Candidato e no Edital publicado no site www.fgv.br/processoseletivo >
Selecione a cidade > Graduação > Curso > Período de ingresso (selecione 1ºsemestre)> Modalidade
(selecione o Processo Seletivo), não cabendo qualquer reclamação ou recurso posterior.
f.

A FGV não se responsabiliza pelas inscrições não concluídas, seja por ordem técnica, falhas de operação
e comunicação, problemas de rede, falha/falta de pagamento ou por quaisquer outros fatores que
impeçam a transmissão de dados, principalmente, no último dia de inscrição.
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g. O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para a realização do Vestibular,
deverá preencher o campo próprio na ficha de inscrição, informando sua necessidade, com relação à
aplicação das provas, conforme orientação no Anexo I.
h. Em atendimento aos termos da legislação em vigor, Resolução CNE/CP nº 01 de 19/01/2018, o
candidato poderá requerer a inclusão do Nome Social, por e-mail à processoseletivo@fgv.br, conforme
orientação no Anexo II.
1.3

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
1.3.1

Vestibular e Processos Exames Internacionais – Todos os Cursos e ENEM DIREITO SP:
a. R$ 75,00 (setenta e cinco reais) com desconto, para os pagamentos realizados até as 18h do
prazo estabelecido no Cronograma de inscrição (item 1.6);
b. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sem desconto, para os pagamentos realizados até as 18h do
prazo limite estabelecido no Cronograma de inscrição (item 1.6).

1.3.2

ENEM – Demais Cursos e Processo Seletivo Olimpíadas do Conhecimento – Ciências Econômicas
FGV EESP:
a. R$ 25,00 (vinte e cinco reais) com desconto, para os pagamentos realizados até as 18h do prazo
estabelecido no Cronograma de inscrição (item 1.6);
b. R$ 50,00 (cinquenta reais) sem desconto, para os pagamentos realizados até as 18h do prazo
limite estabelecido no Cronograma de inscrição (item 1.6).
• O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, exclusivamente, por boleto bancário
ou cartão de crédito, até a data do seu vencimento, de acordo com o previsto no Cronograma
de inscrição (item 1.6). Não serão aceitas outras formas de pagamento ou quitação após o
vencimento estabelecido;
• O candidato poderá solicitar o cancelamento da sua participação no processo seletivo e a
devolução da taxa de inscrição, em até 07 (sete) dias corridos, a contar da data de pagamento.
Após este prazo, não serão efetuados ressarcimentos dos valores pagos.

1.3.3

Confirmação da Inscrição
• A inscrição somente será confirmada em até 2 (dois) dias úteis após a realização do pagamento
da taxa. O candidato deverá consultar sobre a efetivação do pagamento através do site www.
fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º
semestre) > Modalidade (selecione o Processo Seletivo) > menu Visão Geral > link “Acompanhe
sua Inscrição”.
• A FGV não considera válido qualquer pagamento fora do prazo por ela estabelecido, ainda que
tenha sido aceito pelo banco ou operadora do cartão de crédito.

1.4

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
•

A isenção da taxa de inscrição será facultada ao candidato que tenha concluído ou esteja concluindo
todo o Ensino Médio, no Brasil, em Escola da Rede Pública (Municipal, Estadual ou Federal) ou privada,
desde que tenha usufruído de bolsa de estudo de 100% (cem por cento) durante todo o curso. (Clique
aqui para verificar os documentos para a isenção).
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1.5

1.6

DA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
•

Para os Processos Seletivos Vestibular, ENEM, Exames Internacionais e Olimpíadas do Conhecimento
verificar junto às Escolas, neste Manual do Candidato e no Edital, os documentos obrigatórios para
formalizar a inscrição, que devem ser anexados até a data limite do Cronograma de Inscrição.

•

Para os Processos Seletivos Exames Internacionais de todas as Escolas, os candidatos devem anexar o
resultado do Exame até a data limite de inscrição.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO
1.6.1

Vestibular - Cronograma de inscrição e Procedimentos anteriores às Provas
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

Inscrição com Desconto

28/06 a 13/08/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Inscrição sem Desconto

Após as 18h de 13/08 até
as 18h de 22/10/2021

www.fgv.br/processoseletivo

18/10/2021

Ref. Pág. 8

Requerimento para Inclusão de Nome Social

22/10/2021 até as 18h

Ref. Pág. 144

Envio do Laudo Médico para Candidatos com Deficiência

25/10/2021 até as 18h

Ref. Pág. 143

Prazo para solicitar realização das provas nas dependências FGV

25/10/2021 até as 18h

Por e-mail
processoseletivo@fgv.br

A partir de 18/10/21

www.fgv.br/processoseletivo

05/11/2021

Ref. nos itens de cada curso

05/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

05/11/2021

www.fgv.br/processoseletivo

A partir do dia 05/11/2021

www.fgv.br/processoseletivo

14 e 15/11/2021

Prova Online

Envio da documentação de solicitação de isenção de taxa de
inscrição

Divulgação do Webinar de apresentação do vestibular
*Envio dos documentos obrigatórios (Carta de Motivação e
Comprovante de Conclusão do Ensino Médio) exclusivo para
o curso da FGV EPPG e (Comprovante de Conclusão do Ensino
Médio) Exclusivo para a FGV EAESP
Divulgação do Cartão de Confirmação da 1ªFase
1ª Fase - Divulgação do Check-in de prova
1ª Fase Divulgação dos links de provas
Datas das Provas

(*) Verificar informações sobre a necessidade de documentos complementares nos editais da EPPG e EAESP

1.6.2

ENEM - Cronograma de inscrição
ETAPA

DATA

LOCAL

Inscrição com Desconto

28/06 a 13/08/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Inscrição sem Desconto

Após as 18h de 13/08/2021 até
as 18h de 07/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Envio da documentação de solicitação de isenção de taxa de
inscrição

03/01/2022

Ref. Pág. 8

*Envio dos documentos obrigatórios para o Processos Seletivos.
Exclusivo para os cursos da FGV EAESP e FGV EESP.

07/01/2022

Ref. nos itens de cada curso

Requerimento para Inclusão de Nome Social

07/01/2022

Ref. Pág. 144

(*) Verificar informações sobre a necessidade de documentos complementares nos editais da FGV EESP e EAESP
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1.6.3

Exames Internacionais - Cronograma de inscrição
ETAPA

DATA

LOCAL

Inscrição com Desconto

28/06 a 13/08/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Inscrição sem Desconto

Após as 18h de 13/08/2021 até
as 18h de 07/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

07/01/2022 até as 18h

Ref. nos itens de cada curso

07/01/2022

Ref. Pág. 144

*Envio dos documentos obrigatórios
Requerimento para Inclusão de Nome Social

(*) Aos candidatos para FGV EPPG, EBAPE, FGV EAESP e FGV/RI verificar a exigência de documentos complementares diretamente no item
da Escola, neste Manual do Candidato e no Edital.

1.6.4

*Olimpíadas do Conhecimento – Cronograma de Inscrição
ETAPA

DATA

LOCAL

Inscrição com Desconto

28/06 a 13/08/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Inscrição sem Desconto

Após as 18h de 13/08/2021
até as 18h de 07/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Envio da documentação de solicitação de isenção de taxa de
inscrição

03/01/2022

Ref. Pág. 8

Envio dos documentos obrigatórios

07/01/2022

Ref. no item do curso

Requerimento para Inclusão de Nome Social

07/01/2022

Ref. Pág. 144

(*) Somente para a FGV EESP.

1.7 DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APLICAÇÃO ONLINE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO –
VESTIBULAR - SERÁ UTILIZADA A PLATAFORMA DA EMPRESA MERCER METTL
•

As provas do Processo Seletivo – Vestibular serão realizadas de forma online.

•

As informações sobre os tipos de provas e respectivas estruturas estão apresentadas no item
“Composição” do processo Seletivo nas descrições específicas do curso pretendido.

•

As provas do Processo Seletivo – Vestibular terão por base o programa do Ensino Médio, de acordo
com o conteúdo (bibliografia, programas e orientações das bancas) indicado no item 15 deste Manual
do Candidato e também disponível no site www.fgv.br/processoseletivo.

1.7.1

Orientações para a realização das Provas
• O candidato deverá conectar-se, no mínimo, 30 minutos antes do início da prova, portando,
obrigatoriamente, o documento: Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional Migratório
(RNM) original e com foto recente. Não serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que
dificultem a efetiva identificação dos participantes.
• As instruções de acesso à prova estarão disponíveis no Cartão de confirmação de Inscrição a
ser divulgado no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade> Graduação > Curso > Período de
Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione o Processo Seletivo) > menu Visão
Geral > link “Acompanhe sua Inscrição” > menu Visão Geral, no link “Acompanhe sua Inscrição”
na data estabelecida no Cronograma de inscrição (item 1.6). Recomendamos manter o cartão
em mãos no momento da prova.
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• É responsabilidade do candidato verificar a divulgação do cartão de confirmação. Caso não
esteja disponível, o candidato deverá enviar um e-mail à processoseletivo@fgv.br com o
comprovante de pagamento devidamente autenticado comprovando a sua realização até a
data limite de inscrição, conforme Cronograma de inscrição (item 1.6).
• Fazem parte do processo seletivo digital, as etapas de preparação que antecedem a data da
prova, a saber:
- Webinar (s) de apresentação do vestibular;
- Check-in de Prova.
• As datas das etapas de preparação estão informadas no Cronograma de inscrição (item 1.6)
deste Manual do Candidato e do Edital.
• A FGV utilizará o e-mail cadastrado pelo candidato, no ato da inscrição, para comunicar,
oficialmente, outras informações que se tornem necessárias para realização das provas online.
• Os links de check-in e de provas estarão disponíveis no site www.fgv.br/processoseletivo
conforme datas estabelecidas no cronograma item 1.6.
• Não será permitida, sob nenhum pretexto, a realização da prova em horário diferente do
estabelecido no Cartão de Confirmação de inscrição.
• O candidato deverá selecionar, previamente, um local adequado para a realização das provas,
de maneira que possa ficar isolado de outras pessoas durante a prova.
• A realização das provas será controlada através de um cronômetro virtual que encerrará a
aplicação quando o tempo limite for atingido. É responsabilidade do candidato a administração
do tempo de prova. O sistema não alertará o candidato quando o prazo estiver se esgotando.
• São de responsabilidade do candidato, para a realização da prova, tanto a leitura e aceite das
instruções quanto a garantia da conectividade com a internet.
• A FGV não se responsabiliza por quaisquer situações de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem a realização da prova online.
• Por motivo de de segurança, no início da prova, será solicitado ao candidato que tire uma foto
e apresente seu documento oficial (frente com foto).
• Ao longo da realização das provas, a FGV também fará a identificação facial do candidato por
meio de Webcam, para manter a legitimidade do processo. Além do monitoramento baseado
em Inteligência Artificial, o processo conta com Fiscais Virtuais, que farão o acompanhamento
remoto e ao vivo de toda a prova. As imagens oriundas do monitoramento poderão ser
utilizadas pela FGV, para consulta da legitimidade do processo e comportamento do candidato,
a qualquer momento que julgar necessário.
• Para impedir quaisquer dúvidas, é responsabilidade do candidato manter seu rosto detectável
pela webcam de seu computador (em posição frontal, a uma distância média de 60 cm da
câmera) ao longo de todo o tempo de prova. A não detecção do rosto do candidato, em
qualquer momento da prova poderá implicar sua eliminação e desclassificação.
• Será realizada a comparação da foto e do documento coletados na data da prova com os
documentos apresentados quando da Efetivação do Vínculo com a FGV pelos candidatos
aprovados e convocados para a Matrícula.
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1.7.2

Orientações Técnicas
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.
• O candidato deverá permanecer com sua webcam e microfone ligados durante toda a prova.
Esses equipamentos poderão estar integrados ao computador ou acoplados. Escolha um local
com iluminação adequada para realizar a prova.
• A FGV disponibilizará, em suas dependências nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, computadores para os candidatos que não tiverem acesso a equipamentos com as
especificações técnicas necessárias para realizar as provas online. O candidato deverá enviar
a solicitação, com a devida justificativa, para o e-mail processoseletivo@fgv.br até a data
estipulada no Cronograma de inscrição (Item 1.6). Todas as solicitações serão analisadas pela
Coordenação do Processo Seletivo FGV.
• Nas dependências da FGV, todas as recomendações dos órgãos de saúde quanto à prevenção
do COVID-19 serão seguidas como, por exemplo, medição de temperatura, distanciamento
entre candidatos e o uso de máscara durante todo o tempo em que o candidato estiver nas
instalações da FGV.

1.7.3

Normas de Conduta durante a Realização das Provas
• O candidato não poderá acessar a plataforma online usando gorro/touca, casaco com capuz,
boné ou fones de ouvido de qualquer tipo (headset, AirPods, etc.).
• Durante a realização das provas, somente será autorizada a saída do candidato durante os
intervalos entre os blocos ou após o término de cada bloco.
• O candidato poderá desconectar-se, definitivamente,apenas após o término de cada período
de prova.
• No período definido para a realização das provas de cada bloco, estão incluídos o tempo
destinado à marcação das respostas das provas Objetivas e ao preenchimento do campo
destinado às provas do Módulo Discursivo.
• O Vestibular Online possui normas e ações de segurança digital baseadas em ferramentas
especializadas, de forma que seja garantida a veracidade das informações, evitando fraude
durante a realização da prova. A prova será protegida por alguns níveis de segurança,
utilizando-se de Inteligência Artificial e o acompanhamento simultâneo de Fiscais online. Além
disso, todo o período de prova será gravado e passará por uma verificação posterior. Atos de
infração que, porventura, não sejam identificados ao longo da prova poderão ser verificados,
posteriormente, através dos relatórios gerados, podendo levar à sua anulação.

35

• Ao se candidatar para este processo seletivo, o candidato está ciente de que está autorizando
que a sua imagem e voz sejam gravadas e armazenadas (o tratamento da imagem, voz e dos
demais dados pessoais necessários para a seleção seguirá o disposto no Anexo III deste Manual
do Candidato e do Edital, sendo este adequado ao que preconiza a Lei 13.709/2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais - “LGPD”) para fins de monitoramento durante a prova, e para
posterior consulta da FGV para levantamento ou consulta da legitimidade do processo. O
candidato está ciente de que a violação das regras deste Manual do Candidato e do Edital,
identificada nas imagens, poderá ocasionar sua eliminação do processo.
• Durante a realização da prova, os candidatos poderão consumir água e alimentos, desde que
em embalagens/recipientes transparentes. Estes devem estar próximos ao candidato, a fim de
evitar deslocamentos.
• Em provas como as de Matemática (Objetiva e Discursiva), e nas provas objetivas de Física,
Química e Geografia, será autorizada a utilização de folhas em branco para rascunho, apenas
para fins de elaboração de cálculos e fórmulas. Durante a realização das provas, o fiscal
poderá entrar em contato com o candidato, remotamente (Chat), pedindo-lhe que apresente,
via webcam, as folhas que estão sendo utilizadas para rascunho, para a verificação do seu
conteúdo.
• 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 sem perda do
conteúdo já respondido. As falhas de conexão (desconexões) são monitoradas e quaisquer
ações que violem as regras constantes do item 1.7.3 deste Manual do Candidato e do Edital
serão encaminhadas à Comissão de Vestibular para análise e parecer a respeito da prova do
candidato.
• Sugerimos ao candidato que tenha um plano de contingência preparado, com antecedência,
para a prova, o qual deve ser definido conforme os recursos selecionados e riscos mapeados
tendo em vista as necessidades identificadas.
• Exemplos de cuidados que podem ser tomados pelo candidato, conforme sua escolha:
-

Utilizar um notebook completamente carregado, para o caso de queda de energia.

-

Possuir uma bateria extra completamente carregada, para o caso de queda de energia.

-

Verificar a estabilidade/qualidade de sua operadora de internet.

-

Conferir a suficiência de seu plano de dados para o dia da prova.

-

Ter preparado algum aparelho móvel (4G) para rotear a internet, caso haja falha da banda
larga.

-

Dar preferência à utilização de cabo de rede no lugar do wi-fi.

-

Posicionar-se próximo ao modem, no caso de usar o wi-fi.

-

Possuir um computador extra e preparado tecnicamente em casa, para o caso de falha no
computador principal.
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1.7.4

É de exclusiva responsabilidade do candidato:
a. A leitura e a conferência de seus dados registrados nos sistemas disponibilizados e nos demais
documentos do Exame;
b. A leitura das instruções para o correto preenchimento do campo referente à elaboração das
provas Objetivas e Discursivas, antes de iniciar cada prova;
• Ao ingressar na plataforma online para realizar as provas, o candidato não poderá utilizar
telefone celular e equipamentos eletrônicos, além do utilizado para realização das provas, sob
pena de eliminação do Processo Seletivo.
• A duração da prova de cada Módulo ocorrerá de acordo com o informado no item “Horário das
provas”, dentro das informações do curso pretendido e não haverá prorrogação, em hipótese
alguma.

1.7.5

Será excluído do Processo Seletivo Vestibular e terá sua prova anulada o candidato que:
a. Perturbar, de qualquer modo, a ordem da realização das provas online, incorrendo em
comportamento indevido;
b. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras pessoas ou
entidades;
c. Utilizar materiais e/ou outros objetos não permitidos;
d. Portar, durante a realização da prova, outro computador, qualquer aparelho eletrônico, como,
por exemplo: celular, relógio digital, mp3, tablet ou similar, mesmo que desligados;
e. Marcar-se ou identificar-se no corpo das provas Discursivas com nome, RG ou qualquer tipo de
identificação;
f. Praticar atos que contrariem as normas do presente Manual do Candidato e do Edital ou do
Termo de Aceite para realização das provas.

1.7.6

Falhas de energia ou de conexão com a internet:
Na eventualidade de falhas de energia ou de conexão com a internet:
a. o retorno à prova deverá ocorrer, no máximo, em 15 (quinze) minutos, e
b. caso a falha de conexão ultrapasse os 15 (quinze) minutos, o candidato deverá entrar em
contato, imediatamente, com o suporte pelos telefones informados no Cartão de Confirmação
de Inscrição que será divulgado conforme Cronograma (item 1.6). O caso será avaliado pela
Coordenação da prova.
Em caso de falhas de energia ou de conexão com a Internet, o tempo perdido pelo candidato
nessas condições será acrescido ao tempo total de prova, desde que não ultrapasse 15 (quinze)
minutos.
• 1º e 3º Blocos: A tolerância será até as 11h15.
• 2º e 4º Blocos: A tolerância será até as 15h15.
• 2º Bloco: Para os Cursos da FGV DIREITO SP e FGV EPPG, a tolerância será até as 15h45.
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Para o curso da FGV EESP:
• 1º Bloco: A tolerância será até as 11h15.
• 4º Bloco: A tolerância será até as 11h45.
• 2º e 5º Blocos: A tolerância será até as 15h15.
• 3º e 6º Blocos: A tolerância será até as 18h15.
Não haverá tolerância de atrasos para o início de cada bloco.
1.8

Participação de “TREINEIROS”
•

São considerados “treineiros” os participantes que como tais se declarem na Ficha de Inscrição. Em
geral, trata-se de participantes que, na data prevista para a matrícula, ainda não tenham obtido o
certificado de conclusão do Ensino Médio.

•

As Escolas da FGV permitem a participação de “treineiros” nas provas do Módulo Objetivo e do Módulo
Discursivo do Processo Seletivo – Vestibular para os Cursos de Graduação, desde que efetuem suas
inscrições de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Manual do Candidato e no Edital.

•

A participação de “treineiros” no Processo Seletivo – Vestibular será exclusivamente a título de
treinamento e aferição de seus conhecimentos nas provas escritas.

•

Nenhum participante que se tenha declarado “treineiro” na Ficha de Inscrição poderá matricular-se
nos Cursos de Graduações, uma vez que sua participação no processo dá -se, exclusivamente, a título
de treinamento e aferição de conhecimentos.

•

As notas dos “treineiros” serão consideradas, na padronização estatística, em PROCESSO DE APURAÇÃO
SIMULADO, no qual não se fará distinção entre os participantes (“treineiros” e candidatos).

1.8.1

Resultados do Simulado “Treineiros”
• Serão fornecidas aos “treineiros”, de forma individual, as notas brutas e padronizadas, as
médias obtidas e sua classificação no processo seletivo - Vestibular, proporcionando-lhes uma
avaliação detalhada de seu desempenho nas provas escritas.
• Os “treineiros” poderão obter essas informações na divulgação dos resultados finais, no prazo
estabelecido no Cronograma do curso escolhido no site www.fgv.br/processoseletivo, menu
Resultados, no link Acompanhe o Resultado e Verifique suas Notas, mediante a utilização do
número de inscrição recebido, por e-mail, após realizar a inscrição no Processo Seletivo.
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1.9

ENDEREÇOS
PROCESSO SELETIVO – FGV
Rua Itapeva, 432, CEP 01332-000, São Paulo, SP
Telefones: (11) 3799-7711 ou 0800 770 0423
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h
E-mail: processoseletivo@fgv.br
FGV SRA - SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS – FGV DF
FGV Brasília - SGAN - Av. L2 Norte, Q.602, Brasília, DF
Telefone: (61)3799-8170
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h (exceto feriados e emendas)
E-mail: SRA-DF@fgv.br
FGV SRA - SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS - FGV RJ
Praia de Botafogo, nº 190, sala 314 - 3º andar
CEP 22250-900, Rio de Janeiro, RJ
Telefone (21) 3799-5757
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h
E-mail: srarj@fgv.br
FGV SRA – SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS – FGV SP
Avenida Nove de Julho, 2029 – 2º andar
Telefone: (11) 3799-3799
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h (exceto feriados e emendas)
E-mail: srafgvsp@fgv.br
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2ªPARTE: INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DAS ESCOLAS
BRASÍLIA
Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas FGV EPPG

2. CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.1

DO CURSO
•

O curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Políticas Públicas e Governo da
Fundação Getulio Vargas FGV EPPG, bacharelado, foi autorizado pela Portaria nº 180, de 21/03/2017,
do Ministério da Educação, publicada no D.O.U. de 22/03/2017.

2.1.1

Local das Aulas
• O Curso de Graduação em Administração Pública da FGV EPPG é ministrado no prédio da FGV,
em Brasília, na SGAN - Av. L2 Norte, Q.602.

2.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O Curso de Graduação em Administração Pública da FGV EPPG terá duração mínima de 4
(quatro) anos (oito semestres) e máxima de 7 (sete) anos (quatorze semestres), ministrado em
período integral.

2.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas são oferecidas especificamente para o ano letivo de 2022 e estão distribuídas conforme
tabela abaixo:
VAGAS

CURSO

Administração
Pública

2.2

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

OUTROS
EXAMES

TOTAL

TURNO

TURMAS

100

47

7

1

1

1

2

1

60

Integral

2

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 2.3); b. ENEM (item 2.4); c. Exame Internacional
(item 2.5);
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2.3

VESTIBULAR
2.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular terá duas fases, conforme segue:
1ª Fase: Composta de provas online objetivas e discursivas;
2ª Fase: Exame Oral (ver esclarecimentos e conteúdo no item 2.8).
• O vestibular da EPPG terá a participação de candidatos ao curso de graduação em Direito
SP que tiverem optado pelo curso de graduação em Administração Pública de Brasília em 2ª
opção.

2.3.2

Estrutura da 1ª Fase
• Os candidatos ao Processo Seletivo Vestibular serão selecionados por sua classificação nas
provas do Vestibular referidas neste Manual do Candidato e no Edital.
• A 1ª Fase será composta de 7 provas objetivas e discursivas, a serem realizadas em 2 (dois) dias.
Cada dia de prova será dividido em 2 (dois) blocos com duração de 2 (duas) horas a 2 (duas)
horas e 30 (trinta) minutos, abordando as disciplinas, conforme a seguir:
1º DIA

2º DIA

1º Bloco (2h de duração):
•Redação

3º Bloco (2h de duração):
• Geografia (Discursiva);
• História (Discursiva).

2º Bloco (2horas e 30 minutos de duração):
• Matemática (Objetiva)
• Artes e Questões Contemporâneas (Discursiva).

4º Bloco (2h de duração):
• Língua Portuguesa (Discursiva).
• Inglês (Objetiva)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
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2.3.3

Horário das Provas
• As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas/Discursivas. As provas ocorrerão na data
estabelecida no Cronograma (item 2.9) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Provas Discursivas):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Provas Objetiva e Discursiva):

4º bloco (Provas Objetiva e Discursiva):

Duração individual da prova: 2h30

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h30

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

2.3.4

Apuração do Resultado – 1ª Fase
• Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em uma NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
• O candidato AUSENTE, ou que receber nota ZERO em qualquer uma das provas (CFE 259/91)
estará eliminado.
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
• A MÉDIA PONDERADA de cada candidato é calculada a partir das notas das 7 (sete) provas,
estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos abaixo:
PROVAS

PESOS

REDAÇÃO

2

LÍNGUA PORTUGUESA

1

INGLÊS

1

ARTES E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

1

HISTÓRIA

1

GEOGRAFIA

1

MATEMÁTICA

1

• A classificação dos candidatos para a 2ª Fase far-se-á pela ordem decrescente da MÉDIA
PONDERADA das notas padronizadas de cada uma das provas da 1ª Fase.
• A quantidade de classificados para a 2ª Fase será calculada para limitar o número de candidatos
efetivos a, no máximo, 188 (cento e oitenta e oito) candidatos. Os candidatos que tiverem o
curso de Administração Pública da FGV EPPG como 1ª opção terão prioridade na classificação
para as primeiras 94 (noventa e quatro) vagas da 2ª Fase.
• Havendo empate na última colocação, todos os participantes nesta situação serão convocados
para a 2ª Fase.
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2.3.5

Divulgação do Resultado – 1ª Fase
• Os candidatos classificados para a 2ª Fase terão seus nomes divulgados por ordem alfabética
no site www.fgv.br/processoseletivo, menu Resultados, conforme data estabelecida no
Cronograma (Item 2.9).
• Os nomes dos classificados estarão acompanhados das informações específicas quanto à data,
horário e local para a realização da 2ª Fase. Na data de divulgação dos classificados para a 2ª
Fase, não haverá divulgação do desempenho dos candidatos nas provas nem sua classificação
relativa, apenas a informação quanto a estar ou não convocado para a 2ª Fase do Vestibular.
• A divulgação dos resultados, dos horários de realização das provas e a convocação dos
candidatos para a 2ª Fase serão feitas apenas pela internet, e é de responsabilidade exclusiva
do candidato (ou de seus representantes legais) acompanhar a divulgação dos resultados da
1ª Fase e averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a 2ª Fase na data
estabelecida no Cronograma (Item 2.9).
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.

2.3.6

Apuração da 2ª Fase – Exame Oral
• Efetua-se o processamento das notas BRUTAS atribuídas pela Banca Examinadora, variando de
0 (zero) a 10 (dez).
• Procede-se à PADRONIZAÇÃO ESTATÍSTICA da NOTA BRUTA obtida pelo candidato DENTRO DE
CADA BANCA, aplicando a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
• Elimina-se o candidato que na 2ª Fase- Exame Oral:
a. Estiver ausente na data e horário indicados para o Exame Oral.
b. Obtiver NOTA BRUTA inferior a 3,0 (três) no Exame Oral.

2.3.7

Apuração Resultado Final
a. A apuração da MÉDIA FINAL será calculada, atribuindo-se peso 9 (nove) à MÉDIA DA FASE
1 (Provas do Módulos Objetivo e Discursivo), peso 1 (um) à NOTA BRUTA DA FASE 2 (Exame
Oral), e dividindo-se a soma desses dois componentes por 10 (dez), de acordo com a seguinte
fórmula:
•

MÉDIA FINAL = (9 X [MÉDIA DA FASE 1]+ 1 X [NOTA BRUTA DA FASE 2]) /10.

b. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida e
selecionam-se os 47 (quarenta e sete) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas os
quais estarão APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13).
c. No caso de empate, terá preferência o candidato com as maiores notas brutas obtidas nas
provas da 1ª Fase, na ordem de precedência que segue:
ORDEM

CRITÉRIOS

1

Melhor média final na 1ª Fase

2

Melhor nota na prova de LÍNGUA PORTUGUESA

3

Melhor nota na prova de REDAÇÃO

4

Melhor nota na prova de HISTÓRIA
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5

Melhor nota na prova de GEOGRAFIA

6

Melhor nota na prova de INGLÊS

7

Melhor nota na prova de MATEMÁTICA

8

Melhor nota na prova de ARTES e QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

9

Melhor nota no EXAME ORAL

10

Maior tempo de estudo em Escola Pública ou bolsista integral de Escola Privada

d. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
e. Os demais candidatos classificados a partir da 48ª (quadragésima oitava) posição constituirão
a LISTA DE ESPERA do Processo Seletivo - Vestibular e poderão, eventualmente, vir a ser
convocados para a Matrícula (item 13), caso haja desistências.
f. O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando-se a ordem de classificação pela
Média Final obtida dos aprovados no resultado final do processo seletivo do Processo Seletivo
- Vestibular, com validade somente para o semestre a que se refere o Processo Seletivo.
g. Os candidatos que concluíram parte ou todo o Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral deverão anexar à inscrição uma declaração emitida pela escola ou
Histórico escolar comprovando a realização do Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral, caso o item (10) da Subseção 2.3.7.c deste Manual do Candidato e
do Edital ocorra.
2.3.8

“Treineiros”
• As Regras Gerais para os treineiros encontram-se no Item 1.8.
• Regras Específicas da EPPG, complementares às Regras Gerais:
O candidato que se declare “treineiro” poderá participar das provas da 1ª Fase, mas deverá estar
ciente de que não será convocado para a 2ª Fase- Exame Oral, fase essa destinada apenas aos
candidatos que comprovarem que concluíram ou que estão concluindo o Ensino Médio até a data
da Matrícula em primeira chamada.

2.3.9

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 2.9).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas Discursivas e Objetivas estarão à disposição dos candidatos na internet, após a sua
realização.
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• Após a divulgação do Gabarito das provas Objetivas, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 2.9).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
2.4

ENEM
2.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Os candidatos devem ter optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias”.
c. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6).
d. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
e. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 2.9).
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

2.4.2

Apuração dos Resultados
A FGV realizará a classificação dos candidatos com base nas notas divulgadas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/ MEC).
a. Elimina-se o candidato que tiver obtido nota zero na redação do ENEM.
b. Elimina-se o candidato que não tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”;
c. Obtém-se a MÉDIA PONDERADA conforme tabela de pesos abaixo:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

0

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1

Matemática e suas Tecnologias

1

Redação

2

d. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida;
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e. Selecionam-se os 7 (sete) candidatos que obtiveram as médias mais altas, os quais estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (Item 13). Os demais candidatos
constituirão a LISTA DE ESPERA e poderão, eventualmente, vir a ser convocados para o
Requerimento de Matrícula, caso haja desistências;
f. O preenchimento de vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela MÈDIA
FINAL obtida;
g. No caso de empate terá preferência o candidato com maior nota de “Ciências Humanas e suas
Tecnologias”;
h. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
2.4.3

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.

2.5

EXAME INTERNACIONAL – IB, ABITUR, BAC, SAT E OUTROS EXAMES
•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

OUTROS EXAMES

FGV EPPG

>=30

<=2,7

>=10

>=1,050

Análise Documentos + Exame Oral

No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do Certificado
do Exame realizado, no formato “PDF”.
Para realizar a inscrição no Processo Seletivo Exame Internacional Outros Exames, os candidatos
deverão verificar os requisitos necessário no Anexo “Internacional” e anexar os documentos do item
2.7 deste Manual do Candidato e do Edital.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.
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2.6

2.7

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação dos resultados finais e averiguar
sua eventual aprovação no(s) processo(s) seletivo(s) escolhido(s) e consequente convocação para
matrícula. No caso de lista de espera, o candidato deverá atender à convocação para manifestar
interesse pela vaga e demais atos relativos a esse Processo Seletivo. Os candidatos terão acesso
individual, pela internet, às médias obtidas e à sua classificação relativa ao Processo Seletivo.

•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular, IB, ABITUR, SAT, BAC

IB, ABITUR, BAC, SAT

Vestibular, ENEM

Outros exames internacionais

IB, ABITUR, SAT, BAC, ENEM e Vestibular

•

A FGV EPPG, garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reserva o
direito de não preencher todas as vagas reservadas ao processo seletivo.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O PROCESSO SELETIVO
2.7.1

FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Para formalizar sua inscrição no Processo Seletivo Vestibular e Exame Internacional IB/ABITUR/BAC/
SAT e Internacional Outros Exames, os interessados deverão submeter até o prazo estabelecido no
Cronograma (item 1.6), exclusivamente pela internet na Ficha de Inscrição ou no link “Acompanhe
sua Inscrição”, os documentos abaixo:
• Processo Seletivo Vestibular
a. Carta de motivação (item 2.7.2);
b. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (em formato PDF) (item 2.7.3)
• Processo Internacional IB/ABITUR/BAC/SAT
a. Carta de motivação (Item 2.7.2);
b. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (em formato PDF) (Item 2.7.3);
c. Resultado de um dos exames IB/ABITUR/BAC/SAT.
• Processo Internacional Outros Exames
a. Carta de motivação (Item 2.7.2);
b. Curriculum Vitae, assinado pelo candidato (em formato PDF);
c. 2 (duas) Cartas de Recomendação, com identificação e assinatura dos autores, além de
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descrição de suas ocupações (em formato PDF);
d. Cópia digitalizada do Histórico Escolar do Ensino Médio com a relação das disciplinas
cursadas e respectivas notas obtidas durante todas as séries do Ensino Médio (em formato
PDF);
e. Certificado de Exame de proficiência em conhecimentos do Ensino Médio (em formato
PDF), como:
a. SAT Reasoning Test (Estados Unidos da América);
b. ACT- American College Testing (Estados Unidos da América);
c. Ciclo Básico Común (Argentina);
c. Prueba de Selección Universitaria (Chile);
e. EXANI-II Admisión (México);
f. Outros exames similares.
f.

Caso não haja um exame similar no país em que o candidato estudou, será analisado apenas
o histórico escolar do Ensino Médio.

g. Cópia digitalizada de carta de declaração de inexistência de diploma superior, assinada pelo
candidato (em formato PDF);
h. Cópia digitalizada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio cursado fora do Brasil pelo
candidato (em formato PDF);
i.

Caso não haja emissão de Certificado de Conclusão do Ensino Médio no país em que o
candidato estudou, este pode ser substituído por uma Declaração de Conclusão emitida
pela instituição de ensino em que o candidato estudou;

j.

Caso a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio se der após o prazo de
inscrição no Processo Seletivo, será aceita, em caráter provisório, uma Declaração de
Conclusão do Ensino Médio, pela instituição de ensino em que o candidato estudou;

k. Cópia digitalizada da carteira de identidade do candidato e de seus genitores (em formato
PDF);
l

Na ausência de carteira de identidade, deve ser encaminhada a cópia digitalizada do
passaporte, certidão de nascimento ou de outro documento oficial em que estejam
mencionados filiação, local e data de nascimento de seu portador.

• Em caso de aprovação no Processo Seletivo Internacional Outros Exames, os originais de toda
a documentação enviada digitalmente pelo candidato, exceto documentos dos genitores,
deverão ser apresentados No ato da matrícula, e serão devolvidos ao final do processo de
matrícula.
• Para os Processos Exames Internacionais, os documentos Curriculum Vitae, Cartas de
Recomendação e Carta de motivação devem ser encaminhados em idioma inglês, espanhol ou
português.
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2.7.2

CARTA DE MOTIVAÇÃO
O candidato deverá redigir um texto no qual apresente os motivos pelos quais tem interesse em
cursar Administração Pública FGV EPPG. O texto pode incluir informações sobre a trajetória do
candidato, seus interesses em termos de disciplinas e áreas de conhecimento, o tipo de trabalho que
pretende realizar e que impacto social deseja ter com a futura profissão, desde que tais informações
contribuam para justificar a opção pela FGV EPPG. O texto deverá conter o nome completo do
candidato e número de inscrição e ser entregue em formato PDF, com a seguinte formatação:
• Fonte: Times New Roman (tamanho 12);
• Espaçamento de linha: simples;
• Margem: normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; esquerda: 3,0 cm; direita: 3,0 cm);
• A Carta de Motivação será verificada através de um software antiplágio. Caso seja verificado
plágio no documento, o candidato será eliminado do processo seletivo. Será considerado plágio
a cópia ou mera adaptação de trechos de outras fontes sem a devida citação. A fonte original
deverá ser devidamente identificada na citação bibliográfica de acordo com as normas da ABNT.

2.7.3

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE
• Os candidatos que estão em fase de conclusão do Ensino Médio deverão apresentar uma
Declaração de matrícula com previsão de conclusão do Ensino Médio, em papel timbrado
da escola com carimbo e assinatura do diretor ou do seu substituto legal, informando que o
candidato concluirá o 3º ano em 2021.
• Para a comprovação de conclusão do Ensino Médio obtida por Suplência, de acordo com o Artigo
38 da Lei 9394/96, o candidato deverá entregar o referido Certificado de Conclusão. Não serão
aceitas Declarações ou Atestados, informando que o candidato realizou os exames do supletivo.
• No caso de estrangeiros, a condição migratória regular no Brasil, que compreende a obtenção
do visto e a atualização do registro de estrangeiro, é de responsabilidade do estudante, e é
indispensável para efetivação da matrícula e, posteriormente, para a renovação da matrícula a
cada início de período letivo.
• Caso não submeta a documentação e nem comprove a conclusão do Ensino Médio até o prazo
estabelecido no Cronograma de inscrição (Item 1.6), o candidato será eliminado do Processo
Seletivo.
• Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos após o prazo e que não estejam compatíveis
com o que foi solicitado.
• Candidatos que estão participando do Processo Seletivo Vestibular como “treineiros”não
precisam anexar a documentação, pois participam somente da 1ª Fase.

2.8

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXAME ORAL
2.8.1

Conteúdo e Critérios de Classificação - 2ª Fase
• A 2ª Fase - Exame Oral será realizada online.
• O Exame Oral acontecerá na data estabelecida no Cronograma (Item 2.9) e será agendado
previamente pela coordenadoria do processo seletivo. Não haverá reagendamento, em
nenhuma hipótese.
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• O Cartão de Confirmação da 2ª Fase, com o horário de realização do Exame Oral, será divulgado
na data estabelecida no Cronograma (Item 2.9) no site www.fgv.br/processoseletivo, menu
Resultados > Cartão de Confirmação 2ª Fase.
• O Exame Oral constitui a Segunda Fase dos Processos Seletivos Vestibular, Internacional IB/
ABITUR/BAC/SAT e Internacional Outros Exames. Este exame tem como objetivo avaliar três
aspectos:
a. capacidade para argumentar e justificar a escolha vocacional;
b. habilidades analíticas manifestadas oralmente pelo candidato;
c. capacidade de iniciativa apresentada pelo candidato na entrevista vinculada a três
dimensões: capacidade do candidato de influenciar o meio em que atua, de interagir com
novas experiências sociais e, ainda, de exercer plenamente sua autonomia nas organizações,
respeitando as posições dos demais indivíduos.
• A banca examinadora será composta por dois professores da FGV EPPG. A banca examinadora
seguirá critérios padronizados de aferição de desempenho.
• O candidato aos Processos Exames Internacionais, após a divulgação do resultado da 1ª Fase,
poderá fazer o Exame Oral em inglês ou em português, à sua escolha.
• O candidato aos Processos Exames Internacionais que não conseguir se comunicar com a Banca
Examinadora em português ou inglês durante o Exame Oral – conforme sua escolha prévia da
língua, será eliminado do Processo Seletivo.
• O candidato é responsável pela impressão do Cartão de Confirmação da 2ª Fase, para o Exame
Oral, com os dados de agendamento do Exame. O Exame Oral somente poderá ser realizado na
data estabelecida no Cronograma (item) e no horário a ser divulgado no Cartão de confirmação.
• No dia do Exame, o candidato que acessar o link após o horário estabelecido estará eliminado
do Processo Seletivo.
• A FGV não se responsabiliza por motivos que impossibilitem a realização do Exame Oral por
quaisquer fatores que impeçam a transmissão de acesso via internet, por parte do candidato.
Nesse caso, havendo impedimento técnico, o candidato estará eliminado do processo seletivo.
• Mais informações sobre a realização do Exame Oral Online serão enviadas, por e-mail, na data
de divulgação do Cartão de Confirmação.
• Não haverá revisão ou vista do Exame Oral, em nenhuma hipótese, e não serão disponibilizadas
gravações ou cópias dos materiais do exame.
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2.9 CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FGV EPPG
2.9.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

10/12/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

13 a 15/12/2021

Ref. Pág. 28

17/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Das 18h 17/12/2021 a
05/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

17/12 a 30/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 05/01/2022

FGV SRA –DF

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 07/01/2022

FGV SRA –DF

1ª Fase - 1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo)
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado da 1ª Fase e do cartão de
confirmação para a 2ª Fase
2ª Fase -Exame Oral
Divulgação do Resultado Final
Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site
Matrícula
em
1ª
Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos

A partir de 12/01/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a
Matrícula em 2ª Chamada, a partir das 18h

12/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

12/01 a 18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 20/01/2022

FGV SRA –DF

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 24/01/2022

FGV SRA –DF

27/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

27/01 a 02/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 04/02/2022

FGV SRA –DF

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 08/02/2022

FGV SRA –DF

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –DF

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –DF

Matrícula
em
2ª
Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos

Divulgação da Lista dos convocados para a
Matrícula em 3ª Chamada, a partir das 18h
Matrícula
em
3ª
Chamada

2.9.2

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a divulgação das notas
pelo (INEP/MEC), às Instituições de Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a publicação
do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até
28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de
realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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2.9.3

Processo Seletivo – Exames Internacionais IB ABITUR, BAC, SAT E OUTROS EXAMES
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14/01/2022 após s 18h

www.fgv.br/processoseletivo

2ª Fase -Exame Oral

18/01/2022

Ref. Pág. 28

Divulgação do Resultado Final

21/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 21/01 a 31/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga
Upload de documentos

21/01 a 27/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

22/01 a 31/01/2022

FGV SRA –DF

03/02/2022

FGV SRA –DF

Divulgação do Resultado da 1ª Fase e do cartão de
confirmação para a 2ª Fase

Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site

Matrícula em
1ª Chamada

Etapa 3: Confirmação de Matrícula
(via e-mail)

A partir de 08/02/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a
Matrícula em 2ª Chamada, a partir das 18h

08/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

08/02 a 10/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

09/02 a 11/02/2022

FGV SRA –DF

14/02/2022

FGV SRA –DF

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –DF

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –DF

Matrícula em
2ª Chamada

Etapa 3: Confirmação de Matrícula
(via e-mail)

2.10 ENDEREÇO ESCOLA
Escola
Escola de Políticas Públicas e
Governo FGV EPPG

Página Eletrônica

Endereço

https://eppg.fgv.br/

SGAN - Av. L2 Norte, Q.602, Brasília, DF
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RIO DE JANEIRO
Escola de Ciências Sociais – FGV CPDOC

3. CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
3.1

DO CURSO
•

O curso de Graduação em Ciências Sociais da Escola de Ciências Sociais –FGV CPDOC, bacharelado,
teve Renovação de Reconhecimento pela Portaria n° 915, de 27/12/2018, do Ministério da Educação,
D.O.U de 28/12/2018.

3.1.1

Local das Aulas
• O Curso de Graduação em Ciências Sociais é ministrado no prédio da Fundação Getulio Vargas
da Praia de Botafogo 190, Botafogo, Rio de Janeiro.

3.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O curso de Graduação em Ciências Sociais terá a duração mínima de 3 (três) anos (seis
semestres), e máxima de 7 (sete) anos (quatorze semestres), ministrado em período integral.
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.

3.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre do ano letivo de 2022 estão distribuídas
conforme tabela abaixo:
VAGAS

CURSO

Ciências
Sociais

3.2

3.3

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

TOTAL

TURNO

TURMAS

50

36

10

1

1

1

1

50

Matutino

1

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 3.3); b. ENEM (item 3.4); c. Exame Internacional
(item 3.5).

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
3.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação em Ciências Sociais será realizado
em dois dias, terá uma única fase e será composto por dois módulos (Objetivo e Discursivo).
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3.3.2

Horário das Provas
• As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 3.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Provas Objetivas):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3º), conforme a
seguir:
MÓDULO DISCURSIVO
1º Bloco (2h de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• História e Geografia (10 questões)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.
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•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Provas de História e Geografia:
•

3.3.3

As questões visam avaliar, com maior profundidade, o conhecimento do candidato nas
áreas da História e da Geografia e sua capacidade de interpretar fatos ou fenômenos dessas
esferas.

Pesos aplicados na Apuração dos Resultados das Provas Objetivas e Discursivas
• Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo

Escola

Curso

CPDOC

Ciências
Sociais

Módulo Discursivo

Matemática

Ciências
Humanas
(História,
Geografia e
Atualidades)

Língua
Portuguesa,
Literatura e
Interpretação
de Textos

Língua Inglesa e
Interpretação
de Textos

Redação

História e
Geografia

2

4

3

1

10

10

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
3.3.4

Apuração do Resultado
• O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Vestibular.
• O candidato ao Curso de CIÊNCIAS SOCIAIS que obtiver nota ZERO em qualquer prova do
Módulo Objetivo ou Módulo Discursivo, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
• A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos item 3.3.3.
• Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
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• Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
ORDEM

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

1

Melhor nota bruta da prova de REDAÇÃO

2

Melhor nota bruta da prova de HISTÓRIA e GEOGRAFIA

3

Melhor nota bruta da prova de LÍNGUA PORTUGUESA

4

Melhor nota bruta da prova de CIÊNCIAS HUMANAS

5

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA

6

Melhor nota bruta da prova de INGLÊS

• Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
• Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais alta até o limite das
vagas oferecidas no item 3.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13). Os demais candidatos
constituirão a Lista de Espera.
• Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser convocados para o Requerimento
de Matrícula (item 13), caso haja vagas disponíveis.
3.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 3.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 3.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
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3.4

ENEM
3.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6);
c. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
d. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 3.7).
e. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

3.4.2

Apuração dos Resultados
a. Obtém-se a MÉDIA ARITMÉTICA das notas das provas objetivas e da redação do ENEM;
b. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA ARITMÉTICA inferior a 650 (setecentos e cinquenta)
pontos.
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida no
ENEM.

3.4.3

No caso de empate:
a. Para o curso de Ciências Sociais, terá preferência o candidato com maior nota de redação;
b. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

3.4.4

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e do Edital.
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• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
3.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL IB, ABITUR, BAC E SAT
•

•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; e, BAC (Baccauléarat); SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

FGV CPDOC

>=34

<=2,3

>=10

>=1,200

No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do Certificado
do Exame realizado, no formato “PDF”.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.

3.6

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, SAT, BAC

IB e Vestibular

•

As Escolas da FGV garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reservam
o direito de não preencher o total de vagas remanescentes.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.
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3.7

CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA - CIÊNCIAS SOCIAIS - FGV CPDOC
3.7.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo)
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos
Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

Matrícula

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

01/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

04 a 08/12/21

FGV SRA – RJ

04 a 10/12/21 (pgto. do boleto
e upload de documentos) até
12/02 (conclusão do processo
de upload de documentos)

www.fgv.br/processoseletivo

03 a 12/01/22
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais. 03 a 14/01/22.

Cancelamento de Matrícula

até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

3.7.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a publicação
do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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3.7.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais IB ABITUR, BAC E SAT
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos
Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Matrícula
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

3.8

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

Escola de Ciências Sociais - FGV CPDOC

Página Eletrônica
https://cpdoc.fgv.br/escs

Endereço
Praia de Botafogo, 190, 14º andar
Botafogo, RJ
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RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO - DIREITO RIO

4. CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
4.1

DO CURSO
•

O curso de Graduação em Direito da ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO- DIREITO RIO, bacharelado,
teve Renovação de Reconhecimento pela Portaria nº 419, de 08/05/2017, do Ministério da Educação,
D.O.U. de 10/05/2017.

4.1.1

Local das Aulas
• O Curso de Graduação em Direito é ministrado no prédio da Fundação Getulio Vargas da Praia
de Botafogo 190, Botafogo, Rio de Janeiro.

4.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O curso de Direito terá a duração mínima de 5 (cinco) anos (dez semestres), e máxima de 7
(sete) anos (quatorze semestres), ministrado em período integral durante os cinco (5) primeiros
semestres e pela manhã de durante os cinco (5) últimos semestres.
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.

4.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre do ano letivo de 2022 estão distribuídas
conforme tabela abaixo:
VAGAS

CURSO

Direito

4.2

4.3

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

TOTAL

TURNO

TURMAS

180

70

20

4

3

3

100

Integral

2

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 4.3); b. ENEM (item 4.4); c. Exame Internacional
(item 4.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
4.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação em Direito será realizado em dois
dias, terá uma única fase e será composto por dois módulos (Objetivo e Discursivo).
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4.3.2

Horário das Provas
• As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 4.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Provas Objetivas):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3º), conforme a
seguir:
MÓDULO DISCURSIVO
1º Bloco (2h de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• História e Geografia (10 questões)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.
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•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Provas de História e Geografia:
•

4.3.3

As questões visam avaliar, com maior profundidade, o conhecimento do candidato nas
áreas da História e da Geografia, e sua capacidade de interpretar fatos ou fenômenos
dessas esferas.

Pesos aplicados na apuração dos resultados das Provas Objetivas e Discursivas
• Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo

Escola

Curso

Direito Rio

Direito

Matemática

Ciências
Humanas
(História,
Geografia e
Atualidades)

4

4

Módulo Discursivo

Língua
Língua
Portuguesa,
Inglesa e
Literatura e
Interpretação
Interpretação
de Textos
de Textos
4

2

História e
Geografia

Redação

4

12

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
4.3.4

Apuração do Resultado
• O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Vestibular.
• O candidato ao Curso de DIREITO que obtiver nota bruta menor que 2,0 (dois) em qualquer
prova do Módulo Objetivo ou Módulo Discursivo, será automaticamente, eliminado do Processo
Seletivo.
• A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos item 4.3.3.
• Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
• Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
ORDEM

CURSO DE DIREITO

1

Melhor nota bruta da prova de REDAÇÃO

2

Melhor nota bruta da prova de HISTÓRIA e GEOGRAFIA

3

Melhor nota bruta da prova de LÍNGUA PORTUGUESA
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4

Melhor nota bruta da prova de CIÊNCIAS HUMANAS

5

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA

6

Melhor nota bruta da prova de INGLÊS

• Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade.
• Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais alta até o limite das
vagas oferecidas no item 4.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (Item 13). Os demais candidatos
constituirão a Lista de Espera.
• Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser convocados para o Requerimento
de Matrícula (Item 13), caso haja vagas disponíveis.
4.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 4.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 4.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.

4.4

ENEM
4.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6);
c. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
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d. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 4.7).
e. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.
4.4.2

Apuração dos Resultados
a. Calcula-se MÉDIA PONDERADA das notas das provas objetivas e da redação do ENEM, com os
seguintes pesos:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESO

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

1

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

1

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

1

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

1

REDAÇÃO

2

b. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA PONDERADA inferior a 650 (seiscentos e cinquenta)
pontos.
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida no
ENEM.
4.4.3

No caso de empate:
a. Terá preferência o candidato com maior nota de redação;
b. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

4.4.4

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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4.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL – IB, ABITUR E BAC
•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR e BAC e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; e, BAC (Baccauléarat); atendendo à pontuação conforme
quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

Direito Rio

>=34

<=2,3

>=10

•

No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do Certificado
do Exame realizado, no formato “PDF”.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.

4.6

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, BAC

IB e Vestibular

•

As Escolas da FGV garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reservam
o direito de não preencher o total de vagas remanescentes.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.
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4.7

CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA – DIREITO RIO
4.7.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo)
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

Matrícula

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

01/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

04 a 08/12/21

FGV SRA – RJ

04 a 10/12/21 (Pgto. Do boleto
e upload de documentos)
Até 12/02 (conclusão do
processo de upload de
documentos)

www.fgv.br/processoseletivo

03 a 12/01/22
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais. 03 a 14/01/22.

Cancelamento de Matrícula

até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

4.7.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a publicação
do resultado desse processo seletivo.
A matrícula só será válida se ocorrer até a primeira semana de aulas.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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4.7.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais IB ABITUR e BAC  
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos
Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Matrícula
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

4.8

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DIREITO RIO

Página Eletrônica
http://direitorio.fgv.br

Endereço
Praia de Botafogo, 190, 8º andar
Botafogo, RJ
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RIO DE JANEIRO
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - EBAPE

5. CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
5.1

DO CURSO
•

O curso de Graduação em Administração da ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
DE EMPRESAS - EBAPE, bacharelado, teve Renovação de Reconhecimento pela Portaria nº 266, de
03/04/2017, do Ministério da Educação, D.O.U. de 04/04/2017.

5.1.1

Local das Aulas
• O Curso de Graduação em Administração é ministrado no prédio da Fundação Getulio Vargas
da Rua Jornalista Orlando Dantas 30, Botafogo, Rio de Janeiro.

5.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O curso de Graduação em Administração terá a duração mínima de 4 (quatro) anos (oito
semestres), e máxima de 7 (sete) anos (quatorze semestres), ministrado em período integral.
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.

5.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre do ano letivo de 2022 estão distribuídas
conforme tabela abaixo:
VAGAS

CURSO
AUTORIZADAS VESTIBULAR

Administração

5.2

5.3

70

45

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

OUTROS
EXAMES

TOTAL

TURNO

TURMAS

15

5

2

1

1

1

70

Integral

1

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 5.3); b. ENEM (item 5.4); c. Exame Internacional
(item 5.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
5.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação em Administração EBAPE, será
realizado em dois dias, terá uma única fase e será composto por dois módulos (Objetivo e
Discursivo).
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• O Curso de graduação em Administração da EBAPE realizará uma entrevista para a orientação
dos candidatos. A data, horário e o link para realização das entrevistas serão informadas,
individualmente, aos candidatos, por e-mail, encaminhado pela escola ao endereço eletrônico
informado pelo candidato em sua inscrição no respectivo processo seletivo.
5.3.2

Horário das Provas
As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 5.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Prova Objetiva):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3 º), conforme a
seguir:
MÓDULO DISCURSIVO
1º Bloco (2h de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• Matemática Aplicada
(10 questões)
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a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática Aplicada:
A prova de Matemática aplicada será composta por questões com perguntas abertas, argumentativas
ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões serão elaboradas de
modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais dos teclados. Em particular,
não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam outros símbolos matemáticos além
dos utilizados nas operações e relações aritméticas usuais (+,-, x, /, =, <, >). O uso do rascunho será
permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá solicitar que o candidato apresente seu rascunho, a
qualquer momento, durante sua realização.
5.3.3

Pesos aplicados na Apuração dos Resultados das Provas Objetivas e Discursivas
• Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo

Escola

Curso

EBAPE

Administração

Matemática

Ciências
Humanas
(História,
Geografia e
Atualidades)

3

2

Módulo Discursivo

Língua
Língua
Portuguesa,
Inglesa e
Literatura e
Interpretação
Interpretação
de Textos
de Textos
3

2

Matemática
Aplicada

Redação

10

10

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
5.3.4

Apuração do Resultado
• O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Vestibular.
• O candidato ao Curso de ADMINISTRAÇÃO que obtiver nota ZERO em qualquer prova do Módulo
Objetivo ou Módulo Discursivo, será automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.
• A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos item 5.3.3.
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• Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
• Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
ORDEM

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

1

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA APLICADA

2

Melhor nota bruta da prova de REDAÇÃO

3

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA

4

Melhor nota bruta da prova de LÍNGUA PORTUGUESA

5

Melhor nota bruta da prova de INGLÊS

6

Melhor nota bruta da prova de CIÊNCIAS HUMANAS

• Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade.
• Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais alta até o limite das
vagas oferecidas no item 5.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13). Os demais candidatos
constituirão a Lista de Espera.
• Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser convocados para o Requerimento
de Matrícula (item 13), caso haja vagas disponíveis.
5.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 5.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• A resolução da prova de Matemática do Módulo Discursivo e o gabarito do Módulo Objetivo
serão divulgados no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período
de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo Vestibular)>
menu Provas Aplicadas, conforme Cronograma (Item 5.7).
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 5.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
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5.4

ENEM
5.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6);
c. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
d. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 5.7).
e. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

5.4.2

Apuração dos Resultados
a. Obtém-se a MÉDIA ARITMÉTICA das notas das provas objetivas e da redação do ENEM;
b. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA ARITMÉTICA inferior a 650 (setecentos e cinquenta) pontos.
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida no
ENEM.

5.4.3

No caso de empate:
a. Para o curso de Administração, terá preferência o candidato com maior nota de redação;
b. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

5.4.4

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade> Graduação >
Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo com
base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
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por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
5.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR, BAC, SAT E OUTROS EXAMES
•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos resultados
do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado, em qualquer uma
das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames : IB (International Baccalaureate Diploma
Programme); ABITUR; SAT (Scholastic Aptitude Test); e, BAC (Baccauléarat) , atendendo à pontuação
conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

OUTROS EXAMES INTERNAC.

EBAPE

>=31

<=2,3

>=10

>=1,200

Carta Recomendação + Carta
Motivação + Redação

• No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do
Certificado do Exame realizado, no formato “PDF”.
• Para inscrição no Processo Seletivo Outros Exames Internacionais, tais como CICLO BÁSICO
COMÚN (ARGENTINA), PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (CHILE), EXANI-II ADMISIÓN
(MÉXICO) e Similares, poderão ser exigidos Carta de Motivação e/ou Carta de Recomendação
e/ou Exame Oral e/ou Redação.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte
o Anexo “Internacional” de sua Escola.
5.6

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, SAT, BAC

IB e Vestibular

Ciclo Básico Común, Prueba de Selección Universitaria,
EXANI-II Admisión e exames similares

IB, ABITUR, SAT, BAC e Vestibular

•

As Escolas da FGV garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reservam
o direito de não preencher o total de vagas remanescentes.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.
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5.7

CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA – ADMINISTRAÇÃO EBAPE
5.7.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo) e Resolução da
Prova de Matemática Aplicada
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado
Entrevista via web
Solicitação de Bolsa de Estudos

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

Matrícula

Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

01/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

03/12 a 16/12/2021

e-mail ao candidato

04 a 08/12/21

FGV SRA – RJ

04 a 10/12/21
(pgto. do boleto e upload de
documentos) até 12/02
(conclusão do processo de
upload de documentos)

www.fgv.br/processoseletivo

03 a 12/01/22
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais. 03 a 14/01/22.

Cancelamento de Matrícula

até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

5.7.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

Entrevista via web

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

5 dias úteis após a divulgação do
resultado

e-mail ao candidato

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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5.7.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais IB ABITUR, BAC E SAT
ETAPAS

Divulgação do Resultado
Entrevista via web
Solicitação de Bolsa de Estudos

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

19/01 a 21/01/2022

e-mail ao candidato

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Matrícula
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

5.7.4

Processo Seletivo - Exame Internacional: Ciclo Básico Común (Argentina), Prueba de Selección
Universitaria (Chile) e EXANI-II Admisión (México) e exames similares
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

Prova de Redação

14/01/2022

PROVA ONLINE

Divulgação do Resultado

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

19/01 a 21/01/2022

e-mail ao candidato

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Entrevista via web
Solicitação de Bolsa de Estudos
Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Matrícula
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

Página Eletrônica

Endereço

5.8

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
EMPRESAS - EBAPE

http://ebape.fgv.br

R. Jornalista Orlando Dantas, 30
Botafogo, RJ
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RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA - EMAp-FGV

6. CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA
6.1

DOS CURSOS
•

O curso de Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da ESCOLA DE MATEMÁTICA
APLICADA - EMAp-FGV, bacharelado foi autorizado pela Portaria n° 267 de 11/06/2020, do Ministério
da Educação, D.O.U de 12/06/2019.

•

O curso de Graduação em Matemática Aplicada da ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA - EMAp-FGV,
bacharelado teve Renovação de Reconhecimento pela Portaria n° 915, de 27/12/2018, do Ministério
da Educação, D.O.U de 28/12/2018.

6.1.1

Local das Aulas
• Os Cursos de Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Matemática Aplicada,
são ministrados no prédio da Fundação Getulio Vargas da Praia de Botafogo 190, Botafogo, Rio
de Janeiro.

6.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• Os cursos de Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e de Matemática Aplicada
terão a duração mínima de 3,5 (três e meio) anos (sete semestres), e máxima de 7 (sete) anos
(quatorze semestres).
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.

6.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre do ano letivo de 2022 estão distribuídas
conforme tabela abaixo:
VAGAS

CURSO

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

TOTAL

TURNO

TURMAS

Ciência de
Dados e
Inteligência
Artificial

80

40

08

1

1

1

1

52

Matutino

1

Matemática
Aplicada

51

39

08

1

1

1

1

51

Matutino

1
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6.2

6.3

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 6.3); b. ENEM (item 6.4); c. Exame Internacional
(item 6.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
6.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular para os cursos de Graduação em Ciência de Dados e Inteligência
Artificial e Matemática Aplicada da EMAp-FGV, será aplicado em dois dias, terá uma única fase
e será composto por dois módulos (Objetivo e Discursivo).

6.3.2

Horário das Provas
As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 6.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva)

3º bloco (Prova Discursiva)

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Prova Objetiva):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco - (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).
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• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3º), conforme a
seguir:
MODULO DISCURSIVO
1º Bloco (2 horas de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• Matemática Aplicada
(10 questões)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática Aplicada:
A prova de Matemática aplicada será composta por questões com perguntas abertas,
argumentativas ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões
serão elaboradas de modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais dos
teclados. Em particular, não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam outros
símbolos matemáticos além dos utilizados nas operações e relações aritméticas usuais (+, -, x,
/, =, <, >). O uso do rascunho será permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá solicitar que o
candidato apresente seu rascunho, a qualquer momento, durante sua realização.
6.3.3

Pesos aplicados na Apuração dos Resultados das Provas Objetivas e Discursivas
• Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo

Módulo Discursivo

Matemática

Ciências Humanas
(História, Geografia
e Atualidades)

Língua Portuguesa,
Literatura e Interpretação
de Textos

Língua Inglesa e
Interpretação de
Textos

Matemática
Aplicada

Redação

Ciência de Dados e
Inteligência Artificial

5

1

2

2

15

5

Matemática Aplicada

5

1

2

2

15

5

Escola

Curso

EMAp
EMAp

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
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6.3.4

Apuração do Resultado
• O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Vestibular.
• O candidato que obtiver nota ZERO em qualquer prova do Módulo Objetivo ou Módulo
Discursivo, será automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.
• A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos item 6.3.3.
• Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
• Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
ORDEM

CURSOS DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
MATEMÁTICA APLICADA

1

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA APLICADA

2

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA

3

Melhor nota bruta da prova de REDAÇÃO

4

Melhor nota bruta da prova de LÍNGUA PORTUGUESA

5

Melhor nota bruta da prova de INGLÊS

6

Melhor nota bruta da prova de CIÊNCIAS HUMANAS

• Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade.
• Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais alta até o limite das
vagas oferecidas no item 6.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13). Os demais candidatos
constituirão a Lista de Espera.
• Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser convocados para o Requerimento
de Matrícula (item 13), caso haja vagas disponíveis.
6.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 6.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
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• A resolução da prova de Matemática do Módulo Discursivo e o gabarito do Módulo Objetivo
serão divulgados no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período
de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo Vestibular) >
menu Provas Aplicadas, conforme Cronograma (Item 6.7).
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 6.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
6.4

ENEM
6.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6);
c. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
d. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 6.7).
e. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

6.4.2

Apuração dos Resultados
a. Obtém-se MÉDIA PONDERADA das notas das provas objetivas e da redação do ENEM, de
acordo com os seguintes pesos:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESO

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

1

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

1

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

1

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

4

REDAÇÃO

1
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b. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA PONDERADA inferior a 650 (seiscentos e cinquenta)
pontos.
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida no
ENEM.
6.4.3

No caso de empate:
a. Para os cursos de Matemática Aplicada e Ciência de Dados e Inteligência Artificial: terá
preferência o candidato com maior nota de Matemática e suas Tecnologias;
b. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

6.4.4

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.

6.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR, BAC E SAT
•

•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames : IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

EMAp FGV

>=34

<=2,3

>=10

>=1,200

No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do Certificado
do Exame realizado, no formato “PDF”.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.
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6.6

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, SAT, BAC

IB e Vestibular

•

As Escolas da FGV garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reservam
o direito de não preencher o total de vagas remanescentes.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.

6.7 CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA - CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E MATEMÁTICA APLICADA - EMAp FGV
6.7.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo) e Resolução da
Prova de Matemática Aplicada
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

Matrícula

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

01/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

04 a 08/12/21

FGV SRA – RJ

04 a 10/12/21
(pgto. do boleto e upload de
documentos)
até 12/02
(conclusão do processo de
upload de documentos)

www.fgv.br/processoseletivo

03 a 12/01/22
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais. 03 a 14/01/22.

Cancelamento de Matrícula

até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV
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6.7.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.

6.7.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais  IB, ABITUR, BAC E SAT
ETAPAS

Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos

Matrícula

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

6.8

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA - EMAp-FGV

Página Eletrônica
http://emap.fgv.br

Endereço
Praia de Botafogo, 190, 5º andar,
Botafogo, RJ
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RIO DE JANEIRO
EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças FGV EPGE

7. CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
7.1

DO CURSO
•

O curso de Graduação em Ciências Econômicas da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças FGV
EPGE, bacharelado, teve Renovação de Reconhecimento nº 206, de 25/06/2020, do Ministério da
Educação, D.O.U. de 07/07/2020.

7.1.1

Local das Aulas
• O Curso de Graduação em Ciências Econômicas, é ministrado no prédio da Fundação Getulio
Vargas, situado na Praia de Botafogo 190, Botafogo, Rio de Janeiro.

7.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O curso de Graduação em Ciências Econômicas terá a duração mínima de 4 (quatro) anos (oito
semestres) e máxima de 7 (sete) anos (quatorze semestres), ministrado em período integral.
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.

7.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre do ano letivo de 2022 estão distribuídas
conforme tabela abaixo:
VAGAS

CURSO
AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

TOTAL

TURNO

TURMAS

100
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10

2

2

1

100

Matutino

2

Ciências
Econômicas

7.2

7.3

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 7.3); b. ENEM (item 7.4); c. Exame Internacional
(item 7.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
7.3.1

Composição
O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação de Ciências Econômicas da FGV-EPGE,
será aplicado em dois dias, terá uma única fase e será composto por dois módulos (Objetivo e
Discursivo).
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7.3.2

Horário das Provas
As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 7.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Prova Objetiva):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h, distribuídos em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3 º), conforme a
seguir:
MÓDULO DISCURSIVO
1º Bloco (2h de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• Matemática Aplicada
(10 questões)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.
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•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática Aplicada:
A prova de Matemática aplicada será composta por questões com perguntas abertas,
argumentativas ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões
serão elaboradas de modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais dos
teclados. Em particular, não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam outros
símbolos matemáticos além dos utilizados nas operações e relações aritméticas usuais (+, -, x,
/, =, <, >). O uso do rascunho será permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá solicitar que o
candidato apresente seu rascunho, a qualquer momento, durante sua realização.
7.3.3

Pesos aplicados na apuração dos resultados das Provas Objetivas e Discursivas

Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo
Escola

Curso

EPGE

Ciências
Econômicas

Matemática

Ciências
Humanas
(História,
Geografia e
Atualidades)

4

2

Módulo Discursivo

Língua
Língua
Portuguesa,
Inglesa e
Literatura e
Interpretação
Interpretação
de Textos
de Textos
3

1

Matemática
Aplicada

Redação

12

8

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
7.3.4

Apuração do Resultado
• O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Vestibular.
• O candidato ao Curso de CIÊNCIAS ECONÔMICAS que obtiver nota ZERO em qualquer prova
do Módulo Objetivo ou Módulo Discursivo, será automaticamente, eliminado do Processo
Seletivo.
• A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos item 7.3.3.
• Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
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• Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
ORDEM

CURSO DE CIÊNCIASECONÔMICAS

1

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA APLICADA

2

Melhor nota bruta da prova de REDAÇÃO

3

Melhor nota bruta da prova de MATEMÁTICA

4

Melhor nota bruta da prova de LÍNGUA PORTUGUESA

5

Melhor nota bruta da prova de INGLÊS

6

Melhor nota bruta da prova de CIÊNCIAS HUMANAS

• Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade.
• Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais alta até o limite das
vagas oferecidas no item 7.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13). Os demais candidatos
constituirão a Lista de Espera.
• Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser convocados para o Requerimento
de Matrícula (item 13), caso haja vagas disponíveis.
7.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 7.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas; médias finais obtidas; sua classificação. 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 e poderão ser acessadas mediante a utilização do número de
inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• A resolução da prova de Matemática do Módulo Discursivo e o gabarito do Módulo Objetivo
serão divulgados no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade> Graduação > Curso > Período
de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo Vestibular)>
menu Provas Aplicadas, conforme Cronograma (Item 7.7).
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo Seletivo
Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de Contestação,
disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@fgv.br, conforme
Cronograma (Item 7.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
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7.4

ENEM
7.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma (Item 1.6);
c. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
d. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 7.7).
e. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

7.4.2

Apuração dos Resultados
a. A FGV realizará a classificação dos candidatos com base nas notas do ENEM divulgadas pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC).
b. Obtém-se a MÉDIA ARITMÉTICA das notas das provas objetivas e da redação do ENEM;
d. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA ARITMÉTICA inferior a 750 (setecentos e cinquenta)
pontos.
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida no
ENEM.

7.4.3

No caso de empate:
a. Para o curso de Ciências Econômicas, terá preferência o candidato com maior nota de redação;
b. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.

7.4.4

Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
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• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
7.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR E BAC
•

•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR e BAC e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado, em
qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; e, BAC (Baccauléarat); atendendo à pontuação conforme
quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

FGV EPGE

>=34

<=2,3

>=10

No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, os candidatos deverão realizar o upload do Certificado
do Exame realizado, no formato “PDF”.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.

7.6

DAS VAGAS REMANESCENTES:
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo, não preenchidas após o período regular de matrícula, a
critério da Coordenação de Graduação, poderão ser destinadas aos candidatos em lista de espera
observadas as regras do quadro abaixo:
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

ENEM

ENEM

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, BAC

IB e Vestibular

•

As Escolas da FGV garantindo a qualidade do processo acadêmico proposto para os cursos, se reservam
o direito de não preencher o total de vagas remanescentes.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.
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7.7

CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA – CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FGV EPGE
7.7.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo) e Resolução da
Prova de Matemática Aplicada
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

Matrícula

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

DATAS

LOCAIS

14/11 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021 até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

01/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

04 a 08/12/21

FGV SRA – RJ

04 a 10/12/21
(pgto. do boleto e upload de
documentos) até 12/02
(conclusão do processo de
upload de documentos)

www.fgv.br/processoseletivo

03 a 12/01/22
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais. 03 a 14/01/22

Cancelamento de Matrícula

até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

DATA

LOCAL

7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

7.7.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

Divulgação do Resultado

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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7.7.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais IB, ABITUR, BAC
ETAPAS

Divulgação do Resultado
Solicitação de Bolsa de Estudos

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Não há previsão de oferta de
bolsa de estudos
(até o momento)

FGV SRA – RJ

Etapa 1: Reserva de Vagas
(upload de documentos)

20 a 24/01/22

Etapa 2: Upload de documentos e
agendamento de Matrícula Presencial

26 a 30/01/21

Matrícula
Etapa 3: Validação de Documentos de
matrícula
(Etapa Presencial)

www.fgv.br/processoseletivo

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar os originais
de todos os documentos anexados por upload na etapa (vide item
13), para validação, na Secretaria de Registros Acadêmicos, após
a deliberação pelo órgão competente do retorno às atividades
presenciais.

Cancelamento de Matrícula

Até 31/01/22

FGV SRA – RJ

Início Semestre Letivo

07/02/2022

Escola FGV

7.8

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças- FGV EPGE

Página Eletrônica
http://epge.fgv.br

Endereço
Praia de Botafogo, 190, 11º andar
Botafogo, RJ
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SÃO PAULO
Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP
8. CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
8.1

DO CURSO
•

O Curso de Graduação em Direito da Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP, bacharelado,
obteve sua renovação de reconhecimento pela Portaria SERES nº 419, de 08/05/2017, do Ministério
da Educação, publicada no D.O.U. de 10/05/2017.

8.1.1

Local das Aulas
• O Curso será ministrado nos prédios da Fundação Getulio Vargas, na Rua Rocha,233, na Rua
Sílvia, 23, na Avenida Nove de Julho, 2.029, na Rua Itapeva, 474, e Avenida Paulista, 548, todos
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
• A critério da FGV Direito SP, em razão de necessidades administrativas e/ou acadêmicas e,
desde que autorizada pelas autoridades competentes, o curso também poderá ser ministrado
em outros locais da cidade de São Paulo.

8.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O Curso estrutura-se em disciplinas semestrais e tem duração mínima de cinco anos (dez
semestres) e máxima de oito anos (dezesseis semestres), de acordo com o estabelecido no
Regulamento da Graduação em Direito da FGV DIREITO SP.
• Com exceção dos alunos aprovados no processo específico de dupla-graduação (FGV DIREITO
SP, FGV EAESP e FGV EESP), não será possível o aluno frequentar simultaneamente dois cursos
de graduação da FGV no período matutino e vespertino, durante os 3 primeiros anos de curso
da FGV DIREITO SP, quando é exigida a dedicação do aluno de Direito, nos turnos da manhã e
da tarde.

8.1.3

Das Vagas Ofertadas
• As vagas estão distribuídas como segue:
VAGAS

CURSO

Direito

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

TOTAL

TURNO

TURMAS

100

66

8

2

1

1

2

80

Integral

1

• São oferecidas 80 (oitenta) vagas anuais, das 100 vagas autorizadas pelo MEC, para uma turma
em turno integral (manhã e tarde).
• Estes Processos Seletivos têm validade somente para o ano letivo de 2022, não havendo reserva
de vaga para anos posteriores. O Processo Seletivo é realizado uma vez por ano.
8.2

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Os processos seletivos da FGV Direito SP têm por finalidade selecionar os candidatos mais qualificados
para participar de um programa educacional de excelência, num ambiente intelectualmente
estimulante, vibrante, cosmopolita e que contemple diversidade e equidade social.
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8.3

•

Para concorrer às vagas do Curso, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais dos
seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 8.3); b. ENEM (item 8.4); c. Exame Internacional IB/
BAC/ABITUR/SAT (item 8.5).

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar uma inscrição por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

VESTIBULAR
8.3.1

Composição
• O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação em Direito terá duas fases, conforme
abaixo:
-

1ª Fase: será composta de provas online com 7 (sete) provas objetivas/discursivas.
2ª Fase: será composta por um Exame Oral (Ver esclarecimentos e Critérios no item 8.7).

• Os candidatos da FGV Direito SP que tiverem interesse em se candidatar simultaneamente para
a EPPG, como 2ª opção, deverão se manifestar expressamente no momento da inscrição.
8.3.2

Estrutura da 1ª Fase
• Os candidatos ao Processo Seletivo Vestibular serão selecionados por sua classificação nas provas do
Vestibular referidas neste Manual do Candidato e no Edital.
• A 1ª Fase será composta de 7 provas objetivas e discursivas, a serem realizadas em 2 (dois)
dias. Cada dia de prova será dividido em 2 (dois) blocos, abordando as disciplinas e o tempo de
duração, conforme a seguir:
1º DIA

2º DIA

1º Bloco (2h de duração):
•Redação

3º Bloco (2h de duração):
• Geografia (Discursiva);
• História (Discursiva).

2º Bloco (2horas e 30 minutos de duração):
• Matemática (Objetiva)
• Artes e Questões Contemporâneas (Discursiva).

4º Bloco (2h de duração)
• Língua Portuguesa (Discursiva).
• Inglês (Objetiva)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
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8.3.3

Horário das Provas
As provas serão realizadas em dois dias, nas datas estabelecidas no Cronograma (Item 8.8).
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Provas Discursivas):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Provas Objetiva e Discursiva):

4º bloco (Provas Objetiva e Discursiva):

Duração individual da prova: 2h30

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h30

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

8.3.4

Apuração do Resultado – 1ª Fase
• Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em uma NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
• O candidato AUSENTE, ou que receber nota ZERO em qualquer uma das provas (CFE 259/91)
estará eliminado.
• Estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo os candidatos que se enquadrarem
em, pelo menos, uma das seguintes situações:
a. obtiver nota bruta inferior a 3,0 (três) nas provas de Redação, Língua Portuguesa, Inglês,
História e Geografia.
b. não comparecer a qualquer uma das provas;
c. obtiver nota zero nas provas de Artes e Questões Contemporâneas e Matemática;
• As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
• A MÉDIA PONDERADA de cada candidato é calculada a partir das notas das 7 (sete) provas,
estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos prevista no item 8.3.7.
• A classificação dos candidatos para a 2ª Fase far-se-á pela ordem decrescente da MÉDIA
PONDERADA das notas padronizadas de cada uma das provas da 1ª Fase.
• A quantidade de classificados para a 2ª Fase será calculada para limitar o número de candidatos
efetivos a, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) candidatos.
• Havendo empate na última colocação, todos os participantes nesta situação serão convocados
para a 2ª Fase.

8.3.5

Divulgação do Resultado – 1ª Fase
• Os candidatos classificados para a 2ª Fase terão seus nomes divulgados por ordem alfabética
no site www.fgv.br/processo-seletivo-cgd, menu Resultados, conforme data estabelecida no
Cronograma (Item 8.8).
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• Os nomes dos classificados estarão acompanhados das informações específicas quanto à data,
horário e local para a realização da 2ª Fase. Na data de divulgação dos classificados para a 2ª
Fase, não haverá divulgação do desempenho dos candidatos nas provas nem sua classificação
relativa, apenas a informação quanto a estar ou não convocado para a 2ª Fase do Vestibular.
• A divulgação dos resultados, dos horários de realização das provas e a convocação dos
candidatos para a 2ª Fase serão feitas apenas pela internet, e é de responsabilidade exclusiva
do candidato (ou de seus representantes legais) acompanhar a divulgação dos resultados da
1ª Fase e averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a 2ª Fase na data
estabelecida no Cronograma (Item 8.8).
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As regras sobre a estrutura da 2ª Fase estão previstas no item 8.7.
8.3.6

Apuração do Resultado – 2ª Fase
• Os AUSENTES e os que receberem nota bruta inferior a 3,0 (três) estarão automaticamente
eliminados do Processo Seletivo.
• Procede-se à PADRONIZAÇÃO ESTATÍSTICA da NOTA BRUTA obtida pelo candidato, aplicando a
mesma fórmula descrita na 1ª Fase (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).
• Para efeito do cálculo da NOTA PADRONIZADA e da MÉDIA PADRONIZADA, serão consideradas
nove casas decimais.
• Para a obtenção da média e do desvio padrão, não serão consideradas as notas dos “treineiros”vide itens 1.8 e 8.3.9.

8.3.7

Apuração do Resultado Final
• A MÉDIA PONDERADA final de cada candidato será obtida a partir das notas padronizadas de
cada prova das duas fases do vestibular, aplicados seus respectivos pesos:
PROVAS

PESOS

REDAÇÃO

1

LÍNGUA PORTUGUESA

2

INGLÊS

1

ARTES E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

1

HISTÓRIA

1

GEOGRAFIA

1

MATEMÁTICA

1

EXAME ORAL

1

• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA PONDERADA
FINAL obtida.

96

• Havendo empate na MÉDIA PONDERADA FINAL, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate para estabelecer a posição de classificação do candidato, nesta ordem:
ORDEM

CRITÉRIOS

1

Melhor média final na 1ª Fase

2

Melhor nota na prova de LÍNGUA PORTUGUESA

3

Melhor nota na prova de REDAÇÃO

4

Melhor nota na prova de HISTÓRIA

5

Melhor nota na prova de GEOGRAFIA

6

Melhor nota na prova de INGLÊS

7

Melhor nota na prova de MATEMÁTICA

8

Melhor nota na prova de ARTES e QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

9

Melhor nota no EXAME ORAL

10

Maior tempo de estudo em Escola Pública ou bolsista integral de Escola Privada

11

Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade

• Serão convocados para a matrícula os 66 (sessenta e seis) candidatos que tiverem obtido as
médias finais mais elevadas.
• Os demais candidatos constituirão a LISTA DE ESPERA e poderão ser convocados, caso haja
desistências.
• O preenchimento das vagas será feito respeitando-se sempre a ordem de classificação pela
MÉDIA FINAL dos aprovados.
• Os candidatos que concluíram parte ou todo o Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral deverão anexar à inscrição uma declaração emitida pela escola ou
Histórico escolar comprovando a realização do Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral, caso o item (10) da Subseção 8.3.7 deste Manual do Candidato e do
Edital ocorra.
8.3.8

Divulgação do Resultado Final
• Os candidatos convocados para a Matrícula e em lista de espera terão seus nomes divulgados
no site www.fgv.br/processo-seletivo-cgd, menu Resultados, conforme data estabelecida no
Cronograma (Item 8.8).
• A divulgação dos resultados em ordem de classificação, a convocação dos candidatos aprovados
em primeira lista e a lista de espera para a matrícula serão feitas apenas pela internet, no site
www.fgv.br/processo-seletivo-cgd, menu Resultados.
• É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação dos resultados finais e
averiguar sua eventual aprovação no vestibular e consequente convocação para a matrícula
ou, no caso de lista de espera, convocação para manifestar interesse pela vaga e demais atos
relativos a esse vestibular. Os candidatos terão acesso individual, pela internet, às notas brutas
e padronizadas, às médias obtidas e à sua classificação relativa às provas do processo das
duas fases, de modo a obter uma avaliação detalhada de seu desempenho na divulgação do
resultado final.
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• Essas informações estarão disponíveis no site www.fgv.br/processo-seletivo-cgd, menu
Resultados, no link Acompanhe o Resultado e Verifique suas Notas, mediante a utilização do
número de inscrição recebido por e-mail, após realizar a inscrição no Processo Seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas da 1ª Fase e da 2ª Fase (Exame Oral) em nenhuma
hipótese e não serão fornecidos originais nem cópias das provas.
• Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, Internacional IB/ABITUR/
BAC/SAT e do ENEM, se convocados para o Exame Oral em mais de um processo, realizarão
o exame apenas uma vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo cujo
exame ocorrer primeiro, ou seja, do Processo Seletivo Vestibular. O desempenho no Exame
Oral será válido para todos os processos seletivos. Candidatos convocados para o Exame Oral
do Processos Seletivo Vestibular que não realizarem o Exame Oral na data referente a este
Processo Seletivo, cuja divulgação ocorre primeiro, terão desempenho igual a zero nesta
fase, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame Oral novamente para o Processo
Seletivo ENEM ou Internacional IB/ABITUR/BAC/SAT.
8.3.9

“Treineiros”
• As regras Gerais para os treineiros encontram-se no Item 1.8.
• Regras Específicas, complementares às Regras Gerais:
Apuração para “Treineiros”
a. Dentre os “treineiros”, somente os 10 primeiros classificados na 1ª Fase estarão habilitados a
participar da 2ª Fase.
b. No caso de empate na 10ª posição, todos os “treineiros” com aquela nota empatada serão
classificados para a 2ª Fase.

8.4

ENEM
8.4.1

Das Condições, Critérios e Composição
a. Realizar sua inscrição no prazo estipulado no Cronograma de inscrição (Item 1.6).
b. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) nos anos 2021, 2020 ou 2019.
c. É obrigatório que o candidato tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”.
d. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados do CPF e o número
de inscrição da edição do ENEM com a qual deseja participar – 2021, 2020 ou 2019. A FGV não
se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas junto ao
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC).
e. Não será permitida a alteração do nº de inscrição do exame ENEM após o término do período
de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma de inscrição (Item 1.6).
f. O Processo Seletivo com base na nota do ENEM não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 8.8).
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8.4.2

Composição
O Processo Seletivo ENEM é composto por duas fases de apuração:
a. 1ª Fase: a classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV
levará em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado
pelo candidato no ato da inscrição.
b. 2ª Fase: Exame Oral (Ver esclarecimentos e Critérios no item 8.7).

8.4.3

Apuração – 1ª Fase
• Obtém-se a MÉDIA PONDERADA conforme tabela de pesos abaixo:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2

Matemática e suas Tecnologias

1

• A prova de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” não será contabilizada na apuração do
resultado.
• Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA PONDERADA inferior a 700 pontos considerando-se
as provas acima mencionadas.
• Elimina-se o candidato que obtiver uma nota inferior a 650 pontos na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”.
• Elimina-se o candidato que não tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”.
• Elimina-se o candidato que tiver obtido nota zero na redação.
• As notas de cada candidato, em cada prova, serão convertidas em NOTA BRUTA, variando entre
0 (zero) e 10 (dez).
• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA PONDERADA
obtida.
• Selecionam-se os 24 (vinte e quatro) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas, os
quais estarão APROVADOS na 1ª Fase e deverão participar da 2ª Fase – Exame Oral.
• Se houver empate na 24ª (vigésima quarta) posição, todos os candidatos classificados nessa
posição passarão à 2ª Fase – Exame Oral.
• Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, Internacional IB/BAC/
ABITUR/SAT e do ENEM, se convocados para o Exame Oral em mais de um processo, realizarão
o exame apenas uma vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo cuja
divulgação ocorrer primeiro, ou seja do Processo Seletivo Vestibular. O desempenho no Exame
Oral será válido para todos os processos seletivos. Por essa razão, a lista poderá conter um
número maior do que os 24 (vinte e quatro) candidatos convocados para a realização do Exame
Oral do Processo Seletivo ENEM.
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• Candidatos convocados para o Exame Oral do Processos Seletivo Vestibular que não realizarem o
Exame Oral na data referente ao Vestibular, cuja divulgação ocorre primeiro, terão desempenho
igual a zero nesta etapa, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame Oral novamente
para o Processo Seletivo ENEM ou Internacional IB/BAC/ABITUR/SAT novamente.
8.4.4

Resultado da 1ª Fase
• O resultado será divulgado em até 7 (sete) dias úteis após a divulgação, para as Instituições,
das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP)
e, após esse prazo, estará disponível no site www.fgv.br/processo-seletivo-ecgd, menu
Resultados.
• Para os candidatos da Lista de Aprovados para participar da Segunda Fase, será divulgado na mesma
data do resultado o Cartão de Confirmação com local, data e horário de realização do Exame Oral no
menu Resultados, no link Cartão de Confirmação do Exame Oral, mediante a utilização do número
de inscrição e da respectiva senha, recebida por e-mail, após realizar a inscrição no Processo
Seletivo.
• As regras sobre a estrutura da 2ª Fase estão previstas no item 8.7.

8.4.5

Apuração do Resultado – 2ª Fase
• Efetua-se a leitura ótica das notas brutas lançadas pelos examinadores do Exame Oral.
• Os AUSENTES e os que receberem nota bruta inferior a 3,0 (três) estarão automaticamente
eliminados do Processo Seletivo.
• As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da Padronização).

8.4.6

Apuração do Resultado Final
• A MÉDIA PONDERADA final de cada candidato será obtida a partir das notas brutas da Primeira
Fase e das notas padronizadas da Segunda Fase (Exame Oral), aplicados seus respectivos pesos.
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2

Matemática e suas Tecnologias

1

Exame Oral

1

• Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA PONDERADA
FINAL obtida.
• Havendo empate na MÉDIA FINAL, serão utilizados os seguintes critérios de desempate para
estabelecer a posição de classificação do candidato, nesta ordem:
ORDEM

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

1

Melhor MÉDIA PONDERADA ENEM calculada conforme tabela utilizada para a apuração da nota da 1ªFase

2

Melhor nota na prova de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

3

Melhor nota na prova de “Ciências Humanas e suas Tecnologias

4

Maior tempo de estudo em Escola Pública ou bolsista integral em Escola Privada

5

Persistindo o empate terá preferência o candidato com maior idade
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• Serão convocados para a matrícula os 8 candidatos que tiverem obtido as médias finais mais
elevadas.
• Os demais candidatos constituirão a LISTA DE ESPERA e poderão ser convocados, caso haja
desistências.
• O preenchimento das vagas será feito respeitando-se sempre a ordem de classificação pela
MÉDIA FINAL dos aprovados.
• Os candidatos que concluíram parte ou todo o Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral deverão anexar à inscrição uma declaração emitida pela escola ou
Histórico escolar comprovando a realização do Ensino Médio em Escola Pública ou em Escola
Privada com bolsa integral, caso o item (4) da Subseção 8.4.6 deste Manual do Candidato e do
Edital ocorra.
8.4.7

Divulgação do Resultado Final
• A lista de aprovados para matrícula no Processo Seletivo com base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) será divulgada no site www.fgv.br/processo-seletivo-ecgd,
menu Resultados, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 8.8).
• A matrícula será realizada conforme cronograma disponível no item 8.8 e, No ato da matrícula,
o candidato deverá seguir todos os critérios e apresentar os documentos que constam no item
13 deste Manual do Candidato e no Edital.
• Somente poderão se matricular 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.
• É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação dos resultados finais e
averiguar sua eventual aprovação no Processo Seletivo ENEM e consequente convocação para
a matrícula ou, no caso de lista de espera, convocação para manifestar interesse pela vaga e
demais atos relativos a esse Processo Seletivo ENEM. Os candidatos terão acesso individual,
pela internet, às notas brutas e padronizadas, às médias obtidas e à sua classificação relativa
ao Processo Seletivo Nacional- ENEM, de modo a obter uma avaliação detalhada de seu
desempenho.
• Não haverá revisão de nota do Exame Oral.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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8.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR, BAC E SAT
•

•

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 tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

FGV Direito SP

>=35

<=2,3

>=14

>=1,200

Os candidatos deverão realizar o upload do Certificado do Exame realizado, no formato “PDF” até a
data estipulada no Cronograma de inscrição (Item 1.6).
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.

8.6

DAS VAGAS REMANESCENTES
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo não preenchidas após o período de matrícula poderão, a
critério da Coordenação de Graduação dos respectivos cursos, ser destinadas aos candidatos em lista
de espera:
VAGAS REMANESCENTES

LISTA DE ESPERA

Enem

Vestibular

IB

Vestibular

ABITUR, SAT e BAC

•

8.7

IB

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.

ESCLARECIMENTOS ESTRUTURA DA 2ª FASE - EXAME ORAL
8.7.1

Documento para realizar a 2ª Fase – Exame Oral
Na 2ª Fase, os candidatos deverão portar obrigatoriamente:
a. Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Em qualquer dos casos,
o documento deverá ser original e com foto recente. Não serão aceitas cópias xerográficas ou
documentos que impeçam a efetiva identificação dos candidatos.
b. Cartão de Confirmação de Inscrição para a 2ª Fase.
A 2ª Fase consistirá em um Exame Oral. Nesta fase serão aferidos o domínio da linguagem oral,
as capacidades analítica, argumentativa e de interação, levando em consideração a trajetória
biográfica dos/ as candidatos/as.
• A 2ª Fase será realizada em português.
• Para os Processos Seletivos Vestibular e Exames Internacionais IB/BAC/ABITUR/SAT será
realizada em data prevista no Cronograma (Item 8.8).
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• Para o Processo Seletivo ENEM ocorrerá após 4 (quatro) dias úteis da divulgação do resultado
da 1ª Fase e será realizado em 1 único dia.
• O Exame Oral será online, via plataforma Zoom, e as orientações serão divulgadas no Cartão
de confirmação. O link para realização do Exame Oral será enviado ao e-mail cadastrado na
Ficha de Inscrição e será agendado previamente pela coordenadoria do Processo Seletivo e a
divulgação ocorrerá na data do Resultado da Primeira Fase.
• O candidato que acessar o link após o início do horário agendado para realização do Exame Oral
estará eliminado do Processo Seletivo. Não será permitida a permanência de acompanhantes no local
escolhido pelo candidato para realizar a prova.
• Para o Exame Oral não haverá reagendamento de dia e horário, sob nenhuma hipótese.
• O Exame Oral terá Peso 1 e estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo os
candidatos ausentes ou que obtiverem nota bruta inferior a 3,0 (três).
• Todos os candidatos convocados receberão por e-mail (endereço cadastrado na inscrição)
na data de divulgação do Resultado da Primeira Fase, um termo de confidencialidade com as
regras de participação, que deverá ser preenchido com as informações solicitadas e assinado,
sendo em seguida devolvido para o e-mail processoseletivo@fgv.br até a data estipulada no
cartão de confirmação.
• Está previsto que o Exame Oral tenha até duas horas e quinze minutos de duração.
• A FGV utilizará o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição para comunicar
oficialmente outras informações que se tornem necessárias.
• O acesso ao link deverá ser realizado 20 minutos antes do horário de início agendado.
• Recomenda-se aos candidatos que procurem preparar o ambiente e a máquina na qual
realizarão o Exame com, pelo menos, 60 minutos de antecedência.
• O Exame Oral deverá ser realizado utilizando Desktop ou Notebook. Não será permitido realizar
o Exame por meio de dispositivo móvel (tablet ou celular).
• Para o Exame Oral, não haverá reagendamento de dia e horário, em nenhuma hipótese.
• O Exame Oral terá Peso 1 e estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo os
candidatos ausentes ou que obtiverem nota bruta inferior a 3,0 (três).
• O Exame Oral será agendado previamente pela coordenadoria do Processo Seletivo e divulgado
na data do Resultado da primeira fase.
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8.8

CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA - FGV DIREITO SP
8.8.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

1ª Fase - 1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (Provas objetivas)
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
(Os Formulários que não estiverem corretamente preenchidos ou que
sejam enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos)

Divulgação do Resultado da 1ª Fase e do
Cartão de Confirmação da 2ª Fase
2ª Fase – Exame Oral
Divulgação do Resultado Final e Grade de Correção

LOCAIS

14 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

10/12/2021 após as 18h
13 a 21/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo
menu Resultados
Verificar no cartão de
confirmação

03/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Das 18h de 03/01 até
14/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

03 a 11/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

04 a 14/01/2022

FGV SRA-SP

19/01/2022

FGV SRA-SP

Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

DATAS

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

A partir de 24/01/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h

24/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 24/01 a 27/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

26/01/2022 a 31/01/2022

FGV SRA-SP

04/02/2022

FGV SRA-SP

07/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 07/02 a 09/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

10 a 11/02/2022

FGV SRA-SP

11/02/2022

FGV SRA-SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA-SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA-SP

Matrícula
em
2ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos
Etapa 2: Pré-Matrícula
Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 3ª
Chamada, a partir das 18h

Matrícula
em
3ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos
Etapa 2: Pré-Matrícula
Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)
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8.8.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

DATA
7 (sete) dias úteis após a
divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de
Ensino.
Em até 4 (quatro) dias úteis
da publicação do resultado da
1ª Fase e será realizado em 1
único dia
Em até 5 (cinco) dias úteis após
a aplicação do Exame Oral

Divulgação do Resultado da 1ª Fase

Exame Oral (2ª Fase)

Divulgação Resultado Final

LOCAL
www.fgv.br/processoseletivo

Verificar no cartão de
confirmação
www.fgv.br/processoseletivo

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.

8.8.3

Processo Seletivo Exame Internacional IB/BAC/ABITUR/SAT
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

Divulgação da Lista de Classificados na 1ª Fase e do Cartão de
Confirmação para a 2ª Fase

28/01/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

02/02/2022

Verificar no cartão de
confirmação

07/02/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Das 18h de 07/02 até
10/02/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

07/02 a 09/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 10/02/2022

FGV SRA-SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 11/02/2022

FGV SRA-SP

15/02/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h de 15/02 a 17/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 18/02/2022

FGV SRA-SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 21/02/2022

FGV SRA-SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA-SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA-SP

2ª Fase – Exame Oral
Divulgação do Resultado Final
Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h
Matrícula
em
2ª Chamada

8.9

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

ENDEREÇO ESCOLA
Escola

Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP
* Ver Condições de Oferta de Curso.

Página Eletrônica
https://direitosp.fgv.br/graduacao*

Endereço
Rua Rocha, 233 – CEP 01330-000- São
Paulo, SP – Telefone: (11) 3799 2222

105

SÃO PAULO
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO – FGV EAESP

9. CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
9.1

DOS CURSOS
•

O curso de Graduação em Administração da ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO
PAULO – FGV EAESP, bacharelado, teve Renovação de Reconhecimento pela Portaria SERES nº 266 de
03/04/2017, do Ministério da Educação publicada no D.O.U. de 04/04/2017, e Portaria SERES nº 206
de 25/06/2020, do Ministério da Educação publicada no D.O.U. de 07/07/2020.

•

O curso de Graduação em Administração Pública da ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE
SÃO PAULO – FGV EAESP, bacharelado, foi reconhecido pela Portaria SERES nº 266 de 03/04/2017, do
Ministério da Educação, publicada no D.O.U de 04/04/2017.

9.1.1

Dos Locais das Aulas
• Os Cursos de Graduação em Administração e de Administração Pública são ministrados nos
prédios da Fundação Getulio Vargas da Avenida Nove de Julho 2.029 e na Rua Itapeva, 474,
todos na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

9.1.2

Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O Curso de Graduação em Administração – Período Diurno, terá duração mínima de quatro
anos (oito semestres) e máxima de sete anos (quatorze semestres). Nos cinco primeiros
semestres, ministrado em período integral (manhã e tarde) e, nos três últimos semestres, no
período da manhã.
• O Curso de Graduação em Administração – Período Noturno, terá duração mínima de cinco
anos (dez semestres) e máxima de 8 (oito) anos (dezesseis semestres).
• Não é possível frequentar simultaneamente o Curso de Graduação em Administração – Período
Diurno e outro curso de Graduação nos períodos matutino ou vespertino.
• O Curso de Graduação em Administração Pública terá duração mínima de quatro anos (oito
semestres) e máxima de sete anos (quatorze semestres). Nos cinco primeiros semestres,
ministrado em período integral (manhã e tarde) e, nos três últimos semestres, no período da
manhã. Não é possível, portanto, frequentar simultaneamente dois Cursos de Graduação no
período diurno.

9.1.3

Do Reingresso
• O aluno reingressante no Curso de Graduação em Administração ou no Curso de Administração
Pública mediante a aprovação em novo Processo Seletivo deverá cursar o Currículo do Curso
de Graduação vigente quando de sua readmissão, bem como se submeter ao Regimento e
às Normas, Procedimentos e Regulamentos em aplicação quando do seu reingresso. O aluno
reingressante poderá solicitar o aproveitamento de crédito, que será avaliado pela Coordenação
do Curso e sujeito ao conteúdo e condições do currículo vigente no novo ingresso.
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• Um aluno, cujo novo ingresso no Curso de Graduação em Administração ou no Curso de
Administração Pública ocorre em período – diurno ou noturno – distinto do seu 1º (primeiro)
ingresso, é considerado um aluno reingressante.
• Não haverá direito a reconhecimento de créditos no caso de 2º (segundo) reingresso do aluno
no Curso de Graduação em Administração ou do Curso de Administração Pública, cuja matrícula
tenha sido recusada anteriormente, de forma definitiva, por duas vezes.
• Pelo prazo de 10 (dez) anos, não será permitido o reingresso do aluno que tenha sido
anteriormente desligado do Curso de Graduação em Administração ou do Curso de
Administração Pública, em razão de pena disciplinar, nos termos do artigo 67 do Regimento da
FGV EAESP, mesmo que tenha sido aprovado em Processo Seletivo.
9.1.4

Das Vagas Ofertadas
• As vagas oferecidas para o 1º (primeiro) semestre letivo de 2022 estão distribuídas como segue:
VAGAS

CURSO

VESTIBULAR

ENEM

IB

ABITUR

BAC

SAT

OFERECIDAS

TURNO

TURMAS

Administração de Empresas
- DIURNO

190

8

10

2

2

8

220

DIURNO

5

Administração de Empresas NOTURNO

40

4

2

1

1

2

50

NOTURNO

1

Administração
Pública

30

10

3

2

2

3

50

DIURNO

1

• Para o curso de Administração: Exclusivamente para o Período Diurno, havendo ao menos 40
(quarenta) ingressantes interessados, e que tenham sido aprovados no exame de proficiência
em língua inglesa realizado após aprovação no Processo Seletivo, poder-se-á reservar à esses
alunos uma das 5 (cinco) turmas, para que realizem o curso em língua inglesa.
• Havendo mais do que 40 (quarenta) ingressantes do Período Diurno interessados em realizar o
curso em língua inglesa, terão prioridade os 40 (quarenta) ingressantes que, tendo sido aprovados
em um exame de proficiência em língua inglesa aplicado pela própria Escola, tenham as melhores
notas.
9.2

DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas dos cursos, o candidato deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais
dos seguintes Processos Seletivos: a. Vestibular (item 9.3); b. ENEM (item 9.4); c. Exame Internacional
IB/ABITUR/BAC/ SAT (item 9.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar a inscrição, por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

•

Para o curso de Administração, se a opção do candidato for participar, simultaneamente, em mais de
uma modalidade do Processo Seletivo, dentre as modalidades Vestibular, ENEM e Internacional IB/
ABITUR/BAC/SAT, deverão manter, obrigatoriamente, as mesmas opções de horários de curso como 1ª
opção e 2ª opção (se indicada) – em todas as inscrições.

•

Não é permitido participar, simultaneamente, dos diferentes processos seletivos dos Cursos de
Graduação em Administração e Administração Pública.

107

9.2.1

Para o Curso de Graduação em Administração:
• O candidato deverá indicar uma ou mais opções de horários, dentre:
a. 1 (uma) única opção de período: período Diurno ou período Noturno, ou
b. 2 (duas) opções de período: Diurno e Noturno, priorizadas em 1ª opção e 2ª opção.
• As opções de inscrição serão definidas no primeiro acesso. A alteração de escolha de opção
somente poderá ser feita até a data limite de inscrição de cada modalidade do processo
seletivo e, para os candidatos que participarem de mais de um Processo Seletivo, o limite para
alteração respeitará o prazo de inscrição do Processo Seletivo Vestibular. A solicitação deverá
ser enviada para o e-mail processoseletivo@fgv.br.

9.3

VESTIBULAR
9.3.1

Composição
O Processo Seletivo – Vestibular para os cursos de Graduação em Administração e de Administração
Pública terá duas fases, sendo a 1ª Fase composta por dois módulos e a 2ª Fase por um Exame Oral
conforme segue:
a. 1ª Fase: Módulo Objetivo e Módulo Discursivo;
b. 2ª Fase: Exame Oral (ver esclarecimentos e conteúdo no item 9.8).

9.3.2

Horário das Provas
As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 9.9) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Prova Objetiva):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30
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• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3º), conforme a
seguir:
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1º Bloco (2h de duração)
• Redação

1º Bloco (2h de duração)
• Redação

3º Bloco (2 horas de duração)
• Matemática Aplicada (10 questões)

3º Bloco (2 horas de duração)
• Interpretação do Brasil Contemporâneo (1 questão)

a. Redação em Língua Portuguesa
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática Aplicada: para o curso de Administração
•

A prova de Matemática aplicada será composta por questões com perguntas abertas,
argumentativas ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões
serão elaboradas de modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais
dos teclados. Em particular, não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam
outros símbolos matemáticos além dos utilizados nas operações e relações aritméticas
usuais (+,-, x, /, =, <, >). O uso do rascunho será permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá
solicitar que o candidato apresente seu rascunho, a qualquer momento, durante sua
realização.
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c. Interpretação do Brasil Contemporâneo: para o curso de Administração Pública
•

9.3.3

Os candidatos deverão redigir uma dissertação sobre o Brasil atual, que poderá versar
sobre questões relevantes nos campos político, social, econômico e cultural. O objetivo
será avaliar se o aluno acompanha a situação do país e é capaz de analisar, de forma crítica,
a realidade brasileira.

Apuração dos Resultados
Curso de Graduação em Administração
• Apuração do Resultado – 1ª Fase
a. O candidato AUSENTE a qualquer um dos módulos da 1ª Fase (Objetivo ou Discursivo)
terá nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
b. O candidato que tiver nota bruta inferior a 2,0 em qualquer das provas dos 2 módulos
da 1ª Fase (módulos Objetivo e Discursivo) será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.
c. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
• Apuração do Módulo Objetivo
a. Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
b. Procede-se à PADRONIZAÇÃO ESTATÍSTICA das NOTAS BRUTAS obtidas pelos candidatos em
cada prova do Módulo Objetivo.
c. Obtém-se a média de cada candidato no Módulo Objetivo pela MÉDIA ARITMÉTICA das
notas das 4 (quatro) provas, já estatisticamente padronizadas:
1. Matemática;
2. Língua Portuguesa (incluindo Literatura e Interpretação de Textos);
3. Língua Inglesa e Interpretação de Textos;
4. Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades);
d. Elimina-se o candidato que não tenha submetido o documento (Comprovante de Conclusão
do Ensino Médio) de acordo com o item 9.7.
e. Selecionam-se os 1.000 (mil) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas no
Módulo Objetivo. Somente esses 1.000 (mil) candidatos selecionados no Módulo Objetivo
da apuração terão avaliadas suas provas do Módulo Discursivo. Se houver empate na 1000ª
(milésima) posição, dos resultados do Módulo Objetivo, todos os candidatos classificados
nessa posição passarão para a avaliação do Módulo Discursivo.
• Apuração do Módulo Discursivo
a. A banca examinadora atribuirá NOTAS BRUTAS, que poderão variar de 0 (zero) a 10 (dez).
b. Procede-se, a seguir, à PADRONIZAÇÃO ESTATÍSTICA das NOTAS BRUTAS das provas do
Módulo Discursivo.
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c. Ao final, obtém-se a média de cada candidato nas provas do Módulo Discursivo pela MÉDIA
ARITMÉTICA das notas já estatisticamente padronizadas das duas provas:
1. Matemática Aplicada;
2. Redação.
• Apuração da Média Final da 1ª Fase - Módulo Objetivo e Módulo Discursivo
a. A apuração da Média Final da 1ª Fase será calculada atribuindo-se os seguintes pesos:
MÓDULO OBJETIVO

MÓDULO DISCURSIVO

Peso 2

Peso 3

b. Para cálculo da MÉDIA FINAL da 1ª Fase será utilizada a seguinte fórmula:
- MÉDIA FINAL da 1ª Fase = (2X [MÉDIA do Módulo Objetivo] + 3 X [NOTA do Módulo
Discursivo]) /5.
c. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL dos
Módulos Objetivo e Discursivo.
d. Selecionam-se os 848 (oitocentos e quarenta e oito) candidatos que tiverem obtido as
médias mais altas, os quais estarão convocados para a 2ª Fase –Exame Oral.
e. Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibulares, ENEM e IB/ABITUR/
BAC/SAT, se convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o
Exame Oral apenas uma vez, obrigatoriamente, no processo em que foi convocado para a
realização do exame e o desempenho neste Exame Oral será válido para todos os processos
seletivos em que os candidatos tiverem sido convocados para a 2ª Fase.
f.

Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à sua convocação terão
desempenho igual a zero nesta Fase, o Exame Oral não poderá, em nenhuma hipótese, ser
realizado em outra data.

g. Se houver empate na 848ª (octingentésima quadragésima oitava) posição, na 1ª Fase,
todos os candidatos classificados nessa posição passarão à 2ª Fase – Exame Oral.
• Apuração da 2ª Fase – Exame Oral
a. Efetua-se o processamento das notas atribuídas pelos professores Examinadores, que se
converterão em duas notas brutas:
NB1i = nota bruta, de 0 a 10, concedida pelo professor avaliador 1 ao candidato i.
NB2i = nota bruta, de 0 a 10, concedida pelo professor avaliador 2 ao candidato i.
b. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
c. A nota padronizada do Exame Oral formará a MÉDIA DA FASE 2 do Processo Seletivo para
cada candidato.
• Elimina-se o candidato que na 2ª Fase- Exame Oral:
a. Não seguir as instruções sobre a realização do Exame Oral Online.
b. Obtiver NOTA BRUTA inferior a 3,0 (três) no Exame Oral atribuída por qualquer um dos dois
avaliadores.
c. Estiver ausente.
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• Apuração do Resultado Final
a. A apuração da MÉDIA FINAL será calculada, atribuindo-se peso 7 (sete) à MÉDIA DA FASE
1 (Módulos Objetivo e Discursivo), peso 3 (três) à NOTA PADRONIZADA DA FASE 2 (Exame
Oral), e dividindo-se a soma desses dois componentes por 10 (dez), de acordo com a
seguinte fórmula:
- MÉDIA FINAL = (7 X [MÉDIA DA FASE 1]+ 3 X [NOTA PADRONIZADA DA FASE 2] ) /10.
b. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida
e selecionam-se os 230 (duzentos e trinta) candidatos que tiverem obtido as médias mais
altas, os quais estarão APROVADOS para o Requerimento de Matrícula (item 13), sendo
190 (cento e noventa) para o Período Diurno e 40 (quarenta) para o Período Noturno.
c. No caso de empate, terá preferência o candidato com maiores notas brutas nas provas da
1ª Fase obtidas na ordem de precedência que segue:
1. Matemática Aplicada;
2. Redação;
3. Matemática;
4. Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos;
5. Língua Inglesa e Interpretação de Textos;
6. Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades).
d. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
e. Os demais candidatos classificados a partir da 231ª (ducentésima trigésima primeira)
posição constituirão a LISTA DE ESPERA do Processo Seletivo Vestibular e poderão,
eventualmente, vir a ser convocados para o Requerimento de Matrícula (Item 13), caso
haja desistências.
f.

O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela MÉDIA
FINAL obtida no Processo Seletivo Vestibular e a 1ª opção declarada na inscrição, com
validade somente para o semestre a que se refere o Processo Seletivo. Em determinado
momento, pode ocorrer que o enésimo candidato seja convocado para matrícula em sua
2ª (segunda) opção, em razão de a totalidade das vagas de sua 1ª (primeira) opção já ter
sido preenchida. Nesse caso, o candidato convocado poderá:
i. Exercer, caso tenha indicado, sua 2ª (segunda) opção e aguardar a possibilidade de ser
remanejado para a 1ª (primeira) opção;
ii. Exercer, caso tenha indicado, sua 2ª (segunda) opção e desistir da vaga em 1ª (primeira)
opção;
iii. Manifestar o seu interesse apenas por vaga em sua 1ª (primeira) opção, acessando,
o site www.fgv.br/processoseletivo, menu Resultados no link “Acompanhe o resultado e
verifique suas notas” link de Pré-matrícula. Ao desistir da vaga em 2ª (segunda) opção, o
candidato passa a aguardar apenas uma eventual convocação em sua 1ª (primeira) opção.

g. A decisão dentre as 3 (três) alternativas acima valerá imediatamente para os demais
processos seletivos dos quais o candidato estiver participando.
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Curso de Graduação em Administração Pública
• Apuração do Resultado da 1ªFase
a. O candidato AUSENTE a qualquer prova do Módulo Discursivo ou do Módulo Objetivo
terá nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
b. Os candidatos que tiverem notam ZERO em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do
Módulo Discursivo serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo.
c. Elimina-se o candidato que não tenha submetido o documento (Comprovante de Conclusão
do Ensino Médio) de acordo com o item 9.7.
d. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula : (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
e. Obtém-se a média de cada candidato pela MÉDIA PONDERADA das notas das 6 (seis)
provas, já estatisticamente padronizadas, conforme tabela de pesos abaixo:
MÓDULO OBJETIVO

MÓDULO DISCURSIVO

MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA,
LITERATURA E
INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS

LÍNGUA INGLESA E
INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS

CIÊNCIAS
HUMANAS
(HISTÓRIA,
GEOGRAFIA E
ATUALIDADES)

REDAÇÃO

INTERPRETAÇÃO
DO BRASIL
CONTEMPORÂNEO

1

2

1

3

4

4

f.

Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA obtida.
Selecionam-se os 200 (duzentos) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas.

g. Os 200 (duzentos) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas serão convocados
para a 2ª Fase – Exame Oral.
h. Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ ABITUR/
BAC/SAT/SAT, se convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o
Exame Oral apenas uma vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo cuja
convocação ocorrer primeiro e o desempenho neste Exame Oral será válido para todos os
processos seletivos em que os candidatos tiverem sido convocados para a 2ª Fase.
i.

Os candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à primeira convocação,
terão desempenho igual a zero nesta Fase, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o
Exame Oral referente aos Processos Seletivos ENEM e/ou IB/ABITUR/BAC/SAT.

j.

Se houver empate na 200ª (ducentésima) posição, na 1ª Fase, todos os candidatos
classificados nessa posição passarão à 2ª Fase – Exame Oral.

• Apuração da 2ª Fase – Exame Oral
a. Efetua-se o processamento das notas atribuídas pela Banca Examinadora, que se converterá
em uma única NOTA BRUTA, variando de 0 (zero) a 10 (dez).
• Elimina-se o candidato que na 2ª Fase- Exame Oral:
a. Não seguir as instruções sobre a realização do Exame Oral Online.
b. Obtiver NOTA BRUTA inferior a 3,0 (três) no Exame Oral.
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c. Estiver ausente.
• Apuração Resultado Final
a. A apuração da MÉDIA FINAL será calculada, atribuindo-se peso 7 (sete) à MÉDIA DA FASE
1 (Provas do Módulos Objetivo e Discursivo), peso 3 (três) à NOTA DA FASE 2 (Exame Oral),
e dividindo-se a soma desses dois componentes por 10 (dez), de acordo com a seguinte
fórmula:
- MÉDIA FINAL = (7 X [MÉDIA DA FASE 1]+ 3 X [NOTA DA FASE 2] ) /10.
b. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida
e selecionam-se os 30 (trinta) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas os quais
estarão APROVADOS para o Requerimento de Matrícula (Item 13).
c. Os demais candidatos classificados a partir da 31ª (trigésima primeira) posição constituirão
a LISTA DE ESPERA do Processo Seletivo - Vestibular e poderão, eventualmente, vir a ser
convocados para a Matrícula (Item 13), caso haja desistências.
d. No caso de empate, terá preferência o candidato com maiores notas brutas nas provas da
1ª Fase obtidas na ordem de precedência que segue:
1. Interpretação do Brasil Contemporâneo;
2. Redação;
3. Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos;
4. Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades);
5. Língua Inglesa e Interpretação de Textos;
6. Matemática.
e. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
f.

9.3.4

O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando-se a ordem de classificação pela
Média Final obtida dos aprovados no resultado final do processo seletivo do Processo
Seletivo – Vestibular, com validade somente para o semestre a que se refere o Processo
Seletivo.

“Treineiros”:
• As Regras Gerais para os treineiros encontram-se no Item 1.8.
• Regras Específicas, complementares às Regras Gerais:
a. O candidato que se declare “treineiro” poderá participar das provas da 1ª Fase, mas deverão
estar cientes de que não serão convocados para a 2ª Fase- Exame Oral, fase essa destinada
apenas aos candidatos que comprovarem que concluíram ou que estão concluindo o Ensino
Médio até a data da Matrícula em primeira chamada.
• Para o curso de Graduação em Administração
•

Dentre os “treineiros”, apenas os 100 primeiros que obtiverem médias que estejam entre
as 1000 primeiras selecionadas do Módulo Objetivo da apuração da 1ª Fase, terão avaliadas
as provas do Módulo Discursivo – item 9.3.3.

•

Na apuração do Módulo Objetivo, se houver empate na 100ª (centésima) posição, serão
avaliadas todas as provas do Módulo Discursivo dos “treineiros” cuja nota esteja empatada.
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9.3.5

Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 9.9).
• Os candidatos classificados para a 2ª Fase terão seus nomes divulgados por ordem alfabética no site
www.fgv.br/processoseletivo, menu Resultados, conforme Cronograma (Item 9.9) e será divulgado
na mesma data do resultado o Cartão de Confirmação com local, data e horário de realização
do Exame Oral no menu Resultados, no link Cartão de Confirmação do Exame Oral, mediante a
utilização do número de inscrição recebido por e-mail, após realizar a inscrição no Processo Seletivo.
• O acesso as notas e classificações nas duas fases se dará na divulgação dos resultados finais.
Essas informações estarão disponíveis no site www.fgv.br/processoseletivo > São Paulo >
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo Vestibular) > menu Resultados e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição recebido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• A resolução da prova de Matemática do Módulo Discursivo e o gabarito do Módulo Objetivo
serão divulgados no site www.fgv.br/processoseletivo > São Paulo > Graduação > Curso
> Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo
Vestibular)> menu Provas Aplicadas, conforme Cronograma (Item 9.9).
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 9.9).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que sejam
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.

9.4

ENEM
Das Condições para Participação
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM nos
anos 2021, 2020 e 2019.
b. Para o Curso de Graduação em Administração os candidatos têm que ter optado pelo idioma inglês na
prova de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”.
c. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do período de
inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma de inscrição (Item 1.6);
d. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número de
inscrição do ENEM da edição que deseja participar: 2021, 2020 e 2019. A FGV não se responsabilizará
por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas junto ao Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
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e. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos “treineiros”.
Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que concluíram ou que
concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula – Cronograma (Item 9.9).
f.

Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.

9.4.1

Critérios e Composição
• A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC). A FGV levará
em conta, para obtenção das notas do ENEM no INEP, o número de inscrição indicado pelo
candidato no ato da inscrição.

9.4.2

Curso de Graduação em Administração
O Processo Seletivo ENEM é composto por duas fases de apuração:
a. 1ªFase: A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
b. 2ªFase: Exame Oral (ver esclarecimentos e conteúdo no Item 9.8).
• Apuração dos Resultados - 1ªFase
a. Obtém-se a MÉDIA PONDERADA conforme tabela de pesos abaixo:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e Suas Tecnologias

1

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias

1

Matemática e Suas Tecnologias

2

Redação

1

b. A prova de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, não será contabilizada na apuração
do resultado.
c. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA PONDERADA inferior a 650 pontos, considerandose as provas acima mencionadas ou que obtiver nota zero na Redação.
d. Elimina-se o candidato que não tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”.
e. Elimina-se o candidato que, não tenha submetido o documento (Comprovante de Conclusão
do Ensino Médio) de acordo com o item 9.7.
f.

As notas de cada candidato, em cada prova, serão convertidas em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).

g. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA PONDERADA
obtida.
h. Selecionam-se os 40 (quarenta) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas, os
quais estarão APROVADOS na 1ª Fase e deverão participar da 2ª Fase – Exame Oral.
i.

Se houver empate na 40ª (quadragésima) posição, todos os candidatos classificados nessa
posição passarão para a 2ª Fase – Exame Oral.
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j.

Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ABITUR/BAC/
SAT, se convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o Exame Oral
apenas uma vez, obrigatoriamente, no processo em que foi convocado para a realização do
exame e o desempenho será válido para todos os processos seletivos em que os candidatos
tiverem sido convocados para a 2ª Fase. Por essa razão, a lista do Processo Seletivo ENEM
poderá conter um número menor do que 40 (quarenta) candidatos convocados para a
realização do Exame Oral.

k. Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à sua convocação terão
desempenho igual a zero na 2ª Fase, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o Exame
Oral referente aos demais Processos Seletivos.
• Apuração da 2ª Fase - Exame Oral
a. Efetua-se o processamento das notas atribuídas pelos professores Examinadores, que se
converterão em duas notas brutas:
NB1i = nota bruta, de 0 a 10, concedida pelo professor avaliador 1 ao candidato i.
NB2i = nota bruta, de 0 a 10, concedida pelo professor avaliador 2 ao candidato i.
b. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
c. A nota padronizada do Exame Oral formará a MÉDIA DA FASE 2 do Processo Seletivo para
cada candidato.
• Elimina-se o candidato que na 2ª Fase- Exame Oral:
a. Não seguir as instruções sobre a realização do Exame Oral Online.
b. Obtiver NOTA BRUTA inferior a 3,0 (três) no Exame Oral atribuída por qualquer um dos dois
avaliadores.
c. Estiver ausente.
• Apuração do Resultado Final
a. Calcula-se a MÉDIA FINAL atribuindo-se peso 7 (sete) à MÉDIA da 1ª Fase (Notas do ENEM),
peso 3 (três) à NOTA PADRONIZADA da 2ª Fase (Exame Oral), e divide-se a soma desses dois
componentes por 10 (dez) de acordo com a fórmula abaixo:
- MÉDIA FINAL = (7 X [MÉDIA DA FASE 1]+ 3 X [NOTA PADRONIZADA DA FASE 2] ) /10.
b. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida
e selecionam-se os 12 (doze) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas, os quais
estarão APROVADOS, sendo 8 (oito) para o Período Diurno e 4 (quatro) para o Período
Noturno.
c. No caso de empate, terá preferência o candidato com maior nota da Redação do Exame
ENEM; persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
d. Os demais candidatos classificados a partir da 13ª (décima terceira) posição constituirão
a LISTA DE ESPERA do Processo Seletivo ENEM e poderão, eventualmente, vir a ser
convocados para o Requerimento de Matrícula (Item 13), caso haja desistências.
e. O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela
MÉDIA FINAL obtida no Processo Seletivo ENEM e a 1ª opção declarada na inscrição, com
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validade somente para o semestre a que se refere o Processo Seletivo. Em determinado
momento, pode ocorrer que o enésimo candidato seja convocado para matrícula em sua
2ª (segunda) opção, em razão de a totalidade das vagas de sua 1ª (primeira) opção já ter
sido preenchida. Nesse caso, o candidato convocado poderá:
i. Exercer, caso tenha indicado, sua 2ª (segunda) opção e aguardar a possibilidade de ser
remanejado para a 1ª (primeira) opção;
ii. Exercer, caso tenha indicado, sua 2ª (segunda) opção e desistir da vaga em 1ª (primeira)
opção;
iii. Manifestar o seu interesse apenas por vaga em sua 1ª (primeira) opção, acessando, da
data de divulgação do resultado até 2 dias após a divulgação da 1ª chamada, o site www.
fgv.br/processoseletivo, menu Resultados no link Acompanhe o resultado e verifique suas
notas, no link de Pré-matrícula. Ao desistir da vaga em 2ª (segunda) opção, o candidato
passa a aguardar apenas uma eventual convocação em sua 1ª (primeira) opção.
f.
9.4.3

A decisão dentre as 3 (três) alternativas acima valerá imediatamente para os demais
processos seletivos dos quais o candidato estiver participando.

Curso de Graduação em Administração Pública
O Processo Seletivo ENEM é composto por duas fases de apuração:
a. 1ªFase: A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas fornecidas pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
b. 2ªFase: Exame Oral (ver esclarecimentos e conteúdo no Item 9.8).
• Apuração dos Resultados 1ª Fase
a. Elimina-se o candidato que tiver obtido nota zero na redação do ENEM.
b. Elimina-se o candidato que não tenha submetido o documento (Comprovante de Conclusão
do Ensino Médio) conforme item 9.7.
c. Obtém-se a MÉDIA PONDERADA com base nas notas das quatro áreas de Conhecimento,
conforme tabela de pesos abaixo, atribuindo maior peso à área de Ciências Humanas:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1

Matemática e suas Tecnologias

1

Redação

1

d. A nota da prova de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, não será considerada na
apuração do resultado.
e. As notas de cada candidato, em cada prova, serão convertidas em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
f.

Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA PONDERADA
obtida.

g. Os 50 (cinquenta) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas estão automaticamente
convocados para a 2ª Fase de Apuração. Se houver empate na 50º (quinquagésima) posição,
na 1ª Fase, todos os candidatos classificados nessa posição passarão à 2ª Fase – Exame Oral.
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h. Os candidatos que participarem dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e IB/ ABITUR/
BAC/SAT, se convocados para a 2ª Fase em mais de um Processo Seletivo, realizarão o
Exame Oral apenas uma vez, obrigatoriamente na data referente ao Processo Seletivo
cuja convocação ocorrer primeiro e o desempenho será válido para todos os processos
seletivos em que os candidatos tiverem sido convocados para a 2ª Fase. Por essa razão, a
lista do Processo Seletivo ENEM poderá conter um número maior do que os 50 (cinquenta)
candidatos convocados para a realização do Exame Oral.
i.

Candidatos que não realizarem o Exame Oral na data referente à primeira convocação terão
desempenho igual a zero nesta 2ª Fase, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar o
Exame Oral novamente.

• Apuração Resultado da 2ª Fase
a. Efetua-se o processamento das notas atribuídas pela Banca Examinadora do Exame Oral,
que se converterá em uma única NOTA BRUTA, variando de 0 (zero) a 10 (dez).
b. Elimina-se o candidato que no Exame Oral:
- Não seguir as instruções sobre a realização do Exame Oral Online.
- Obtiver NOTA BRUTA inferior a 3,0 (três) no Exame Oral.
- Estiver ausente.
• Apuração do Resultado Final
a. Calcula-se a MÉDIA FINAL atribuindo-se peso 7 (sete) à MÉDIA da 1ª Fase (Notas do
ENEM), peso 3 (três) à NOTA BRUTA da 2ª Fase (Exame Oral), e divide-se a soma desses
dois componentes por 10 (dez) de acordo com a fórmula abaixo:
- MÉDIA FINAL = (7 X [MÉDIA DA FASE 1]+ 3 X [NOTA DA FASE 2] ) /10
b. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerada a MÉDIA FINAL obtida
e selecionam-se os 10 (dez) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas, os quais
estarão APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (Item 13).
c. No caso de empate, terá preferência o candidato com maior nota da Redação do Exame
ENEM e persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
d. O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando-se a ordem de classificação pela
Média Final dos aprovados no Processo Seletivo ENEM, com validade somente para o
semestre a que se refere o Processo Seletivo.
9.4.4

Resultado
• O resultado será divulgado 7 (sete) dias úteis após a divulgação, para as instituições, das notas
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP) e, após
esse prazo, estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo, menu Resultados.
• Os candidatos classificados para a 2ª Fase terão seus nomes divulgados por ordem alfabética
no site www.fgv.br/processoseletivo, menu Resultados, conforme Cronograma (Item 9.9).
Para os candidatos da Lista de Aprovados para participar da Segunda Fase, será divulgado na
mesma data do resultado o Cartão de Confirmação com local, data e horário de realização do
Exame Oral no menu Resultados, no link “Cartão de Confirmação do Exame Oral”, mediante
a utilização do número de inscrição recebido por e-mail, apósrealizar a inscrição no Processo
Seletivo.
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• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
9.5

PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR, BAC E SAT
•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:

ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

FGV EAESP

>=31

<=2,3

>=14

>=1,200

•

Os candidatos deverão realizar o upload do Certificado do Exame realizado, no formato “PDF” até a
data estipulada no Cronograma de inscrição (Item 1.6).
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.

9.6

DAS VAGAS REMANESCENTES
•

É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação dos resultados finais e averiguar
sua eventual aprovação em todos as modalidades do Processos Seletivos deste Manual do Candidato
e do Edital e consequente convocação para a matrícula ou, no caso de lista de espera, convocação para
manifestar interesse pela vaga e demais atos relativos a esse Processo Seletivo. Os candidatos terão
acesso individual, pela internet, às médias obtidas e à sua classificação relativa ao Processo Seletivo.

•

Para o curso de Administração, na eventualidade de vagas reservadas para a modalidade ENEM não
serem preenchidas até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no
Processo Seletivo do Vestibular.

•

Para os cursos de Administração Pública na eventualidade de vagas reservadas para a modalidade
ENEM não serem preenchidas, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo
Seletivo Vestibular.

•

Caso as vagas destinadas aos candidatos que realizaram o Processo Seletivo para uma determinada
modalidade Internacional não sejam preenchidas até 28/01/2022 e não haja candidatos aprovados em
lista de espera, essas vagas serão destinadas, na sequência indicada, a candidatos que realizaram os
demais Processos Seletivos da modalidade Internacional, conforme quadro abaixo:
VAGAS NÃO PREENCHIDAS DOS
SEGUINTES EXAMES:
ABITUR

SEQUÊNCIA INDICADA DOS DEMAIS PROCESSOS SELETIVOS
DA MODALIDADE INTERNACIONAL
Destinadas, por ordem para as vagas do BAC / IB / SAT

BAC

Destinadas, por ordem para as vagas do ABITUR / IB / SAT

SAT

Destinadas, por ordem para as vagas do ABITUR / BAC / IB

IB

Destinadas, por ordem para as vagas do ABITUR / BAC / SAT
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9.7

•

Na eventualidade de vagas reservadas para o Processo Seletivo Internacional IB/ABITUR/BAC/SAT
não serem preenchidas até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no
Processo Seletivo Vestibular.

•

Considerando o início das atividades acadêmicas para os alunos ingressantes em 14/02/2022, a FGV se
reserva ao direito de não realizar convocações adicionais após o dia 18/02/2022 para preencher todas
as vagas, o que pode eventualmente deixar vagas remanescentes do Processo Seletivo Vestibular.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O PROCESSO SELETIVO
9.7.1

FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Para formalizar sua inscrição no Processo Seletivo Vestibular, ENEM e Internacional IB/ABITUR/
BAC/SAT, os interessados deverão submeter até o prazo estabelecido no Cronograma de inscrição
(Item 1.6), exclusivamente pela internet na Ficha de Inscrição ou no link “Acompanhe sua Inscrição”,
os documentos abaixo:
• Processos Seletivos Vestibular e ENEM
a. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (em formato PDF) (item 9.7.2).
• Processo Internacional IB/ABITUR/BAC/SAT
a. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (em formato PDF) (item 9.7.2);
b. Resultado de um dos exames IB/ABITUR/BAC/SAT.

9.7.2

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE
• Os candidatos que estão em fase de conclusão do Ensino Médio deverão apresentar uma
Declaração de matrícula com previsão de conclusão do Ensino Médio, em papel timbrado
da escola com carimbo e assinatura do diretor ou do seu substituto legal, informando que o
candidato concluirá 3º ano em 2021.
• Para a comprovação de conclusão do Ensino Médio obtida por Suplência, de acordo com o
Artigo 38 da Lei 9394/96, o candidato deverá entregar o referido Certificado de Conclusão.
Não serão aceitas Declarações ou Atestados, informando que o candidato realizou os exames
do supletivo.
• No caso de estrangeiros, a condição migratória regular no Brasil, que compreende a obtenção
do visto e a atualização do registro de estrangeiro, é de responsabilidade do estudante, e é
indispensável para efetivação da matrícula e, posteriormente, para a renovação da matrícula a
cada início de período letivo.
• Caso não comprove a conclusão do Ensino Médio até o prazo estabelecido no Cronograma de
inscrição (Item 1.6), o candidato será eliminado do Processo Seletivo.
• Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos após o prazo e que não estejam compatíveis
com o que foi solicitado.
• Candidatos que realizarem inscrição para os Processos Vestibular e Enem deverão submeter o
documento às duas inscrições.
• Candidatos que estão participando do Processo Seletivo Vestibular como “treineiros” não
precisam anexar o documento, pois participam somente da 1ª Fase.
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9.8 ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXAME ORAL (PARA ESSE EXAME É UTILIZADA A PLATAFORMA DA KIRA
TALENT).
9.8.1

Conteúdo e Critérios de Classificação - 2ª Fase
• A 2ª Fase será realizada online por meio da plataforma Kira Talent.
• O Exame Oral acontecerá na data estabelecida no Cronograma (Item 9.9) e será agendado
previamente pela coordenadoria do processo seletivo. Não haverá reagendamento, em
nenhuma hipótese.
• O Cartão de Confirmação da 2ª Fase com o horário de realização do Exame Oral será divulgado
na data estabelecida no Cronograma (Item 9.9) no site www.fgv.br/processoseletivo, menu
Resultados > Cartão de Confirmação 2ª Fase.
• O Exame Oral constitui a Segunda Fase dos Processos Seletivos Vestibular, ENEM e Internacional
IB/ABITUR/BAC/SAT e será realizado online. Este exame tem como objetivo avaliar três aspectos:
a. capacidade de argumentar e justificar a escolha vocacional;
b. habilidades analíticas manifestadas oralmente pelo candidato;
c. capacidade de iniciativa apresentada pelo candidato na entrevista vinculada a três
dimensões: capacidade do candidato de influenciar o meio em que atua, de interagir com
novas experiências sociais e, ainda, de exercer plenamente sua autonomia nas organizações,
respeitando as posições dos demais indivíduos.
• A banca examinadora será composta por professores da FGV EAESP, agrupados em duplas
por candidato examinado. A banca é treinada para realizar essa fase do processo avaliativo e
seguirá critérios padronizados de aferição de desempenho.
• O candidato aos Processos Exames Internacionais que for estrangeiro e não conseguir se
comunicar com a Banca Examinadora em português ou inglês durante o Exame Oral será
eliminado do Processo Seletivo.
• O candidato é responsável pela impressão do Cartão de Confirmação da 2ª Fase para o Exame
Oral com os dados de agendamento do Exame. O Exame Oral somente poderá ser realizado
na data estabelecida no Cronograma (Item 9.9) e no horário a ser divulgado no Cartão de
confirmação.
• No dia do Exame, o candidato que acessar o link após o horário estabelecido, estará eliminado
do Processo Seletivo.
• O Exame deverá ser realizado dentro do prazo estipulado. Exames realizados fora do prazo não
serão aceitos e o candidato será automaticamente eliminado.
• A FGV não se responsabiliza por motivos que impossibilitem a realização do Exame Oral
por quaisquer fatores que impossibilitem a transmissão de acesso via internet por parte
do candidato. Nesse caso, havendo impedimento técnico, o candidato estará eliminado do
processo seletivo.
• Mais informações sobre a realização do Exame Oral Online serão enviadas, por e-mail, na data
de divulgação do Cartão de Confirmação.
• Não haverá revisão ou vista do Exame Oral em nenhuma hipótese e não serão fornecidos
originais ou cópias de materiais do Exame.
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9.9 CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA - ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– FGV EAESP
9.9.1

Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

10/12/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

2ª Fase - Exame Oral

15/12/2021

Verificar informações no Cartão
de Confirmação.

Divulgação do Resultado Final

07/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

07/01 a 20/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

das 18h 07/01 a 17/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

20/01/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

24/01/2022

FGV SRA –SP

1ª Fase – 1º e 2º dias de provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo) e Resolução da
Prova de Matemática Aplicada para o curso de Administração.
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação da lista de classificados e do cartão de confirmação
para a 2ª Fase

Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site
Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos
Matrícula
em
1ª Chamada

A partir de 27/01/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h

27/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 27/01 a 01/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

03/02/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

07/02/2022

FGV SRA –SP

09/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 09/02 a 11/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

15/02/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

18/02/2022

FGV SRA –SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –SP

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos
Matrícula
em
2ª Chamada

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 3ª
Chamada, a partir das 18h
Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos
Matrícula
em
3ª Chamada
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9.9.2

Processo Seletivo ENEM
ETAPA

DATA

LOCAL

Divulgação da lista de classificados a 2ª Fase

7 (sete) dias úteis após a divulgação das notas
pelo (INEP/MEC), às Instituições de Ensino.

www.fgv.br/processoseletivo

Realização do Exame Oral

3º dia útil a partir da publicação do resultado da
primeira fase

www.fgv.br/processoseletivo

Divulgação do Resultado Final

5 (cinco) dias úteis após a data de aplicação do
Exame Oral.

www.fgv.br/processoseletivo

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.

9.9.3

Processo Seletivo - Exames Internacionais IB/ABITUR/BAC/SAT
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14/01/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Exame Oral

18/01/2022

Verificar informações no Cartão
de Confirmação.

Divulgação do Resultado Final

21/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 21/01 a 31/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

21/01 a 27/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

22/01 a 31/01/2022

FGV SRA –SP

03/02/2022

FGV SRA –SP

Divulgação da lista de classificados a 2ª Fase e do Cartão de
Confirmação da 2ª Fase

Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

A partir de 08/02/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h

08/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

08/02 a 10/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

09/02 a 11/02/2022

FGV SRA –SP

14/02/2022

FGV SRA –SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –SP

Matrícula
em
2ª Chamada

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

9.10 ENDEREÇO ESCOLA
Escola
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO –
FGV EAESP

Página Eletrônica
www.fgv.br/eaesp

Endereço
Av.Nove de Julho, 2029, CEP 01313
902, Bela Vista, São Paulo, SP

124

SÃO PAULO
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV EESP

10. CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
10.1 DO CURSO
•

O Curso de Graduação em Ciências Econômicas da ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV EESP,
bacharelado, teve renovação de reconhecimento de curso pela Portaria SERES nº 266 de 03/04/2017,
publicada no D.O.U. em 04/04/2017 do Ministério da Educação e o aumento das vagas, conforme
comunicação à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Resolução 015/2019 de
23/09/2019.

10.1.1 Dos Locais das Aulas
• O Curso de Graduação em Ciências Econômicas da FGV EESP é ministrado nos prédios da FGV
em São Paulo, na Rua Itapeva, 474 e na Avenida Nove de Julho, 2.029.
10.1.2 Da Duração e Turno de Funcionamento
• Curso de Graduação em Ciências Econômicas da ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – FGV
EESP, é oferecido em base semestral, com a duração mínima de quatro anos (oito semestres) e
máxima de sete anos (quatorze semestres). O Curso é ministrado em período integral (manhã
e tarde).
• Não é possível, portanto, frequentar simultaneamente dois cursos de graduação nos períodos
diurno e vespertino.
10.1.3 Das Vagas Ofertadas
• As vagas do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da FGV EESP oferecidas para o
primeiro semestre letivo de 2022 estão distribuídas como segue:
VAGAS
CURSO

Ciências
Econômicas

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

OLÍMPIADAS DO CONHECIMENTO

ENEM

IB

ABITUR

SAT

BAC

TURNO

TOTAL

TURMAS

150

100

5

10

14

2

17

2

Integral

150

1

10.2 DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para concorrer às vagas do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da FGV EESP, o candidato
deve optar por realizar sua inscrição em um ou mais dos seguintes processos seletivos:
a. Processo Seletivo Vestibular (Item 10.3);
b. Processo Seletivo ENEM (Item 10.4);
c. Processo Seletivo com base no resultado de Olimpíadas do Conhecimento (item 10.5);
d. Processo Seletivo Exame Internacional IB, ABITUR, BAC ou SAT (Item 10.6).

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de um Processo Seletivo deverão realizar, para cada
processo, sua inscrição e respectivos pagamentos de taxas.
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10.3 VESTIBULAR
10.3.1 Composição
• O Processo Seletivo Vestibular será realizado em dois dias. Cada dia de prova será dividido em
3 (três) blocos, abordando as disciplinas e tempo de duração, conforme a seguir:
1º DIA

2º DIA
Segunda Fase – Provas Discursivas

1º Bloco (2h de duração):

4º Bloco (2h30 de duração):

•Redação

• Língua Portuguesa
• Matemática
Primeira Fase – Provas Objetivas

2º Bloco (2h de duração):

5º Bloco (2h de duração):

• Matemática – 30 questões

• Língua Portuguesa – 15 questões
• Inglês – 15 questões

3º Bloco (2h de duração):

6º Bloco (2h de duração):

• Geografia - 15 questões

• Biologia – 15 questões

• História – 15 questões

• Física – 15 questões
• Química – 15 questões

Atenção: Todos os candidatos deverão realizar todas as provas Objetivas e Discursivas

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.

•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática (Segunda Fase):
A prova de Matemática (discursiva) será composta por questões com perguntas abertas,
argumentativas ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões
serão elaboradas de modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais dos
teclados. Em particular, não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam outros
símbolos matemáticos além dos utilizados nas operações e relações aritméticas usuais (+, -, x,
/, =, <, >). O uso do rascunho será permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá solicitar que o
candidato apresente seu rascunho, a qualquer momento, durante sua realização.

126

10.3.2 Horário das Provas
As provas serão realizadas em dois dias, nas datas estabelecidas no Cronograma (Item 10.9).
1º DIA

2º DIA

1º bloco:

4º bloco:

• Duração individual da prova: 2h

• Duração individual da prova: 2h30

• Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

• Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h30

• Horário de acesso: 08h30

• Horário de acesso: 08h30

2º bloco:

5º bloco:

• Duração individual da prova: 2h

• Duração individual da prova: 2h

• Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

• Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

• Horário de acesso: 12h30

• Horário de acesso: 12h30

3º bloco:

6º bloco:

• Duração individual da prova: 2h

• Duração individual da prova: 2h

• Horário base de realização de prova: 16h00 às 18h00

• Horário base de realização de prova: 16h00 às 18h00

• Horário de acesso: 15h30

• Horário de acesso: 15h30

10.3.3 Apuração dos Resultados
• 1ª Fase
a. O candidato AUSENTE a qualquer uma das provas da 1ª Fase (Blocos de Provas 2,3,5 e 6)
terá nota ZERO (CFC 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.
b. Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
c. Elimina-se o candidato que acertar menos de 20% das questões de cada prova.
d. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
e. A MÉDIA FINAL de cada candidato nas provas da 1ª Fase, corresponde à MÉDIA ARITMÉTICA
SIMPLES das notas, estatisticamente padronizadas, das oito provas dos Blocos 2,3,5 e 6.
f.

Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo Vestibular, por ordem
decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida.

g. Selecionam-se os 400 candidatos que tiverem obtido as médias mais altas na Primeira Fase,
os quais estarão classificados para a Segunda Fase. Apenas os 400 candidatos aprovados
para a segunda fase terão as provas dos Blocos 1 e 4 corrigidas. No caso de empate na 400ª
posição, todos os candidatos empatados com aquela nota são classificados para a Segunda
Fase.
• 2ª Fase
a. O candidato AUSENTE a qualquer uma das provas da 2ª Fase terá nota ZERO (CFC 259/91).
Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
b. Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
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c. Elimina-se o candidato que obtiver nota bruta inferior a 2,0 (dois) em qualquer prova da
segunda fase, antes da padronização estatística.
d. As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas
estatisticamente, de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula da
Padronização).
e. Obtém-se a média de cada candidato na Segunda Fase, que corresponde à MÉDIA
PONDERADA das notas, estatisticamente padronizadas, das três provas conforme a seguinte
tabela de pesos:
PROVAS DISCURSIVAS (BLOCOS 1 E 4)

f.

PESOS

Matemática (Bloco 4)

3

Língua Portuguesa (Bloco 4)

1

Redação em Língua Portuguesa (Bloco 1)

1

A apuração da Média Final será feita de acordo com a seguinte fórmula:
• Média Final = 0,4 (Média da 1ª Fase) + 0,6 (Média da 2ª Fase).

g. Havendo empate na MÉDIA FINAL, serão aplicados os seguintes critérios de desempate,
para estabelecer a posição de classificação do candidato, nesta ordem:
ORDEM

CRITÉRIOS

1

Melhor média da 2ª Fase

2

Melhor média da 1ª Fase

3

Melhor nota da prova de Matemática (2ª Fase)

4

Melhor nota da prova de Língua Portuguesa (2ª Fase)

5

Melhor nota da prova de Matemática (1ª Fase)

6

Melhor nota da prova de Língua Portuguesa (1ª Fase)

7

Melhor nota da prova de Redação em Língua Portuguesa

8

Melhor nota da prova de Física

9

Melhor nota da prova de Química

10

Melhor nota da prova de Biologia

h. Nas médias da 1ª e da 2ª Fase utilizadas no cálculo da MÉDIA FINAL, serão consideradas
nove casas decimais.
i.

Relacionam-se os candidatos Participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.

j.

Selecionam-se os 100 (cem) candidatos que tiverem obtido as médias mais altas, os
quais estarão APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula. Os demais
constituirão a Lista de Espera.

k. O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela Média
Final dos aprovados e terá validade somente para o semestre a que se refere o Processo
Seletivo.
l.

As notas dos “treineiros” (itens 1.8 e 10.3.5) não serão consideradas para fins de qualquer
cálculo.
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10.3.4 Resultado
a. A Lista dos aprovados na primeira fase e a lista final dos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular serão divulgadas no site do processo seletivo, conforme data estabelecida no
Cronograma (Item 10.9).
b. Os candidatos terão acesso individual, pela internet, às notas brutas e padronizadas, às
médias obtidas e a sua classificação relativa nas duas fases do processo, de modo a obter uma
avaliação detalhada de seu desempenho. Essas informações estarão disponíveis no site www.
fgv.br/eesp/processo-seletivo (selecione Processo Seletivo Vestibular), menu Resultados, no
link Acompanhe o Resultado e Verifique suas Notas, mediante o número de inscrição recebido
por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
c. Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
d. As provas da Primeira e da Segunda Fases estarão à disposição dos candidatos na internet, após
a sua realização.
e. O gabarito da Primeira Fase e a resolução da Segunda Fase somente estarão disponíveis após a
divulgação dos resultados na internet.
10.3.5 “Treineiros”
• As regras Gerais para os treineiros encontram-se no Item 1.8.
• Regras Específicas, complementares às Regras Gerais:
Apuração dos Resultados do Simulado para “TREINEIROS”
1ªFase – Simulado
a. Dentre os “treineiros”, somente os 20 primeiros classificados entre as 400 primeiras médias
estarão habilitados a participar da Segunda Fase.
b. No caso de empate na 20ª posição, TODOS os “treineiros” com aquela nota empatada são
classificados para a Segunda Fase.
2ª Fase – Simulado
a. Selecionam-se os 100 participantes efetivos que tiverem obtido as médias mais altas.
Os 20 “treineiros” classificados nas 100 primeiras posições teriam sido APROVADOS e os
demais constituiriam a LISTA DE ESPERA no Processo Seletivo, se estivessem participando
na condição de candidatos.
10.4 ENEM
10.4.1 Das Condições, Critérios e Composição
a. Submeter até o prazo estabelecido no Cronograma de inscrição (Item 1.6), exclusivamente pela
internet na Ficha de Inscrição ou link “Acompanhe sua Inscrição” uma Carta de Motivação; o
candidato deverá redigir um texto no qual apresente os motivos pelos quais tem interesse em
cursar Economia na FGV EESP. O texto pode incluir informações sobre a trajetória do candidato,
seus interesses em termos de disciplinas e áreas de conhecimento, o tipo de trabalho que
pretende realizar e que impacto social deseja ter com a futura profissão, desde que tais
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informações contribuam para justificar a opção pela FGV EESP. O texto deverá conter a seguinte
formatação:
•
•
•
•
•
•

Nome completo e número de inscrição;
Formato: PDF;
Fonte: Times New Roman;
Tamanho: 12;
Espaçamento de linha: simples, margem normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm;
esquerda: 3,0 cm; direita: 3,0 cm);
Linhas: mínimo 30 e máximo 100.

A carta de motivação será verificada através de um software antiplágio. Caso seja verificado plágio
no documento, o candidato será eliminado do processo seletivo. Será considerado plágio a cópia
ou mera adaptação de trechos de outras fontes sem a devida citação. A fonte original deverá ser
devidamente identificada na citação bibliográfica de acordo com as normas da ABNT.
• Em nenhuma hipótese a Carta de Motivação será aceita após o prazo ou caso esteja fora dos
padrões de formatação exigidos neste Manual do Candidato e no Edital.
b. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) nos anos 2021, 2020 e 2019;
c. É obrigatório que o candidato tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”.
d. O candidato deverá preencher corretamente, na ficha de inscrição, os dados do CPF e o
número de inscrição no ENEM da edição que deseja participar – 2021, 2020 e 2019. A FGV não
se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas junto ao
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
e. Não será permitida a alteração do nº de inscrição do exame ENEM após o término do período
de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma de inscrição (Item 1.6);
f. O Processo Seletivo com base na nota do ENEM não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 10.9).
10.4.2 Apuração dos Resultados
a. A FGV realizará a classificação dos candidatos com base nas notas divulgadas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/ MEC).
b. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.
10.4.3 Critérios de seleção
a. Elimina-se o candidato que obtiver MÉDIA PONDERADA inferior a 650 (seiscentos e cinquenta)
pontos, considerando- se todas as provas do ENEM ou que obtiver nota zero na Redação;
b. Elimina-se o candidato que não tenha submetido a carta de motivação de acordo com o item
(a) da Subseção 10.4.1 deste Manual do Candidato e do Edital;
c. Elimina-se o candidato que não tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”;
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d. Obtém-se a MÉDIA PONDERADA conforme tabela de pesos abaixo:
ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

0

Matemática e suas Tecnologias

3

Redação

1

e. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA FINAL obtida;
f. Selecionam-se 10 (dez) candidatos que obtiveram as médias mais altas, os quais estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula;
g. O preenchimento de vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela MÉDIA
FINAL obtida;
h. No caso de empate terá preferência o candidato com maior nota de Matemática e suas
Tecnologias;
i. Persistindo o empate, avalia-se também a capacidade de iniciativa apresentada pelo candidato,
entendida aqui como as ideias e experiências apresentadas na carta de motivação que será
avaliada por um comitê de seleção formado por professores da FGV EESP;
j. Por fim, ainda persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
• Caso o item (i) da Subseção 10.4.3 deste Manual do Candidato e do Edital ocorra, o Comitê de
seleção da FGV EESP atribuirá NOTA BRUTA a Carta de Motivação variando de 0 a 10.
10.4.4 Resultado
a. A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
b. A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/eesp/processo-seletivo (selecione
Processo Seletivo ENEM) > menu Resultados.
c. A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista pela FGV. No ato da
matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste Manual do
Candidato e no Edital.
d. Somente poderão se matricular 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.
e. Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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10.5 OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
10.5.1 Das condições de participação
a. Submeter até o prazo estabelecido no Cronograma de inscrição (Item 1.6), exclusivamente pela
internet no site www.fgv.br/eesp/processo-seletivo (selecione Processo Seletivo ENEM) na
Ficha de Inscrição ou “Acompanhe sua Inscrição” uma Carta de Motivação; o candidato deverá
redigir um texto no qual apresente os motivos pelos quais tem interesse em cursar Economia
na FGV EESP. O texto pode incluir informações sobre a trajetória do candidato, seus interesses
em termos de disciplinas e áreas de conhecimento, o tipo de trabalho que pretende realizar e
que impacto social deseja ter com a futura profissão, desde que tais informações contribuam
para justificar a opção pela FGV EESP. O texto deverá conter a seguinte formatação:
• Nome completo e número de inscrição;
•

Formato: PDF;

•

Fonte: Times New Roman;

•

Tamanho: 12;

•

Espaçamento de linha: simples, margem normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm;
esquerda: 3,0 cm; direita: 3,0 cm);

•

Linhas: mínimo 30 e máximo 100.

A carta de motivação será verificada através de um software antiplágio. Caso seja verificado
plágio no documento, o candidato será eliminado do processo seletivo. Será considerado
plágio a cópia ou mera adaptação de trechos de outras fontes sem a devida citação. A fonte
original deverá ser devidamente identificada na citação bibliográfica de acordo com as normas
da ABNT.
• Em nenhuma hipótese a Carta de Motivação será aceita após o prazo ou caso esteja fora dos
padrões de formatação exigidos neste Manual do Candidato e no Edital.
b. Serão aceitas inscrições de candidatos que tiveram participação em Olimpíadas do Conhecimento
nos anos 2021, 2020, 2019 e 2018 e de acordo com as premiações no item 10.5.3;
c. São aceitas as seguintes competições:
i.

Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON);

ii. Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM);
iii. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas + Escolas Privadas (OBMEP);
iv. Olimpíada Brasileira de Física (OBF);
v. Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP);
vi. International Economics Olympiad (IEO);
vii. International Mathematical Olympiad (IMO);
viii. International Physics Olympiad (IPhO).
d. O candidato também deverá anexar documentos comprobatórios de sua participação e
premiação em olimpíadas do conhecimento descritas no item c da Subseção 10.5.1 deste
Manual do Candidato e do Edital;
e. Não serão aceitos documentos por outras vias ou após o encerramento das inscrições.
Documentos ilegíveis serão desconsiderados, invalidando a inscrição;
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f. As olimpíadas ou competições aceitas serão aquelas realizadas para estudantes de ensino
médio ou níveis equivalentes, sendo vetada a pontuação obtida em competições de nível
superior e/ou de nível fundamental.
g. O Processo Seletivo com base no desempenho em Olimpíadas do Conhecimento não permite
a participação de candidatos “treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo
nessa modalidade os candidatos que concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da
data prevista para matrícula – Cronograma (Item 10.9).
10.5.2 Apuração dos Resultados
A FGV realizará a classificação dos candidatos com base nas notas da pontuação obtida de acordo
com a Tabela de Pontuação do item a da Subseção 10.5.3 deste Manual do Candidato e do Edital.
10.5.3 Critérios de seleção
a. A participação e/ou o prêmio nas competições correspondem a pontos que serão utilizados na
seleção dos candidatos, seguindo a seguinte tabela de pontuação:
IMO

IPHO

IEO

OBM

OBF

OBECON

OBMEP

OBFEP

Ouro

150

146

128

98

84

74

74

54

Prata

142

138

120

90

76

66

66

46

Bronze

130

126

108

78

64

54

54

34

b. Elimina-se o candidato que obtiver pontuação inferior a 34;
c. Elimina-se o candidato que não tenha submetido a documentação de acordo com os itens (a)
e (c) da Subseção 10.5.1 deste Manual do Candidato e do Edital;
d. Considera-se a melhor medalha do candidato, com base nas medalhas conquistadas dentro do
intervalo de tempo do item c Subseção 10.5.1 deste Manual do Candidato e do Edital. Caso o
candidato tenha participado em mais de uma competição, o limite de medalhas que podem ser
enviadas é três (3) e para fins de apuração do resultado será escolhida a de maior pontuação.
e. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a pontuação da melhor
medalha de cada candidato;
f. Selecionam-se 5 (cinco) candidatos que obtiveram as pontuações mais altas, os quais estarão
APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula;
g. O preenchimento de vagas é sempre feito respeitando a ordem de classificação pela
PONTUAÇÃO FINAL obtida;
• Em caso de empate, a classificação será feita de acordo com os critérios de desempate abaixo
indicados, na seguinte ordem:
a. Compara-se a segunda melhor medalha dos candidatos;
b. Persistindo o empate, compara-se a terceira melhor medalha dos candidatos;
c. Persistindo o empate, avalia-se também a capacidade de iniciativa apresentada pelo
candidato, entendida aqui como as ideias e experiências apresentadas na carta de
motivação que será avaliada por um comitê de seleção formado por professores da FGV
EESP;
d. Por fim, ainda persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
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• Caso o item (c) da Subseção 10.5.3 deste Manual do Candidato e do Edital ocorra, o Comitê de
seleção da FGV EESP atribuirá NOTA BRUTA a Carta de Motivação variando de 0 a 10.
10.5.4 Resultado do Processo Seletivo Olimpíadas do Conhecimento
a. A Lista dos aprovados no Processo Seletivo Olimpíadas do Conhecimento, será divulgada no
site do processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 10.9).
b. 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.
c. A FGV EESP se reserva o direito de não preencher todas as vagas reservadas ao Processo
Seletivo Olimpíadas do Conhecimento.
d. A matrícula será realizada conforme cronograma disponível no item 13. No ato da matrícula, o
candidato deverá seguir todos os critérios e apresentar os documentos que constam no item
13 deste Manual do Candidato e no Edital.
e. 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.
f. Na eventualidade de vagas reservadas para o Processo Seletivo Olimpíadas do Conhecimento
não serem preenchidas, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo
Seletivo Vestibular.
10.6 PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL – IB, ABITUR, BAC E SAT
•

•

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test),
atendendo à pontuação conforme quadro abaixo:
ESCOLA

IB

ABITUR

BAC

SAT

FGV EESP

>=35

<=2,3

>=14

>=600 em ERW e >=600 em MT

Os candidatos deverão realizar o upload do Certificado do Exame realizado, no formato “PDF” até a
data estipulada no Cronograma de inscrição (Item 1.6).
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.
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10.7 DAS VAGAS REMANESCENTES
•

As vagas referentes ao Processo Seletivo não preenchidas após o período de matrícula poderão, a critério
da Coordenação de Graduação dos respectivos cursos, ser destinadas aos candidatos em lista de espera.
VAGA REMANESCENTE

OFERTA: LISTA DE ESPERA

Vestibular

–

ENEM

Vestibular

IB, ABITUR, BAC e SAT

Vestibular

Olimpíadas

Vestibular

•

Fica ainda a critério da Coordenação de Graduação a opção pelo não preenchimento.

•

Na eventualidade de as vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional nãoserem preenchidas
até 28/01/2022, essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo
Vestibular.

10.8 DAS ÊNFASES
•

O candidato aprovado deverá ao final do 2º ano do curso, informar sua ordem de preferências quanto
às ênfases, em data prevista no calendário escolar. A alocação do aluno nas ênfases seguirá os critérios
determinados nas Normas Aplicáveis ao Curso de Ciências Econômicas.
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10.9 CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FGV EESP
10.9.1 Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas

24/11/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Divulgação Aprovados Primeira Fase

30/11/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Divulgação do Resultado Final

20/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Das 18h 20/12/2021 a
05/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

20/12/21 a 04/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 05/01/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 07/01/2022

FGV SRA –SP

1º e 2º dias de provas

Declaração de Interesse por vaga
Unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

A partir de 10/01/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h

10/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

10 e 11/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 12/01/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 14/01/2022

FGV SRA –SP

17/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

17 a 19/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 20/01/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 24/01/2022

FGV SRA –SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

31/01/2022

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

14/02/2022

FGV SRA –SP

Matrícula
em
2ª Chamada

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 3ª
Chamada, a partir das 18h

Matrícula
em
3ª Chamada

10.9.2 Processo Seletivo ENEM
ETAPA
Divulgação do Resultado Final

DATA
7 (sete) dias úteis após a divulgação das notas pelo
(INEP/MEC), às Instituições de Ensino.

LOCAL
www.fgv.br/processoseletivo

Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.

136

10.9.3 Processo Seletivo Exame Internacional - IB ABITUR, BAC e SAT
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

até 24/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 26/01/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

até 28/01/2022

FGV SRA –SP

Divulgação do Resultado Final
Matrícula
em
Chamada
Única

Na eventualidade das vagas reservadas para Processo Seletivo Internacional não serem preenchidas até 28/01/2022, essas vagas
serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular.
Prazo final para desistência de vaga no curso

31/01/2022

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

14/02/2022

FGV SRA –SP

10.9.4 Processo Seletivo com Base nas Olimpíadas do Conhecimento
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

até 24/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

até 26/01/2022

FGV SRA –SP

28/01/2022

FGV SRA –SP

Divulgação do Resultado Final

Matrícula
em
Chamada
Única

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

Na eventualidade das vagas reservadas para Processo Seletivo Olimpíadas do Conhecimento não serem preenchidas até 28/01/2022,
essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular.
Prazo final para desistência de vaga no curso

31/01/2022

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

14/02/2022

FGV SRA –SP

10.10 ENDEREÇO ESCOLA
Escola
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO FGV EESP
*Ver Condições de Oferta do Curso.

Página Eletrônica
www.fgv.br/eesp/graduacao *

Endereço
Rua Itapeva, 474 - Bela Vista,
São Paulo, SP
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SÃO PAULO
FGV / Escola de Relações Internacionais FGV/RI

11. CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
11.1 DO CURSO
•

O curso de Graduação em Relações Internacionais da Escola de Relações Internacionais FGV/RI,
bacharelado, teve sua autorização pela Portaria SERES nº 458, de 27/06/2018, do Ministério da
Educação, publicada no D.O.U. em 28/06/2018.

11.1.1 Locais das Aulas
• O Curso de Graduação em Relações Internacionais é ministrado nos prédios da Fundação
Getulio Vargas, na Avenida Paulista, 548, e na Avenida Nove de Julho, 2.029, todos na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
11.1.2 Da Duração e Turnos de Funcionamento
• O Curso de Graduação em Relações Internacionais da FGV/RI terá duração mínima de 4 (quatro)
anos (oito semestres) e máxima de 7 (sete) anos (quatorze semestres), ministrado em período
integral.
• Tendo em vista a superposição de horários nos diferentes cursos oferecidos pela FGV nos
períodos iniciais, não será possível a matrícula em mais de um curso.
11.1.3 Das Vagas Ofertadas
• As vagas estão distribuídas conforme tabela abaixo:
VAGAS
CURSO

Relações
Internacionais

AUTORIZADAS

VESTIBULAR

ENEM

INTERNACIONAL

TOTAL

TURNO

TURMAS

100

80

5

15

100

Integral

1

11.2 DOS PROCESSOS SELETIVOS
•

Para participar do Processo Seletivo, os candidatos devem escolher uma ou mais das seguintes
modalidades de ingresso: a. Vestibular (item 11.3); b. ENEM (item 11.4); c. Exame Internacional (item
11.5);

•

Os candidatos que optarem por participar de mais de uma modalidade do Processo Seletivo, deverão
realizar uma inscrição por modalidade, com os respectivos pagamentos de taxas.

11.3 VESTIBULAR
11.3.1 Composição
O Processo Seletivo – Vestibular para o curso de Graduação em Relações Internacionais terá uma
única fase e será composto por dois módulos (Objetivo e Discursivo).
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11.3.2 Horário das Provas
• As provas serão realizadas em 2 dias. Cada dia possui 2 blocos, sendo os Blocos 1 e 3 de provas
Discursivas e os Blocos 2 e 4 de provas Objetivas. As provas ocorrerão na data estabelecida no
Cronograma (item 11.7) do Manual do Candidato e do Edital.
1º DIA

2º DIA

1º bloco (Prova Discursiva):

3º bloco (Prova Discursiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário base de realização de prova: 09h00 às 11h00

Horário de acesso: 08h30

Horário de acesso: 08h30

2º bloco (Prova Objetiva):

4º bloco (Prova Objetiva):

Duração individual da prova: 2h

Duração individual da prova: 2h

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário base de realização de prova: 13h00 às 15h00

Horário de acesso: 12h30

Horário de acesso: 12h30

• Módulo Objetivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (2º e 4º), conforme a
seguir:
MÓDULO OBJETIVO
2º Bloco- (2h de duração):
• Matemática (15 questões);
• Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades) (15 questões).
4º Bloco – (2h de duração):
• Língua Inglesa e Interpretação de Textos (15 questões);
• Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos (15 questões).

• Módulo Discursivo
Este módulo terá um total de 4h e será distribuído em 2 (dois) blocos (1 º e 3º), conforme a
seguir:
MÓDULO DISCURSIVO
1º Bloco (2h de duração)
• Redação
3º Bloco (2 horas de duração)
• Matemática Aplicada
(10 questões)

a. Redação em Língua Portuguesa:
•

Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes
de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema; domínio da estrutura
dissertativa; articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos; argumentação
coerente e consistente; expressão clara e correta, tendo em vista as normas da língua
escrita padrão; pertinência da seleção lexical.
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•

Para a atribuição dos pontos, a avaliação agrupará as referidas competências em três
diferentes quesitos: 1) tema e estrutura; 2) articulação e argumentação; 3) correção
gramatical e adequação lexical.

•

O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em
prosa, e conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não
atenderem a essas exigências não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.

b. Prova de Matemática Aplicada:
A prova de Matemática aplicada será composta por questões com perguntas abertas,
argumentativas ou em que o candidato deverá escolher a alternativa correta. As questões
serão elaboradas de modo que as respostas possam ser escritas usando os recursos usuais dos
teclados. Em particular, não haverá necessidade de escrever expressões que envolvam outros
símbolos matemáticos além dos utilizados nas operações e relações aritméticas usuais (+, -, x,
/, =, <, >). O uso do rascunho será permitido nesta prova, mas o Fiscal poderá solicitar que o
candidato apresente seu rascunho, a qualquer momento, durante sua realização.
11.3.3 Pesos aplicados na apuração dos resultados das Provas Objetivas e Discursivas
• Tabela dos pesos das provas
Módulo Objetivo
Escola

Curso

FGV/RI

Relações
Internacionais

Matemática

Ciências
Humanas
(História,
Geografia e
Atualidades)

1

2

Módulo Discursivo

Língua
Língua
Portuguesa,
Inglesa e
Literatura e
Interpretação
Interpretação
de Textos
de Textos
2

2

Matemática
Aplicada

Redação

1

2

• Fórmula Padronização estatística
As notas brutas obtidas pelos participantes em cada prova serão padronizadas estatisticamente,
de acordo com a fórmula: (Clique aqui para verificar a fórmula).
11.3.4 Apuração do Resultado
a. O candidato AUSENTE em qualquer prova do Módulo Objetivo ou do Módulo Discursivo terá
nota ZERO (CFE 259/91). Em consequência, estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo – Vestibular.
b. Os acertos de cada candidato, em cada prova, serão convertidos em NOTA BRUTA, variando
entre 0 (zero) e 10 (dez).
c. O candidato que obtiver nota bruta menor que 1,0 (um) em qualquer prova do Módulo Objetivo
ou do Módulo Discursivo, será automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.
d. A MÉDIA FINAL de cada candidato é calculada a partir da MÉDIA PONDERADA das notas das 6
(seis) provas, estatisticamente padronizadas, conforme tabelas de pesos item 11.3.3.
e. Relacionam-se os candidatos participantes do Processo Seletivo, por ordem decrescente,
considerando a MÉDIA FINAL obtida.
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f. Havendo empate na MÉDIA FINAL serão utilizados os seguintes critérios de desempate, de
acordo com a seguinte ordem:
1. Redação;
2. Matemática Aplicada;
3. Língua Portuguesa;
4. Ciências Humanas;
5. Inglês;
6. Matemática Objetiva;
7. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
h. Selecionam-se os candidatos por ordem decrescente de Média Final mais altas até o limite
das vagas oferecidas no item 11.1.3 deste Manual do Candidato e do Edital. Estes candidatos
estarão APROVADOS e convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13). Os demais
candidatos constituirão a Lista de Espera.
i. Os candidatos que constituírem a Lista de Espera poderão ser chamados para o Requerimento
de Matrícula (item 13), caso haja vagas disponíveis.
11.3.5 Resultado
• As Listas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular serão divulgadas no site do
processo seletivo, conforme data estabelecida no Cronograma (Item 11.7).
• Os candidatos terão acesso a uma avaliação detalhada de seu desempenho individual pela
internet, composto de: notas brutas e padronizadas, as médias finais obtidas e sua classificação.
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 e poderão ser acessadas mediante a utilização
do número de inscrição fornecido por e-mail após a conclusão da inscrição no processo seletivo.
• Não haverá revisão ou vista de provas em nenhuma hipótese e não serão fornecidos originais
nem cópias das provas.
• As provas do Módulo Discursivo e do Módulo Objetivo estarão à disposição dos candidatos na
internet, após a sua realização.
• A resolução da prova de Matemática do Módulo Discursivo e o gabarito do Módulo Objetivo
serão divulgados no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade > Graduação > Curso > Período
de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione Processo Seletivo Vestibular)>
menu Provas Aplicadas, conforme Cronograma (Item 11.7).
• Após a divulgação do Gabarito do Módulo Objetivo, o candidato participante do Processo
Seletivo Vestibular que discordar do gabarito divulgado deverá preencher o Formulário de
Contestação, disponível no site do processo seletivo e enviá-lo para o e-mail processoseletivo@
fgv.br, conforme Cronograma (Item 11.7).
• Os Formulários de Contestação que não estiverem corretamente preenchidos ou que forem
enviados fora do prazo estipulado não serão aceitos.
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11.4 ENEM
11.4.1 Das Condições, Critérios e Composição
a. Serão aceitas inscrições de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nos anos 2019, 2020 ou 2021.
b. Os candidatos devem ter optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias”.
c. Não será permitida a alteração do nº de inscrição dos exames do ENEM após o término do
período de inscrições no Processo Seletivo, conforme Cronograma de inscrição (Item 1.6);
d. O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, corretamente os dados de CPF e o número
de inscrição no ENEM e a edição do ENEM com a qual deseja participar 2019, 2020 ou 2021. A
FGV não se responsabilizará por informações incorretas que impedirão a obtenção das notas
junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC);
e. O Processo Seletivo, com base na nota do ENEM, não permite a participação de candidatos
“treineiros”. Somente poderão participar do Processo Seletivo ENEM os candidatos que
concluíram ou que concluirão o Ensino Médio, antes da data prevista para matrícula –
Cronograma (Item 11.7).
f. Os candidatos deverão ter obtido nota diferente de 0 (zero) na Redação.
11.4.2 Critérios para classificação
a. A classificação dos candidatos no processo seletivo ENEM será realizada com base nas notas
fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/
MEC). A FGV levará em conta, para obtenção das notas do ENEM junto ao INEP, o número de
inscrição indicado pelo candidato no ato da inscrição.

b. Para participar, o candidato deverá seguir os seguintes critérios:
•

Ter optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”;

•

Ter obtido nota igual ou superior a 600 pontos na prova de “Ciências Humanas e suas
Tecnologias” e de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”;

•

Ter obtido nota igual ou superior a 500 pontos na prova de Matemática e suas Tecnologias;

•

Ter obtido nota diferente de zero na prova de Redação.

11.4.3 Apuração dos Resultados
a. Obtém-se a MÉDIA conforme tabela de pesos abaixo:

•

ÁREAS DE CONHECIMENTO

PESOS

Ciências Humanas e suas Tecnologias

1

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

1

Matemática e suas Tecnologias

1

Redação

1

A prova de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” não será contabilizada na apuração
do resultado;
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b. Elimina-se o candidato que obtiver uma nota inferior a 600 pontos na prova de “Ciências
Humanas e suas Tecnologias” e de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”;
c. Elimina-se o candidato que obtiver uma nota inferior a 500 pontos na prova de “Matemática e
suas Tecnologias”;
d. Elimina-se o candidato que não tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias”;
e. Elimina-se o candidato que tiver obtido nota zero na redação;
f. Relacionam-se os candidatos por ordem decrescente, considerando a MÉDIA obtida;
g. Havendo empate na MÉDIA FINAL, serão utilizados os seguintes critérios de desempate para
estabelecer a posição de classificação do candidato, nesta ordem:
1. Redação;
2. “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”;
3. “Ciências Humanas e suas Tecnologias”;
4. “Matemática e suas Tecnologias”.
5. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
h. Serão convocados para o Requerimento de Matrícula (item 13) os 5 candidatos que tiverem
obtido as médias mais elevadas;
i. Os demais candidatos poderão declarar interesse por vaga após a divulgação do resultado e,
desta forma, constituirão a LISTA DE ESPERA, podendo ser convocados em caso de desistências;
j. O preenchimento das vagas será feito respeitando-se sempre a ordem de classificação pela
MÉDIA dos aprovados;
k. A aprovação para o requerimento de Matrícula (Item 13) é válida somente para o ano letivo a
que se refere o Processo Seletivo.
11.4.4 Resultado
• A Lista de aprovados com base no resultado do ENEM será publicada 7 (sete) dias úteis após
a divulgação das notas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da
Educação (INEP/MEC) às Instituições de Ensino.
• A Lista de aprovados estará disponível no site www.fgv.br/processoseletivo > Cidade>
Graduação > Curso > Período de Ingresso (selecione 1º semestre) > Modalidade (selecione
Processo Seletivo com base resultado do ENEM) > menu Resultados.
• A matrícula dos candidatos será realizada a partir da divulgação da Lista de aprovados pela FGV.
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos listados no item 13 deste
Manual do Candidato e no Edital.
• Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados
à FGV até 28/01/2022, as vagas reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas
por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou 2020 e, caso haja vagas
remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
11.5 PROCESSO SELETIVO EXAME INTERNACIONAL - IB, ABITUR, BAC, SAT E OUTROS EXAMES
a. Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com base nos
resultados do IB, ABITUR, BAC e SAT e os candidatos brasileiros e estrangeiros que tiverem realizado,
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em qualquer uma das edições dos últimos 2 (dois) anos um dos seguintes exames: IB (International
Baccalaureate Diploma Programme); ABITUR; BAC (Baccauléarat) e SAT (Scholastic Aptitude Test).
b. Para inscrição no Processo Seletivo Outros Exames Internacionais, tais como CICLO BÁSICO COMÚN
(ARGENTINA), PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (CHILE), EXANI-II ADMISIÓN (MÉXICO) e
Similares, poderão ser exigidos Carta de Motivação e/ou Carta de Recomendação e/ou Exame Oral e/
ou Redação.
Nota: Mais informações, detalhes do processo e apuração dos resultados, clique aqui e consulte o
Anexo “Internacional” de sua Escola.
11.6 DAS VAGAS REMANESCENTES:
a. Para o curso de Relações Internacionais, na eventualidade de vagas reservadas para a modalidade
ENEM não serem preenchidas até 28/01/2022 essas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados
no Processo Seletivo do Vestibular.
b. A FGV RI reserva-se o direito de não preencher todas as vagas reservadas às modalidades vestibular,
Enem e Internacional.
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11.7 CRONOGRAMAS: PROVAS, RESULTADOS E MATRÍCULA CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS – FGV/RI
11.7.1 Processo Seletivo Vestibular
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

14 e 15/11/2021

PROVA ONLINE

24/11/2021 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

26/11/2021até as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

03/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h de 03/12 a 17/12/2021

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site
www.fgv.br/processoseletivo

03 a 13/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

15/12/2021

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

17/12/2021

FGV SRA –SP

1º e 2º dias de Provas
Publicação do Gabarito (módulo objetivo)
Envio do Formulário de Contestação do Gabarito
Divulgação do Resultado Final
Declaração de Interesse por vaga
unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos

A partir de 21/12/2021, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª
Chamada, a partir das 18h

21/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h de 21/12 a 27/12/2021

www.fgv.br/processoseletivo

22 a 29/12/2021

FGV SRA –SP

04/01/2022

FGV SRA –SP

07/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h 07/01 a 10/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

08 a 14/01/2022

FGV SRA –SP

18/01/2022

FGV SRA –SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –SP

Matrícula
em
2ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos
Etapa 2: Pré-Matrícula
Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 3ª
Chamada, a partir das 18h
Matrícula
em
3ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de documentos
Etapa 2: Pré-Matrícula
Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

11.7.2 Processo Seletivo ENEM
ETAPA
Divulgação do Resultado Final

DATA
7 (sete) dias úteis após a divulgação das notas
pelo (INEP/MEC), às Instituições de Ensino.

LOCAL
www.fgv.br/processoseletivo

O cronograma para efetivação do vínculo com a FGV por meio do Processo Seletivo ENEM será divulgado juntamente com a
publicação do resultado desse processo seletivo.
Na eventualidade dos resultados do ENEM, ano de realização 2021 não serem disponibilizados à FGV até 28/01/2022, as vagas
reservadas para o Processo Seletivo - ENEM serão preenchidas por candidatos que tenham indicado anos de realização 2019 ou
2020 e, caso haja vagas remanescentes, por candidatos aprovados no Processo Seletivo - Vestibular.
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11.7.3 Processo Seletivo Exame Internacional
ETAPAS

DATAS

LOCAIS

Divulgação dos convocados para a entrevista

12/01/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Entrevista pessoal ou via web

14/01/2022 após as 18h

www.fgv.br/processoseletivo

Divulgação do Resultado Final

18/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h de 18/01 a 26/01/2022

Preenchimento de formulário
eletrônico de Declaração de
Interesse por Vaga, no site www.
fgv.br/processoseletivo

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

18 a 24/01/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

19 a 26/01/2022

FGV SRA –SP

28/01/2022

FGV SRA –SP

Declaração de Interesse por vaga
Unicamente pelo site

Matrícula
em
1ª Chamada

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

A partir de 01/02/2022, havendo vaga disponível, será convocado o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a
Declaração de Interesse por Vaga, tiverem obtido a melhor classificação geral.
Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em
2ª Chamada, a partir das 18h

01/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

das 18h de 01/02 a 03/02/2022

www.fgv.br/processoseletivo

Etapa 2: Pré-Matrícula

07/02/2022

FGV SRA –SP

Etapa 3: Confirmação de Matrícula (via e-mail)

09/02/2022

FGV SRA –SP

Prazo final para desistência de vaga no curso

a definir

FGV SRA –SP

Início do Semestre letivo

a definir

FGV SRA –SP

Matrícula
em
2ª Chamada

Etapa 1: Reserva de Vaga Upload de
documentos

11.8 ENDEREÇO ESCOLA
Escola
FGV/Escola de Relações Internacionais FGV/RI

Página Eletrônica
https://ri.fgv.br/

Endereço
Avenida Paulista, 548 e Av. Nove de Julho, 2029,
CEP 01313-902, Bela Vista, São Paulo, SP
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3ªPARTE: INFORMAÇÕES SOBRE BOLSAS, MATRÍCULA E DISPOSIÇÕES GERAIS
12. DAS BOLSAS DE ESTUDOS (TODAS AS ESCOLAS)
A Fundação Getulio Vargas e suas Escolas estabeleceram diversos programas de bolsas de estudos que têm por
objetivos proporcionar aos alunos a assistência necessária para a manutenção de sua vida acadêmica, baseandose em meritocracia e demanda social cumprindo, assim, a função social de oferecer ensino de qualidade aliada a
oportunidade.
Modalidades de Bolsa
Os cursos de Graduação das Escolas da FGV oferecem bolsas integrais ou parciais aos candidatos aprovados,
conforme o processo seletivo escolhido. A modalidade/tipo de bolsa a ser concedida será analisada de acordo
com os critérios, modalidades oferecidas e disponibilidade de recursos de cada Escola. A seguir, estão relacionadas
as diferentes modalidades de bolsas que poderão estar disponibilizadas, em cada Escola. O candidato poderá
encontrar no site do Processo Seletivo as modalidades e condições oferecidas por cada uma das Escolas da FGV.
Não necessariamente as Escolas oferecem todas as modalidades. Verifique as modalidades oferecidas pela
Escola associada à sua inscrição.
a. Mérito: A bolsa mérito é um benefício concedido na forma de desconto parcial ou integral sobre o valor da
mensalidade, oferecido aos primeiros colocados no Vestibular, no ENEM e, em algumas Escolas, nos Exames
Internacionais, de acordo com a classificação. Sua renovação está condicionada ao cumprimento dos critérios
determinados por cada Escola.
b. Requerimento/Demanda Social/ não Restituível: A bolsa requerimento/Demanda Social é um benefício
concedido na forma de desconto sobre o valor da mensalidade, mediante análise de solicitação apresentada
à Comissão de Bolsas de cada Escola
c. Restituível / Reembolsável: A bolsa restituível/reembolsável é um benefício concedido na forma de
financiamento do valor da mensalidade, mediante análise de solicitação apresentada à Comissão de Bolsas
de cada Escola. Os recursos financeiros da Bolsa Restituível provêm do Fundo de Bolsas da Fundação Getulio
Vargas (Portaria Nº 17/2002).
d. Adicionais: Alunos com os melhores desempenhos acadêmicos durante o curso, recebem gratuidade integral
ou parcial de mensalidades escolares, concedida semestralmente, com base no desempenho acadêmico.
Especificamente, a Escola de Direito de São Paulo disponibiliza duas modalidades de bolsas: Bolsas nãoReembolsáveis e Bolsas Reembolsáveis. As Bolsas não-Reembolsáveis compreendem: Bolsas de Estudo da
Presidência da FGV, Bolsas Mérito Dr. Luiz Simões Lopes; Bolsa Associação Endowment.
Todas as informações detalhadas, lista de documentos e condições para a concessão das bolsas de estudo, por
modalidade, e por Escola, devem ser consultadas no site no site www.fgv.br/processoseletivo > Selecione a
cidade > Graduação e o Curso.
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13. DA EFETIVAÇÃO DO VÍNCULO COM A FGV
13.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MATRÍCULA
a. Todas as divulgações de listas e convocações serão realizadas por meio da página do Processo Seletivo
www.fgv.br/processoseletivo > Menu Resultados.
b. Para acesso, o candidato deverá utilizar o número da inscrição recebido por e-mail, após realizar a
inscrição no Processo Seletivo.
c. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e atendimento ao Cronograma de cada
Escola sob pena da perda de direito à vaga para a qual foi convocado.
d. O candidato aprovado somente poderá efetuar a Matrícula para o período letivo a que se refere o
Processo Seletivo, não havendo reserva de vaga para períodos posteriores.
e. O candidato já matriculado na modalidade Vestibular, caso seja convocado para matrícula na
modalidade ENEM, deverá manifestar-se perante a Secretaria de Registro Acadêmico – FGV SRA, caso
tenha interesse em mudar a forma de ingresso no curso. Em caso dessa manifestação de interesse,
o candidato terá cancelada a matrícula na modalidade Vestibular e terá o ingresso formalizado pela
modalidade ENEM, abrindo a Escola a vaga para o seguinte candidato da lista de espera na modalidade
Vestibular.
13.2 PROCESSO DE CONVOCAÇÃO ÀS ETAPAS DE MATRÍCULA
a. A convocação para a Matrícula obedece à classificação do candidato nas Provas referidas neste Manual
do Candidato e no Edital.
b. A convocação, as Etapas de Reserva de Vaga e de Pré -Matrícula serão realizadas por meio da página
do Processo Seletivo (www.fgv.br/processoseletivo), no link Acompanhe o Resultado e Verifique suas
Notas.
c. Os candidatos aprovados e convocados deverão realizar as etapas da Matrícula atendendo aos
Cronogramas publicados neste Manual do Candidato e no Edital.
13.3 ETAPA 1: RESERVA DE VAGA e UPLOAD DE DOCUMENTOS DE BOLSA
13.3.1 Reserva de Matrícula: Os candidatos classificados deverão realizar no site do Processo Seletivo,
obrigatoriamente, o upload dos seguintes documentos:
a. Comprovante do pagamento da 1ª (primeira) parcela da semestralidade escolar;
b. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão de Curso emitida há
menos de 6 (seis) meses ou, ainda, Declaração que comprove estar em fase de conclusão do
Ensino Médio, com previsão de término até a data da etapa da Pré-Matrícula. Caso o Ensino
Médio tenha sido concluído no exterior, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, o
Parecer de Equivalência de Curso, expedido pelo Conselho Estadual de Educação e a publicação
no Diário Oficial (caso conste a informação no parecer co CIIE).
c. Documentação de Solicitação de Bolsa de Estudos (opcional);
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Informações para upload dos documentos:
a. O upload de documentos deverá ser realizado na página do processo seletivo > Menu Resultado
> link pré-matrícula, no prazo estabelecido no Cronograma de cada Escola.
b. Os documentos deverão ser digitalizados (escaneados) e salvos no formato “PDF”;
c. O tamanho máximo permitido para upload de cada documento é de 1,5Mb;
d. Não serão aceitas fotos de documentos;
e. Os documentos que possuem frente e verso ou mais de 1 (uma) página, devem ser digitalizados
em um único arquivo (ex.: Certificado de Conclusão do Ensino Médio);
f. Documentos ilegíveis, incompletos ou fora dos padrões acima estabelecidos invalidarão a etapa
de reserva de vaga e, posteriormente, a matrícula do candidato.
O não cumprimento do estabelecido no item 13.3.1, no prazo estabelecido no Cronograma de
cada Escola, autoriza a FGV a convocar o candidato subsequente na lista de classificação.
13.4 ETAPA 2: PRÉ-MATRÍCULA
13.4.1 A Pré-matrícula é realizada após a homologação pela FGV SRA do pedido de Reserva de Vagas.
Devem ser apresentados os seguintes documentos:
DOCUMENTOS DA ETAPA 2: OBRIGATÓRIOS PARA
CANDIDATOS BRASILEIROS:

DOCUMENTOS DA ETAPA 2 OBRIGATÓRIOS PARA
CANDIDATOS ESTRANGEIROS:

a. foto 3 x 4 colorida (recente);
b. CPF;
c. Identidade;
d. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
Declaração de Conclusão de curso emitida há menos
de 6 (seis) meses;
e. Título de Eleitor ;
f. Certificado de Regularidade Militar (Alistamento ou
Dispensa de Incorporação, conforme o caso - exceto
para menores de 16 anos);
g. Laudo Médico: Pessoa com Deficiência - (anexo I);
h. Requerimento de Inclusão de Nome Social - opcional
(anexo II).

a. foto 3 x 4 colorida (recente);
b. CPF;
c. Registro Nacional Migratório - RNM;
d. Passaporte;
e. Visto de estudante;
f. Apólice de seguro no importe mínimo de € 30.000
(trinta mil euros) ou US$ 42.000 (quarenta e dois mil
dólares americanos) e que contemple o translado
póstumo para o país de origem;
g. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
Declaração de Conclusão de curso emitida há menos
de 6 (seis) meses;
h. Laudo Médico: Pessoa com Deficiência – item 13.4.6
e (anexo I);
i. Requerimento de Inclusão de Nome Social - opcional
(anexo II).

13.4.2 Caso o Ensino Médio tenha sido concluído no exterior, o candidato deverá apresentar,
obrigatoriamente, o Parecer de Equivalência de Curso, expedido pelo Conselho Estadual de
Educação e a publicação no Diário Oficial (caso conste a informação no Parecer do CEE).
13.4.3 Todos os documentos são obrigatórios, salvo os previstos em caso de minoridade civil: Título de
Eleitor, Certificado de Regularidade Militar ou documento com a indicação “Opcional”.
13.4.4 Será aceito, provisoriamente, o protocolo da solicitação da RNM - Registro Nacional Migratório
contendo a data de validade do referido documento.
13.4.5 Em caso de alteração do nome civil, os documentos deverão estar atualizados de acordo com a
Certidão Civil vigente.
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13.4.6 Para os candidatos selecionados que declararem algum tipo deficiência, é obrigatória a realização
do upload do laudo médico, contendo o descritivo da deficiência, o código da CID (Classificação
Internacional de Doenças), bem como informações quanto aos recursos de acessibilidade
acadêmica necessários durante o período de vínculo com o curso. O não cumprimento das
orientações descritas, considerará como não necessárias quaisquer adaptações da Instituição de
Ensino para atendimento ao discente.
13.5 ETAPA 3 – EFETIVAÇÃO DE MATRICULA - ENVIO DE DOCUMENTOS:
Os documentos deverão ser entregues via upload no Aluno Online. Posteriormente, antes da primeira
rematrícula, todos os documentos enviados digitalmente (Etapa 2: Pré-matrícula e Etapa 3: Efetivação de
Matrícula) deverão ser apresentados, fisicamente, à FGV SRA, para o visto e confere, conforme calendário
a ser divulgado.
DOCUMENTOS DA ETAPA 3: OBRIGATORIOS PARA
CANDIDATOS BRASILEIROS:

DOCUMENTOS DA ETAPA 3: OBRIGATORIOS PARA
CANDIDATOS ESTRANGEIROS:

a. Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme
estado civil;

a. Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme
estado civil;

b. Histórico Escolar do Ensino Médio;

b. Histórico Escolar do Ensino Médio.

c. Certidão de Quitação Eleitoral - para maiores de 18
(dezoito) anos;
(http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral);
d.Cópia da Publicação no Diário Oficial - obrigatório
para os concluintes no Estado do Rio de Janeiro, de
1985 a 2015 e para concluintes no Estado de São Paulo
de 1980 a 2000;
e.Cópia da Publicação no GDAE (Sistema de Gestão
Dinâmica de Administração Escolar) - obrigatório para
os concluintes no Estado de SP a partir de 2011;
(https://concluintes.educacao.sp.gov.br/publica/
consultapublica/search).

13.6 DO CANCELAMENTO DA RESERVA DE VAGA, PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA
Cancelamento de Reserva de Vaga e Pré-Matrícula: deverá ser formalizado por e-mail para:
a. Cursos do RJ: fgvsrafinanceiro@fgv.br
b. Cursos de SP e DF: financeiro.SRASP@fgv.br
Será restituído o percentual de 90% (noventa por cento) do valor pago, desde que solicitado através do
formulário de Devolução (anexo IV), dentro do prazo estabelecido nos Cronogramas deste Manual do
Candidato e do Edital.
Matrícula: A solicitação de cancelamento de matrícula, após sua efetivação, deverá ser formalizada por
meio da ferramenta no Aluno Online.
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O presente processo seletivo tem validade somente para o 1º (primeiro) semestre letivo de 2022.
b. Os candidatos inscritos neste Processo estão sujeitos às normas constantes neste Manual do Candidato e no
Edital, bem como a Normas Complementares, Avisos Oficiais e demais documentos oficialmente divulgados,
não cabendo recurso posterior.
c. É absoluta obrigação do candidato manter-se informado sobre datas, locais e prazos fixados nos Cronogramas
do presente Manual do Candidato e no Edital, sendo de sua total responsabilidade o prejuízo decorrente da
inobservância dessas informações.
d. A Fundação Getulio Vargas não é signatária do Fundo de Financiamento Estudantil- FIES e do Programa
Universidade para Todos – PROUNI.
e. Os cursos poderão ser oferecidos, à critério das escolas da FGV, nas seguintes modalidades:
• MEDIADOS POR TECNOLOGIA (EAD): a Portaria MEC 544, de 16/06/20 dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas mediadas por tecnologia até liberação das autoridades sanitárias devido ao COVID-19;
• HÍBRIDOS: São permitidas aulas na modalidade EAD em até 40% da carga horária do curso. (art 2o da
Portaria MEC 2117, de 06/12/19,);
• PRESENCIAIS: de acordo com o ato de Autorização de cada curso.
f. Em razão de exigências sanitárias, etapas do vestibular e atividades acadêmicas, quando do início das aulas,
poderão ser realizadas com o apoio de recursos tecnológicos que ofereçam, quando necessárias, atividades
síncronas e assegurem adequada interação entre os participantes.
g. Não é permitida a solicitação de Trancamento do 1º (primeiro) semestre letivo nas Escolas da FGV, exceto para
a ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO- DIREITO RIO, mediante análise e parecer da Coordenação do Curso.
h. Terá matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver se utilizando de documentos e/ou
informações falsas, fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros ilícitos. Neste caso, não haverá
devolução dos valores pagos.
i. Ao seu critério e havendo a disponibilidade de vagas remanescentes, a FGV poderá convidar os candidatos
aprovados em lista de espera, que não conseguirem vaga no curso em que se inscreveram a realizarem
matrícula em outros cursos de outras escolas da Instituição. Também poderão ser contatados candidatos não
selecionados, para tomarem conhecimento de outras oportunidades educacionais na FGV.
j. Os casos omissos, em relação aos Processos Seletivos, serão resolvidos pela Coordenadoria dos Processos
Seletivos - FGV, onde poderão ser obtidas informações adicionais.
k. Os casos omissos, em relação à Matrícula, serão resolvidos pela Secretaria de Registros Acadêmicos FGV SRA,
onde poderão ser obtidas informações adicionais.
l. Os horários citados no presente Manual do Candidato e no Edital referem-se à hora oficial de Brasília.
m. A FGV, suas Escolas, Institutos, docentes e colaboradores obedecem à Lei de Proteção de Dados Pessoais - Lei
nº 13.709/18 (Vide Anexo III).
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15. BIBLIOGRAFIAS E PROGRAMAS DAS PROVAS
15.1 CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO – FGV DIREITO SP e CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -FGV EPPG
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: REDAÇÃO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
O programa estabelecido para a prova de redação dos processos seletivos da Escola de Direito de São Paulo e
EPPG da Fundação Getulio Vargas, em consonância com os objetivos gerais dos cursos, visa selecionar candidatos
capazes de desenvolver uma reflexão crítica de qualidade e de expressá-la com clareza e correção.
A prova de redação, assim, apresentará ao candidato uma proposta temática a partir da qual ele deverá produzir
uma dissertação argumentativa.
O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em prosa, e conter no
mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não atenderem a essas exigências não serão
corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
Para a avaliação do texto serão considerados os seguintes aspectos:
• Adequação ao tema proposto e ao tipo de estrutura solicitado. Aos textos totalmente inadequados quanto a
um desses aspectos será atribuída a nota zero.
• Coerência/coesão reveladas na organização macroestrutural do texto, na concatenação de suas partes, na
progressão temática e no uso correto de conectivos.
• Argumentação, presente na capacidade de selecionar argumentos consistentes e de organizá-los de modo a
deles extrair conclusões pertinentes.
• Domínio da norma padrão (culta) da modalidade escrita da Língua Portuguesa e seleção lexical adequada.
Para a atribuição dos pontos, esses aspectos serão agrupados em três quesitos:
1. tema e estrutura;
2. articulação e argumentação;
3. correção gramatical e adequação vocabular.

152

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: LÍNGUA PORTUGUESA
JUSTIFICATIVA
Os objetivos gerais da Prova de Língua Portuguesa dos Processos Seletivos da Escola de Direito de São Paulo e EPPG
da Fundação Getulio Vargas são o de avaliar cada candidato a partir de seu grau de domínio da norma culta da
Língua Portuguesa, da consciência dos procedimentos expressivos proporcionados pela Língua, e da competência
para a compreensão e utilização da linguagem como um meio privilegiado de apropriação e reconstrução do
mundo.
Assim, espera-se do candidato o conhecimento
• das categorias gramaticais da língua portuguesa: fonética/ fonologia, léxico, ortografia, morfologia, sintaxe (de
concordância, de regência e de colocação), análise sintática das orações (períodos compostos por coordenação
e por subordinação) e semântica;
• dos recursos estilísticos da língua e de suas manifestações no discurso;
• dos procedimentos retóricos fundamentais para a compreensão dos mecanismos de composição dos discursos;
• dos recursos retóricos representados pelas figuras de estilo (por exemplo, de som, de palavras, de sintaxe, de
pensamento).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: INGLÊS E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
JUSTIFICATIVA
O exame de Inglês busca avaliar o conhecimento desse idioma em geral, ou seja, a capacidade do candidato de
ler e entender textos relativamente complexos, tirados de periódicos internacionais de notícias, de negócios e
mesmo de ciências. Além disso, já que as questões não tratam de gramática e sim de interpretação de textos, o
candidato deve saber raciocinar em inglês.
Bibliografia
Últimos números dos principais periódicos internacionais de notícias, de negócios e, em certos casos, de ciências,
tais como The Economist, Time, Newsweek, The New Yorker, London Review of Books, Natural History, Foreign
Affairs, Prospect e similares, assim como textos de bons autores da língua inglesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: HISTÓRIA
JUSTIFICATIVA
O programa de história para os processos seletivos da Escola de Direito de São Paulo e EPPG da Fundação Getulio
Vargas foi organizado a partir dos pressupostos gerais já explicitados, e de alguns pressupostos específicos da
área de história.
Primeiramente, procurou-se evitar um programa baseado na antiga ilusão de que podemos conhecer “toda a
história”, de todos os povos, da pré-história aos nossos dias. Frequente em formas tradicionais de ensino de
história, esse alto grau de detalhamento resulta quase sempre num conhecimento excessivamente factual e
superficial, que exige basicamente memorização.
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Esse programa é constituído por uma seleção de conteúdos comuns ao ensino médio, e que visam prioritariamente
dar explicações sobre o mundo atual. O próprio enunciado dos temas já revela uma preocupação em mostrar que
o fundamental no exame vai ser a compreensão dos processos históricos e não a memorização de fatos e datas.
Vários desses conteúdos foram recortados de forma a dar ênfase a aspectos considerados mais importantes para
o futuro aluno.
O nascimento do chamado Mundo Moderno, os primórdios da globalização com a expansão marítima europeia, e
a formação do Brasil colonial encontram-se na Unidade I, bem como a história dos povos indígenas no Brasil e na
América Espanhola (da qual estamos cada vez mais próximos), de modo a evitar a mão única do “branqueamento”
da história mundial e nacional, e no sentido de mostrar certos graus de autonomia das histórias locais em face
da expansão europeia.
Nas Unidades II e III, está contemplada a dupla revolução formadora de um capitalismo que tende à expansão:
a Revolução Industrial, criadora do modo de produção capitalista, e a Revolução Francesa, que irá criar um novo
modo de vida social, política e institucional. Aqui continua a preocupação com a história do Brasil e da América
Espanhola, no sentido de compreender como essas sociedades coloniais de origem ibérica se articulam no plano
interno e em relação ao centro do sistema capitalista em formação.
O século XX, presente na Unidade IV, interessa como o tempo da expansão, mas também das crises de um
capitalismo cada vez mais globalizado. É também o período de rebeliões populares que assumem muitas vezes
formas primitivas; da criação e crise de experiências socialistas, e do nacional desenvolvimentismo. Aqui, como
nas unidades anteriores, trata-se de afirmar a existência de uma história dos povos e das experiências que tentam
criar alternativas à ordem capitalista triunfante.
A partir de tais conteúdos, espera-se que o candidato demonstre ser capaz de estabelecer comparações e relações
entre o passado e o presente, entre a história do Brasil e a de outros países, além de se perceber como sujeito e
objeto da história.
Enfim, o que se pretende avaliar é a capacidade do candidato de utilizar um conhecimento histórico, sujeito a
constantes descobertas e novas interpretações, para compreender o mundo em que vive.
CONTEÚDOS
Unidade I
A Europa e sua Expansão pelo Mundo
1. O Renascimento.
2. Da formação das monarquias nacionais ao Absolutismo.
3. A expansão marítima da Europa.
4. As reformas religiosas.
5. Os povos indígenas de Pindorama e a chegada dos europeus.
6. As grandes civilizações indígenas da América e a conquista espanhola.
7. O mercantilismo na Europa e nas colônias.
8. A economia açucareira e a escravidão na América portuguesa.

154

9. As revoluções inglesas do século XVII e o liberalismo político.
Unidade II
Revoluções Burguesas na Europa e na América
1. O pensamento europeu no Século das Luzes: despotismo esclarecido e liberalismo político.
2. A mineração na América portuguesa.
3. Revolução Industrial, capitalismo e liberalismo econômico.
4. A independência das 13 colônias inglesas e a Constituição norte-americana.
5. A Revolução Francesa e a expansão de seus ideais.
6. Rebeliões no Brasil colonial: a Inconfidência Mineira e a Conjura dos Alfaiates na Bahia.
7. O período joanino, a abertura dos portos e a influência inglesa.
8. Independência e organização do Estado brasileiro.
9. Independências na América espanhola.
Unidade III
Expansão e Consolidação do Capitalismo
1. Os avanços do liberalismo político e da democracia.
2. A crise do Estado no Brasil: o período regencial.
3. Anarquismo, socialismo e organização da classe operária.
4. As unificações da Itália e da Alemanha.
5. A economia cafeeira, a escravidão e o Império Brasileiro.
6. O capitalismo monopolista e a expansão imperialista.
7. A crise do escravismo e a imigração no Brasil.
8. Crise do Império e proclamação da República.
Unidade IV
O Século XX: Guerras, Crises e Revoluções
1. A Primeira Grande Guerra.
2. A Revolução Soviética e a criação de uma nova sociedade.
3. Governadores e coronéis no Brasil republicano.
4. Revoltas populares: Canudos, Vacina e Contestado.
5. A economia brasileira do café à industrialização.
6. O desenvolvimento da classe operária no Brasil: sindicatos, anarquistas e comunistas.
7. A Semana de 22 e o pensamento brasileiro.
8. A crise de 1929 nos Estados Unidos e no mundo.
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9. Fascismo, Nazismo e a política mundial nos anos trinta.
10. Revolução de 30 e Estado Novo.
11. A política mundial na época da guerra fria.
12. O processo de descolonização.
13. Substituição de importações e nacional desenvolvimentismo no Brasil.
14. A era da democracia populista.
15. Crise do populismo e ditaduras na América Latina.
16. A economia brasileira no período da ditadura militar.
17. Efeitos da globalização nos países capitalistas periféricos.
18. Brasil contemporâneo: democracia e crise econômica.
19. Aspectos fundamentais das constituições brasileiras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: GEOGRAFIA
JUSTIFICATIVA
A - Seleção dos conteúdos
Para a classificação de candidatos à Escola de Direito de São Paulo e EPPG da Fundação Getulio Vargas, a seleção
de conteúdos a partir dos quais vão se delinear os critérios e instrumentos de avaliação fundamenta-se nos
seguintes aspectos:
a) Vivemos um período histórico marcado pela intensificação das relações econômicas (mundialização econômica),
pela tentativa de imposição dos valores da sociedade ocidental (globalização) e pelas resistências a esses dois
movimentos (fundamentalismos, regionalismos, violências e derivas sociais).
b) Esses processos estão articulados entre si e seus movimentos são marcados por aceleração (rapidez nas
mudanças), fluidez (transportes mais velozes, telecomunicações e novas formas de conexão) e fugacidade (numa
sociedade de consumo dirigido, as inovações e valores se sucedem e envelhecem rapidamente).
c) A interdependência econômica e política que se estabelece num quadro como este, amplia as relações entre
o global e o local e muda os papéis dos Estados nacionais e as possibilidades de regionalização e organização no
mundo, algumas vezes comandadas por valores étnico-religiosos, outras por valores de tribos culturais, outras
ainda por formas de organização econômica, política e social (organismos supranacionais, organizações nãogovernamentais e movimentos sociais).
d) Tal interdependência é, também, orientada pela tendência geral ao aumento da produção e do consumo, o
que exige a compreensão das formas segundo as quais a sociedade extrai os bens da Natureza, interfere em seus
equilíbrios, sempre instáveis, e altera seus ritmos de reprodução e reposição.
e) O contexto internacional em que se tomam decisões é marcado por interesses econômicos, sobretudo de
grupos transnacionais, e posições políticas, assentadas sobre o maior poder bélico de alguns países, ampliando
as relações de dependência no plano internacional, aumentando as disparidades socioeconômicas, em diferentes
escalas, diminuindo o direito às diferenças culturais, gerando, enfim, um mundo de desigualdades, contradições
e conflitos sociais, econômicos, políticos e ambientais.
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Considerando-se esses aspectos, as dimensões política e econômica do mundo contemporâneo foram as
priorizadas na definição dos conteúdos programáticos.
Transversalmente, essas duas dimensões são tomadas à luz de determinações e consequências sociais, culturais
e ambientais. As relações entre o global, o nacional, o regional e o local estão tomadas como referência para
compreender o espaço geográfico mundial e brasileiro.
B - Capacidades a serem avaliadas
Um rol de conteúdos, em si, não é suficiente para se delinear o perfil da avaliação que terá como objetivo selecionar
candidatos aos Cursos da DIREITO SP e EPPG. É preciso afinar os conteúdos escolhidos às capacidades que se
pretende que os candidatos selecionados já tenham adquirido e/ou tenham potencial para adquirir, durante a
realização do curso de graduação.
Tais capacidades devem considerar alguns aspectos de ordem mais ampla, que se referem ao mundo
contemporâneo, e outros atinentes, especificamente, às carreiras profissionais relacionadas à formação em
Direito, cujo espectro de atuação é amplo, indo do Direito Internacional ao Direito Ambiental ou Civil.
Considerando-se esse quadro, as questões a serem elaboradas deverão avaliar as capacidades gerais relativas
ao conjunto das provas que comporão o Processo Seletivo e as capacidades específicas, relativas à prova de
Geografia. São elas:
• Articular as escalas global, nacional, regional e local, para se apreender as diferentes espacialidades e
temporalidades da sociedade;
• Passar as informações de uma linguagem para a outra (textual, gráfica, fotográfica, cartográfica, etc);
• Distinguir e respeitar diferentes formações socioespaciais, à luz de suas especificidades históricas, geográficas
e culturais;
• Reconhecer e diferenciar os processos e dinâmicas da sociedade e da natureza, avaliando suas relações e
contradições;
• Apreender a origem e natureza dos conflitos entre o individual e coletivo, o público e o privado;
• Demonstrar capacidade crítica na análise situações políticas, econômicas e sociais da sociedade contemporânea.
CONTEÚDOS
1. Estruturação geoeconômica do mundo contemporâneo
1.1.

As mudanças no capitalismo: da economia fordista à economia flexível.

1.2.

Ampliação da produção e da circulação internacional: da multinacionalização à globalização da economia.

1.3.

Os blocos econômicos.
• União Europeia.
• NAFTA, ALCA e Mercosul.
• O Japão e o bloco do Pacífico.

2. Estruturação geopolítica do mundo contemporâneo
2.1.

A superação da Guerra Fria: capitalismo x socialismo.
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2.2.

Um mundo multipolar.
• Ocidentalização do mundo: o poder americano.
• Conflitos étnico-religiosos: as resistências regionais.
• A questão ambiental e os tratados internacionais.

3. O mundo em movimento
3.1.

As migrações internacionais: a mobilidade da força de trabalho.

3.2.

A financeirização e a circulação das informações e dos dirigentes.

3.3.

A sociedade organizada.
• Organizações não-governamentais.
• Movimentos sociais.

4. Estruturação do espaço brasileiro no mundo contemporâneo
4.1.

A participação do Brasil na nova divisão internacional do trabalho.

4.2.

Modernização no território, concentração econômica e exclusão social.
• Os novos cenários urbanos: cidades em redes.
• Os conflitos no campo: questão agrária e questão indígena.

5. A regionalização do espaço brasileiro
5.1.

Centro-Sul: desenvolvimento capitalista e concentração econômica.

5.2.

Nordeste: poder político e disparidades sociais.

5.3.

Amazônia: patrimônio ambiental e interesses internacionais.

5.4.

Circulação, mobilidade e fluidez.
• As migrações internas.
• Os fluxos de capitais e informações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ARTES E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS
JUSTIFICATIVA
O programa de artes e questões contemporâneas dos processos seletivos para a Escola de Direito de São Paulo e
EPPG da Fundação Getulio Vargas se alinha com os objetivos gerais de selecionar candidatos capazes de articular
um olhar crítico sobre a realidade. Para isso, solicita que o candidato seja capaz de relacionar leituras consistentes
sobre diferentes objetos e linguagens nos campos da arte e da cultura.
No caso de literatura, mais do que o conhecimento sobre estilos de época ou informações gerais sobre movimentos
literários, é esperado do candidato que seja capaz de oferecer, sobretudo, a leitura crítica de textos fundamentais.
Espera-se, portanto, que o candidato demonstre competência analítica, comparativa e interpretativa, relacionando
a significação das obras com o contexto histórico, social e estético em que elas se inserem.
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Este repertório envolve abordagens sociológicas, filosóficas e culturais e se organiza a partir de dois grandes
temas contemporâneos: a Globalização e a transição da modernidade para a pós-modernidade. Busca-se exigir do
candidato, sobretudo, a capacidade de articulação das questões contemporâneas em suas diversas abordagens
com o repertório artístico e literário selecionado para o exame. Deste modo, exige-se do candidato a capacidade
de estabelecer vínculos críticos e analíticos entre expressões artísticas e processos sociais.
Repertório de obras para o exame
Em artes plásticas, espera-se avaliar a capacidade de –o candidato situar as obras escolhidas dentro do contexto no qual
foram produzidas. Com isso, pretende-se verificar sua capacidade de estabelecer vínculos entre arte e sociedade, além
de aferir seu grau de informação sobre obras fundamentais na história da arte. Isto é, obras que, além de expressar
sínteses únicas do contexto em que foram produzidas, representam um marco na própria reflexão sobre a arte e seu
significado estético, cultural e moral. Foram selecionados prioritária, mas não exclusivamente, obras que sejam de fácil
acesso ao candidato. Isso permite maior tranquilidade na preparação para o exame e viabiliza também a experiência
estética a qual o candidato deverá analisar e interpretar e sobre a qual deverá discorrer, caso solicitado.
No caso de cinema, espera-se avaliar a capacidade de o candidato utilizar a linguagem fílmica como ponto de
partida para a leitura e interpretação da realidade.
No caso da música, o que se pretende é avaliar a capacidade de reflexão do candidato sobre a linguagem musical
e poética de um repertório próximo de sua experiência quotidiana. Deste modo, a ênfase do exame não recairá
sobre o seu conhecimento de um repertório teórico ou erudito, mas antes, às características compostas da música
e poesia, em especial a música popular brasileira e o pop e rock internacionais.
Assim, alguns objetivos específicos da prova podem ser abaixo assinalados:
• Avaliar a competência crítica e analítica diante das artes visuais, do texto literário e da música;
• Avaliar a competência crítica e analítica diante dos produtos da mass-media, sobretudo a linguagem do
cinema, da televisão e da propaganda;
• Verificar e avaliar o grau de conhecimentos básicos do candidato sobre os elementos estéticos das principais
tendências artísticas;
• Verificar o grau de competência interpretativa e os recursos de que dispõe o candidato para responder às
questões propostas.
• Avaliar a competência crítica e analítica de textos filosóficos e sociológicos, bem como estabelecer relações
destes com obras de arte.
A delimitação de algumas obras fundamentais nas artes plásticas, no cinema e na literatura, tanto estrangeiras
como nacionais, busca permitir ao candidato o contato com uma produção artística significativa, ainda que pouco
extensa. A indicação de bibliografia, nos casos de artes plásticas e cinema, atende à finalidade de orientá-lo
no estudo, visto que a exigência dos conteúdos aqui indicados é, em certa medida, inédita nos vestibulares
nacionais. Isto é, as indicações bibliográficas em artes plásticas e cinema constituem referências de apoio e não
serão, em si mesmas, objeto de avaliação.
Ficam mantidas como obras obrigatórias sobre questões contemporâneas dois textos clássicos, um de Kant e outro
de Marx. Ambos são de fácil acesso e dispensam, para sua leitura inicial, um conhecimento prévio e sistemático
de filosofia. Ambos tratam diretamente dos dois grandes temas contemporâneos escolhidos: a globalização e a
transição da modernidade para a pósmodernidade.
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Obras Obrigatórias
Questões Contemporâneas
Manifesto do Partido Comunista Karl Marx; Friedrich Engels, in Print version ISSN 0103-4014
Estudos Avançados.
40141998000300002

vol.12

no.34

São

Paulo

Sept./Dec.

1998,

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141998000300002&script=sci_arttext
Ruptura: a crise da democracia liberal, Manuel Castells.
Resposta à pergunta: O que é o Iluminismo? (1784), Emmanuel Kant, in PAZ PERPETUA E OUTROS
OPUSCULOS, A: EDIÇÕES 70 – BRASIL, Edição: 2ª, 2008, também disponível em
http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_iluminismo_1784.pdf e
http://www.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf
Literatura
Nacional e de Língua portuguesa
Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida
Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis
Senhora, de José de Alencar
A hora da estrela, de Clarice Lispector
Boca do Inferno, de Ana Miranda
Vidas secas, de Graciliano Ramos
O bem-amado, de Dias Gomes
Manifesto antropófago, de Oswald de Andrade
Barroco tropical de José Eduardo Agualusa
Estrangeira
Metamorfose de Franz Kafka
A peste de Albert Camus
A Vida de Galileu de Bertolt Brecht
1984 de George Orwell
Dicas da imensidão, de Margaret Atwood
O olho mais azul, de Toni Morrison
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Artes Visuais
Obras Nacionais
Abaporu de Tarsila
La Rentrée, de Anita Malfatti
Bananal de Lasar Segall
Bicho (1960) de Lygia Clark, coleção família Clark
Obras Estrangeiras
Mao Tse Tung de Andy Warhol
Jogadores de Cartas de Paul Cézanne
Guernica de Pablo Picasso
Don’t forget to eat your lunch and make some trouble e Guerra e Spray (Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012, p. 22,
139 e 203) de Bansky
A morte de Marat de Jacques-Louis David.
Bibliografia para obras brasileiras:
CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadros. Rio de Janeiro: Record, 2008.
AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte. São Paulo: Studio Nobel, 2003.
Bibliografia para obras estrangeiras:
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
CHIPP, Herschel. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
Cinema
Nacional
O Pagador de promessas – Anselmo Duarte
O Auto da Compadecida – Guel Arraes
Cabra marcado para morrer – Eduardo Coutinho
Tropa de Elite 2, O inimigo agora é outro – José Padilha
Estrangeiro
Laranja Mecânica de Stanley Kubrick
Babel de Alejandro González Iñárritu
The Post, A Guerra Secreta de Steven Spielberg
Persépolis de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud
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Bibliografia sobre cinema
XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
METZ, Christian. A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva, 1972.
BUCHTER, Pedro. O cinema brasileiro hoje. São Paulo: Publifolha, 2005.
Música
Obras:
Com que roupa – Noel Rosa
Cálice – Chico Buarque
Cálice de Criolo
Lourinha Bombril – Paralamas do Sucesso
Que País é Esse? de Legião Urbana
Domingo no Parque de Gilberto Gil
O mundo é um moinho de Cartola
Rehab de Amy Winehouse
Revolution de Beatles
The boy in the bubble – Paul Simon
Young Americans de David Bowie

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MATEMÁTICA
JUSTIFICATIVA
A prova de Matemática para os processos seletivos da Escola de Direito de São Paulo e EPPG da Fundação Getulio
Vargas enfatiza o raciocínio lógico-matemático e tem como pressupostos básicos que:
• Na sociedade complexa e tecnológica em que vivemos, é cada vez mais evidente a necessidade do saber
matemático, uma vez que é difícil encontrar setores em que a matemática não esteja presente. Analisar
dados, grandezas, gráficos, presentes no cotidiano das pessoas, nos jornais, telejornais, revistas ou internet,
e compreender e dimensionar espaços são elementos essenciais para ler e interpretar a realidade, tomar
decisões políticas, sociais, econômicas e pessoais;
• A linguagem matemática tem caráter formal e difere de outras linguagens. Entretanto, saber matemática não
implica somente o domínio de códigos, símbolos e nomenclaturas desta linguagem. É necessário associar tais
símbolos a um significado referencial, ou seja, saber aplicá-los em situações reais e resolver problemas de
diferentes áreas;
• O candidato à DIREITO SP deve ter formação matemática, uma vez que o curso pretende formar bacharéis
que, além de um profundo conhecimento do sistema jurídico brasileiro, transitem nas áreas de Economia e
Administração.
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A partir desses pressupostos, foram selecionados conteúdos matemáticos da educação básica que permitam avaliar
o raciocínio lógico-matemático do candidato e que favoreçam interações com outras áreas do conhecimento. Tais
conteúdos visam a avaliar se o candidato é capaz de:
• Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem matemática;
• Ler e interpretar dados apresentados em diferentes representações (tabelas, gráficos, esquemas, diagramas,
árvores de possibilidades, fórmulas, equações ou representações geométricas);
• Raciocinar, conjecturar, estabelecer relações, analisar, argumentar criticamente, posicionar-se e expressar-se
com clareza, utilizando a linguagem matemática;
• Resolver problemas que exigem o uso do raciocínio lógico e do conhecimento matemático.
A prova de Matemática será composta por questões de múltipla escolha.
Conteúdos
1. Álgebra: números e funções
1.1. Variação de grandezas: conjuntos numéricos (operações e propriedades); funções; representação e análise
gráfica; equações e inequações.
1.2. Trigonometria.
1.3. Sequências numéricas: progressões aritméticas e geométricas.1.4. Sistemas lineares.
2. Geometria e Medidas
2.1. Geometria Plana: elementos; semelhança e congruência; representação de figuras.
2.2. Geometria Espacial: elementos dos poliedros, sua classificação e representação; sólidos redondos;
propriedades relativas à posição (intersecção, paralelismo e perpendicularismo); inscrição e circunscrição de
sólidos.
2.3. Geometria métrica: áreas e volumes; estimativa, valor exato e aproximado.
2.4. Geometria analítica: representações no plano cartesiano e equações; intersecção e posições relativas de
figuras.
3. Análise de Dados
3.1. Estatística (descrição e interpretação de dados; representações gráficas; medidas de tendência central e
medidas de dispersão).
3.2. Raciocínio combinatório (princípios multiplicativo e aditivo).
3.3. Agrupamentos (arranjos, combinações e permutações).
3.4. Probabilidade (possibilidades; cálculo de probabilidades).
3.5. Matemática financeira (porcentagem, juros simples e compostos).
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15.2 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – FGV CPDOC / CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DIREITO RIO / CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - EBAPE / CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA - EMAp-FGV /
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FGV EPGE / CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
E CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FGV EAESP / CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES
INTERNACIONAIS – FGV/RI
MATEMÁTICA
Orientação da banca examinadora
A prova visa avaliar conhecimentos de Matemática Elementar ministrados no Ensino Fundamental e Médio.
O aluno será solicitado a resolver questões que envolvam conhecimento do assunto, compreensão, uso de
informação e raciocínio; serão evitadas questões cuja solução dependa de simples memorização. A avaliação dará
ênfase à capacidade de resolução de problemas. Com frequência, as questões propostas serão contextualizadas.
No Módulo Objetivo, questões que não envolvam muita complexidade serão elaboradas e apresentadas sob a
forma de testes de múltipla escolha. No Módulo Discursivo, serão formuladas questões discursivas que envolvam
maior grau de dificuldade e aprofundamento.
Bibliografia
DANTE, L.R. Matemática: Contexto e Aplicações. São Paulo: Editora Ática, 2ª edição, 2013
PAIVA, Manoel R. – Matemática-Paiva – Editora Moderna, 2ª edição, 2013
LEONARDO, Fábio – Conexões com a Matemática – Editora Moderna, 2ª edição, 2012
IEZZI, GELSON e outros – Matemática – Ciência e Aplicações – Editora Saraiva, 7ª edição 2013
IEZZI, G.; DOLCE, O.; MURAKAMI, C.; HAZZAN, S.; MACHADO, N.J.; DEGENSZAJN, D.M. Fundamentos de Matemática
Elementar. São Paulo: Atual Editora.
JORGE, M.; TEIXEIRA, R.C.; COUTO FILHO, T.; SILVA, F.F. Matemática para o Ensino Médio. São Paulo: Editora do
Brasil e Fundação Getulio Vargas.
SMOLE, Katia e DINIZ, Maria – Matemática – Ensino Médio – Editora Saraiva, 8ª edição 2013
SOUZA, Joamir – Novo olhar: Matemática – Editora FTD – 2ª edição, 2013.
Programa
1. Conhecimentos numéricos
1.1 Conjuntos numéricos, operações.
1.2 Equações, inequações.
1.3 Fatoração, divisibilidade, razões, proporções, relações de dependência entre grandezas.
1.4 Porcentagem, juros, noções de matemática financeira.
1.5 Sequências, progressões.
1.6 Princípios de contagem, permutações, combinações.
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2. Conhecimentos geométricos
2.1 Polígonos.
2.2 Circunferência.
2.3 Semelhança.
2.4 Triângulo retângulo, trigonometria nos triângulos.
2.5 Áreas de figuras planas.
2.6 Geometria espacial de posição, distâncias, ângulos.
2.7 Poliedros, prisma, pirâmide.
2.8 Cilindro, cone, esfera.
2.9 Áreas e volumes.
3. Conhecimentos de estatística e probabilidade
3.1 Representação e análise de dados.
3.2 Medidas de tendência central (médias, moda e mediana).
3.3 Desvios e variância.
3.4 Probabilidade.
4. Conhecimentos algébricos
4.1 Funções e gráficos.
4.2 Função afim.
4.3 Função quadrática.
4.4 Função exponencial.
4.5 Função logarítmica.
4.6 Relações trigonométricas.
4.7 Funções trigonométricas.
4.8 Problemas do 1º e do 2º graus.
5. Conhecimentos algébricos/geométricos
5.1 Coordenadas, distância entre dois pontos.
5.2 Equação da reta.
5.3 Retas paralelas e perpendiculares.
5.4 Circunferência e cônicas.
5.5 Interseções.
5.6 Sistemas lineares.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Orientação da banca examinadora
Objetivos
Avaliar as competências e as habilidades dos candidatos quanto aos seguintes aspectos:
1. compreensão e interpretação de textos literários e não literários;
2. percepção das relações internas e externas presentes em um texto;
3. reconhecimento de estruturas linguísticas e de instrumentos gramaticais;
4. Identificação de relações semânticas e de recursos expressivos;
5. utilização da metalinguagem como um meio de apreensão do potencial expressivo da língua;
6. domínio das normas da língua escrita culta e reconhecimento das demais variedades linguísticas;
7. percepção dos usos da linguagem como modos de identificação social e cultural;
8. reconhecimento da linguagem literária: especificidade, gêneros e formas;
9. conhecimento do contexto histórico-cultural dos diferentes períodos literários do Brasil e identificação de suas
principais marcas estéticas;
10.análise das obras mais representativas da literatura brasileira.
Tendo em vista esses objetivos, a prova constará de 15 testes de múltipla escolha e poderá apresentar textos,
literários ou não, de qualquer área do conhecimento e de gêneros diversos. Tanto no que se refere à Gramática,
quanto no que se refere à Compreensão e Interpretação de Textos ou Literatura, as questões abordarão temas e
conteúdos que costumam ser desenvolvidos no Ensino Médio.
Os testes versarão sobre o seguinte programa:
Língua Portuguesa
1. Fonética e fonologia.
2. Ortografia e acentuação gráfica.
3. Estrutura e formação das palavras; flexão nominal e verbal.
4. Morfossintaxe: emprego das classes de palavras.
5. Função sintática dos termos da oração.
6. Processos sintáticos de organização do período.
7. Regência nominal e verbal.
8. Concordância nominal e verbal.
9. Colocação das palavras na frase.
10.Pontuação.
11. Principais recursos de estilo.
12.Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
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13.Modos de organização textual: dissertação, narração e descrição.
14.Níveis de significação das palavras em diferentes contextos: significação explícita e implícita; denotação e
conotação; polissemia.
15.Variação linguística do português.
16.Funções da linguagem.
Literatura
I - Noções Gerais
1. Especificidade da linguagem literária.
2. Gêneros literários: épico, lírico e dramático; subgêneros; formas mistas.
3. Intertextualidade.
4. História literária; periodização: estilos de época em literatura.
5. Relações entre o texto literário e o contexto histórico; a noção da formação da literatura.
6. A literatura e as outras artes.
II - Literatura Brasileira:
1. Barroco: Gregório de Matos; Antônio Vieira.
2. Arcadismo: Cláudio Manuel da Costa; Tomás Antônio Gonzaga.
3. Romantismo: Gonçalves Dias; Álvares de Azevedo; Castro Alves; Manuel Antônio de Almeida; José de Alencar;
Visconde de Taunay.
4. Realismo-Naturalismo: Machado de Assis; Aluísio Azevedo; Raul Pompeia.
5. Parnasianismo: Alberto de Oliveira; Raimundo Correia; Olavo Bilac.
6. Simbolismo: Cruz e Sousa; Alphonsus de Guimaraens; Augusto dos Anjos.
7. Pré-Modernismo: Lima Barreto; Euclides da Cunha; Monteiro Lobato.
8. Modernismo: Mário de Andrade; Oswald de Andrade; Manuel Bandeira; Alcântara Machado; José Lins do
Rego; Graciliano Ramos; Jorge Amado; Carlos Drummond de Andrade; Vinícius de Moraes; João Cabral de
Melo Neto; Clarice Lispector; João Guimarães Rosa; Nelson Rodrigues.
9. Contemporâneos: João Ubaldo Ribeiro; Rubem Fonseca; Raduan Nassar; Chico Buarque
Observação: Não serão indicadas obras para leitura obrigatória.

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
Orientação da banca examinadora
O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em prosa, e conter no
mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não atenderem a essas exigências não serão
corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
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Para a avaliação do texto serão considerados os seguintes aspectos:
• Adequação ao tema proposto e ao tipo de estrutura solicitado. Aos textos totalmente inadequados quanto a
um desses aspectos será atribuída a nota zero.
• Coerência/coesão reveladas na organização macroestrutural do texto, na concatenação de suas partes, na
progressão temática e no uso correto de conectivos.
• Argumentação, presente na capacidade de selecionar argumentos consistentes e de organizá-los de modo a
deles extrair conclusões pertinentes.
• Domínio da norma padrão (culta) da modalidade escrita da Língua Portuguesa e seleção lexical adequada.
Para a atribuição dos pontos, esses aspectos serão agrupados em três quesitos:
1. tema e estrutura;
2. articulação e argumentação;
3. correção gramatical e adequação vocabular.

INGLÊS E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Orientação da banca examinadora
O exame de Inglês busca avaliar o conhecimento desse idioma em geral, ou seja, a capacidade do candidato de
ler e entender textos relativamente complexos, tirados de periódicos internacionais de notícias, de negócios e
mesmo de ciências. Além disso, já que as questões não tratam de gramática e sim de interpretação de textos, o
candidato deve saber raciocinar em inglês.
Bibliografia
Últimos números dos principais periódicos internacionais de notícias, de negócios e, em certos casos, de ciências,
tais como The Economist, Time, Newsweek, The New Yorker, London Review of Books, Natural History, Foreign
Affairs, Prospect e similares, assim como textos de bons autores da língua inglesa.

HISTÓRIA
Orientação da banca examinadora
O exame de História tem como orientação básica a noção de que o passado só é inteligível à luz do presente,
assim como este só é compreensível à luz do passado. Dessa forma, a História reveste-se de uma dupla função:
capacitar o homem a entender o passado e ampliar sua percepção sobre a realidade presente.
Nessa inter-relação, evidencia-se a opção por uma História problematizadora, que busca o encadeamento entre
os diversos níveis da existência humana e a compreensão do processo de formação da sociedade tecnológica.
Grande ênfase é dada às relações entre os diversos níveis da cultura de determinadas sociedades e os demais
domínios da história (política, economia, relações sociais). Assim, são requeridas habilidades e competências por
parte do candidato para análise e interpretação de textos, tabelas, gráficos, mapas e documentos iconográficos,
fotográficos e escritos.
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Quanto à abrangência cronológica das questões, a Banca não se compromete a balancear os assuntos entre as
várias épocas históricas, reservando-se o direito de dar mais peso ao período histórico que julgar mais importante.
A Banca Examinadora reserva-se também o direito de incluir na prova questões sobre Atualidades, as quais serão
baseadas nos principais veículos nacionais da mídia impressa.
Bibliografia básica
ALVES, Alexandre; OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. São Paulo: Moderna, 2012.
BERUTTI, Flávio. Caminhos do Homem. São Paulo: Base Editorial, 2012.
CAMPOS, Flavio de; CLARO, Regina. A Escrita da História. São Paulo: Escala Educacional, 2012.
CAMPOS, Helena Guimarães; MIRANDA, Mônica Liz; FARIA, Ricardo de Moura. Estudos de História. São Paulo:
FTD, 2012.
CATELLI JUNIOR. Roberto. História - Texto e Contexto. São Paulo: Scipione, 2012.
CERQUEIRA, Célia; PONTES, Maria Aparecida; SANTIAGO, Pedro. Por Dentro da História. São Paulo: Escala
Educacional, 2012.
COTRIM, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. São Paulo: Saraiva, 2012.
DIAS, Adriana Machado; GRINBERG, Keila; PELLEGRINI, Marco. Novo Olhar – História. São Paulo: FTD, 2012.
FERREIRA, João Paulo Mesquita Hidalgo; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira. Nova História Integrada – História
para o Ensino Médio. São Paulo: Módulo Editora e Desenvolvimento Educacional, 2012.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História em Foco. São Paulo: Ática, 2012.
MOCELIN, Renato; CAMARGO, Rosiane de. História em Debate. São Paulo: Editora do Brasil, 2012.
MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 2012.
MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. História: Cultura e Sociedade. São Paulo: Positivo, 2012.
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História - Das Cavernas Ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna,
2012.
NOGUEIRA, Fausto Henrique Gomes; CAPELLARI, Marcos Alexandre. Ser Protagonista História. São Paulo: SM,
2012.
PEDRO, Antônio; LIMA, Lizânias de Souza. História Sempre Presente. São Paulo: FTD, 2012.
SANTOS, Georgina dos; FERREIRA, Jorge; VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro. História. São Paulo: Saraiva,
2012.
SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História em Movimento. São Paulo: Ática, 2012.
VICENTINO, Cláudio Roberto; DORIGO, Gianpaolo Franco. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2012.
Programa
1. A Antiguidade e a Idade Média
1.1 A Pré-História.
1.2 A Antiguidade Oriental: povos africanos, Mesopotâmia, fenícios e hebreus.
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1.3 A Grécia Antiga.
1.4 A Roma Antiga.
1.5 A crise romana e a formação dos reinos germânicos.
1.6 O Império Bizantino.
1.7 A Expansão islâmica.
1.8 O Império Carolíngio e a estruturação do feudalismo.
2. A transição para a Idade Moderna
2.1 O feudalismo e a expansão feudal. Transformações agrícolas, o desenvolvimento do comércio e o
crescimento urbano.
2.2 As cidade medievais.
2.3 As Cruzadas.
2.4 As monarquias feudais e os poderes locais (senhorios e cidades) e universais (império e papado).
2.5 Cultura clerical, cultura popular e Renascimento.
2.6 A crise do século XIV.
2.7 A Reconquista Ibérica e a Expansão Ultramarina.
3. A conquista colonial europeia
3.1 Mexicas, incas e os povos indígenas.
3.2 O Antigo Sistema Colonial e o Mercantilismo.
3.3 As reformas religiosas e a Inquisição.
3.4 O Absolutismo Monárquico e a Sociedade do Antigo Regime (Portugal, Espanha, França e Inglaterra).
3.5 Formas de colonização europeia na América (portuguesa, espanhola, inglesa e francesa).
3.6 A escravidão nos trópicos: negros da terra e negros da Guiné.
3.7 Povos e formações sociais na África.
3.8 Bandeirantes e jesuítas.
3.9 A plantation escravista e o mercado mundial.
3.10 Topografia edênica, representações culturais e religiosidade na América.
3.11 A África e o impacto do tráfico de escravos no continente africano.
3.12 Guerras e revoluções na Europa, nos séculos XVI e XVII.
3.13 Guerras do Açúcar: a penetração holandesa no Nordeste e em África.
3.14 Mineração, desenvolvimento urbano e rotas de abastecimento interno.
4. A Era das Revoluções
4.1 Ilustração e Despotismo Esclarecido.
4.2 A Primeira Revolução Industrial (século XVIII).
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4.3 A Revolução Francesa e o Período Napoleônico.
5. A crise do Antigo Sistema Colonial
5.1 A Independência dos EUA.
5.2 A Independência da América Espanhola.
5.3 Revoltas coloniais.
5.4 A interiorização da metrópole e o processo de emancipação política do Brasil.
6. A formação dos Estados Nacionais
6.1 Estado-nação, revoluções e nacionalismo.
6.2 O processo de formação do Estado brasileiro.
6.3 Estados Nacionais, Oligarquias e Caudilhismo na América Latina.
6.4 A Restauração e as revoluções de 1848.
6.5 Romantismo e identidades nacionais.
7. A Segunda Revolução Industrial
7.1 A industrialização, o liberalismo e a vida urbana no século XIX.
7.2 O movimento operário.
7.3 A era dos impérios.
7.4 Imperialismo e neocolonialismo.
7.5 A conquista do Oeste e a estrutura agrária dos EUA.
7.6 A Guerra de Secessão e o expansionismo norte-americano.
7.7 A economia brasileira no século XIX.
7.8 As disputas na região do Prata e a Guerra do Paraguai.
7.9 O processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil.
7.10 Urbanização, instituições políticas e vida cultural no Segundo Reinado.
7.11 A partilha da África.
8. A crise do liberalismo
8.1 A Primeira Guerra Mundial.
8.2 A Revolução Russa.
8.3 A Revolução Mexicana.
8.4 O Brasil republicano: exército, oligarquias regionais e o coronelismo.
8.5 Industrialização, movimento operário e crises políticas e sociais na Primeira República.
8.6 O movimento modernista.
8.7 A marcha tenentista.
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8.8 A emergência dos regimes totalitários: fascismo, nazismo, estalinismo e franquismo.
8.9 O New Deal.
8.10 A Revolução de 30, o Estado Novo e o populismo na política brasileira.
8.11 A Segunda Guerra Mundial.
9. O Mundo durante a Guerra Fria
9.1 A Guerra Fria e a formação das áreas de influência.
9.2 A democracia populista (1945-1964).
9.3 Industrialização, Urbanização e Populismo na América Latina.
9.4 Descolonização, Revolução e Libertação Nacional (China, Cuba, Vietnã e África).
9.5 Militarismo e Ditaduras na América Latina.
9.6 A crise do populismo e a Ditadura no Brasil (1964-1985).
9.7 Movimentos sociais, políticos e culturais nas décadas de 60, 70 e 80.
9.8 A Abertura Política, o novo sindicalismo e o pluripartidarismo.
10.A Era da Globalização
10.1 O colapso do comunismo.
10.2 Democracia e crise econômica na América Latina.
10.3 A democratização do Brasil.
10.4 O Neoliberalismo, blocos econômicos e movimentos nacionalistas.
10.5 O atual sistema político brasileiro.
10.6 Estados Unidos, BRICS e multipolaridade.

GEOGRAFIA
Orientação da banca examinadora
O exame vestibular de Geografia objetiva verificar se o candidato, utilizando conhecimentos geográficos, conceitos
e habilidades desenvolvidos ao longo do Ensino Fundamental e Médio, é capaz de analisar os problemas políticos,
socioeconômicos, ambientais e culturais responsáveis pelo processo de construção e reconstrução do espaço
geográfico e das paisagens geográficas.
Serão enfatizadas as transformações que ocorrem em espaços internacionais, nacionais, regionais e locais, assim
como a relação entre estas escalas de análise. Dessa maneira, requer-se do candidato compreensão mínima
acerca de conceitos geográficos como paisagem, espaço, região, território e lugar, além de seu uso adequado,
dos fenômenos econômicos, sociais, políticos e culturais que se manifestam nesses espaços, bem como da
representação cartográfica dos referidos fenômenos.
O candidato deve saber interpretar textos extraídos de diferentes fontes (livros didáticos, jornais, revistas de
divulgação científica, internet) ou produzidos para a proposição de questões.
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Deve também saber analisar representações gráficas (mapas, croquis, gráficos e tabelas) e estabelecer
comparações, correlações, extraindo conclusões da análise de tais fontes.
A Banca Examinadora reserva-se o direito de incluir na prova questões sobre Atualidades, desde que dentro de
uma perspectiva geográfica, ou seja, que privilegia a dimensão espacial dos fenômenos. Estas questões serão
baseadas em informações disponíveis na imprensa escrita e em outras formas de mídia.
Programa
1. A produção/organização do espaço mundial.
1.1 Globalização/mundialização e regionalização do espaço. A formação dos grandes blocos de poder. O
papel do Estado na economia e na sociedade dos países contemporâneos. Os blocos político-econômicos e
suas especificidades.
1.2 Conflitos geopolíticos recentes, sua interrelação e especificidades; os conflitos étnicos atuais e a questão
das nacionalidades.
1.3 Estruturação, distribuição territorial e transformações nos processos de produção industrial; urbanização
e metropolização; produção agropecuária; produção mineral e fontes de energia; circulação de pessoas,
mercadorias e serviços.
1.4 A população mundial: permanências e mudanças; distribuição, estrutura e crescimento; movimentos
migratórios; condições de vida e de trabalho; movimentos sociais.
1.5 Os grandes sistemas naturais e os problemas ambientais globais e regionais. Políticas e órgãos
controladores.
2. A produção/organização do espaço brasileiro.
2.1 A inserção do Brasil no processo de globalização/mundialização.
2.2 As diferenciações regionais: as transformações recentes, a valorização econômica e sociocultural do
espaço. A ação do Estado e políticas territoriais.
2.3 A população brasileira: permanências e mudanças, distribuição, estrutura, crescimento, movimentos
migratórios, condições de vida e de trabalho, movimentos sociais.
2.4 Estruturação, distribuição territorial e as transformações nos processos de produção industrial;
urbanização e metropolização; produção agropecuária; produção mineral e fontes de energia; circulação de
pessoas, mercadorias e serviços.
2.5 As principais questões ambientais nacionais; políticas e órgãos reguladores.
3. Os grandes domínios paisagísticos do Brasil.
3.1 As grandes unidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas: caracterização geral e aproveitamento
econômico.
3.2 As dinâmicas climáticas e hídricas que caracterizam o território brasileiro; as bacias hidrográficas, suas
características e potenciais de uso.
3.3 A biogeografia brasileira e a predominância das dinâmicas dos ambientes tropicais.
3.4 Os recursos naturais e sua relação com o uso e a ocupação do território nacional.
3.5 Os problemas ambientais como inadequação de uso e gestão do território frente às dinâmicas e
fragilidades naturais.
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3.6 Questões ambientais específicas em ambientes metropolitanos.
3.7 Questões ambientais específicas em áreas de produção agropecuária e de mineração.
Bibliografia
1. Últimas edições de livros didáticos e paradidáticos de diferentes editoras, que abordam os temas indicados no
programa, a exemplo dos seguintes títulos:
Didáticos:
ADAS, Melhem. Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais. 4ª ed. São
Paulo: Moderna, 2004.
MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 2005.
OLIVA, Jaime; GIANSANTI, Roberto. Espaço e modernidade: temas da geografia mundial. São Paulo: Editora Atual.
VESENTINI, José William. Sociedade e espaço: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2005.
ARAUJO, Regina; GUIMARAES, Raul e TERRA, Lygia. Conexões: Estudos de Geografia do Brasil. São Paulo: Moderna,
2010.
Paradidáticos:
AB´SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Atelier Editorial,
2003.
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual, 2002.
ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. São Paulo, Record, 2000.
TEIXEIRA, Wilson; TAIOLI, Fabio; FAIRCHILD, Thomas. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.
2. Textos, mapas e dados estatísticos encontrados nas últimas edições das seguintes fontes:
• Anuário Estatístico do Brasil e Censo Demográfico, Rio de Janeiro: FIBGE.
• Atlas Geográfico. FIBGE.
• Jornais de grande circulação no país, a exemplo de O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo.
• Revistas Semanais, a exemplo de Veja, Isto É, Época, Carta Capital, Exame, entre outras.
• Le Monde Diplomatique Brasil.
• Sites da internet relacionados aos temas do programa.

ATUALIDADES
Orientação da banca examinadora
A FGV busca selecionar o candidato atento e interessado, com visão crítica das questões centrais do mundo
contemporâneo e do Brasil, em particular, e capaz de opinar sobre elas, com base em argumentos sólidos.
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Objetivo da prova
A prova tem por objetivo avaliar o nível de informação, interesse e capacidade crítica do candidato sobre os fatos
e acontecimentos relevantes que compõem a complexidade da atualidade mundial e brasileira.
Fontes
Sítios eletrônicos, jornais, revistas e outros periódicos da mídia impressa e falada.

INTERPRETAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO (Somente para Administração Pública EAESP)
Orientação da banca examinadora
O propósito desta prova é avaliar o conhecimento do candidato acerca dos principais fatos e questões do Brasil
no período que vai do regime militar até os dias de hoje. O foco, portanto, são os maiores problemas atuais do
país e as transformações pelas quais vêm passando. Os temas que podem ser pedidos na prova são os seguintes:
1. A redemocratização brasileira: principais desafios e a superação do legado autoritário;
2. A Constituição de 1988 como nova carta de direitos de cidadania;
3. O sistema político brasileiro: características, dificuldades e mudanças nas últimas duas décadas;
4. As eleições presidenciais desde 1989: vencedores e projetos de poder;
5. Transformações contemporâneas do Estado brasileiro: o desafio da melhoria da qualidade dos serviços
públicos;
6. O combate à desigualdade social: avanços e problemas que persistem;
7. O novo lugar do Brasil no mundo: líder sul-americano e membro dos BRICs.
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15.3 CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FGV EESP

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - MÓDULO DISCURSIVO
Orientação da banca examinadora
O texto a ser elaborado pelo candidato deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, em prosa, e conter no
mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas. As redações que não atenderem a essas exigências não serão
corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
Para a avaliação do texto serão considerados os seguintes aspectos:
• Adequação ao tema proposto e ao tipo de estrutura solicitado. Aos textos totalmente inadequados quanto a
um desses aspectos será atribuída a nota zero.
• Coerência/coesão reveladas na organização macroestrutural do texto, na concatenação de suas partes, na
progressão temática e no uso correto de conectivos.
• Argumentação, presente na capacidade de selecionar argumentos consistentes e de organizá-los de modo a
deles extrair conclusões pertinentes.
• Domínio da norma padrão (culta) da modalidade escrita da Língua Portuguesa e seleção lexical adequada.
Para a atribuição dos pontos, esses aspectos serão agrupados em três quesitos:
1. tema e estrutura;
2. articulação e argumentação;
3. correção gramatical e adequação vocabular.

BIOLOGIA
1. Interação entre os seres vivos
1.1. Aspectos conceituais: população, comunidade, ecossistema, hábitat e nicho ecológico.
1.2. Cadeia, teia alimentar e níveis tróficos.
1.2.1. Fluxo energético nos ecossistemas.
1.3. Pirâmides ecológicas.
1.4. Ciclos biogeoquímicos: água, carbono, oxigênio e nitrogênio.
1.5. Dinâmica das populações e relações ecológicas.
1.5.1. Características das populações: densidade populacional, taxas e curvas de crescimento.
1.5.2. Fatores reguladores do tamanho da população.
1.5.3. Relações ecológicas: intraespecíficas e interespecíficas.
1.6. Sucessão ecológica.
1.7. Ecossistemas terrestres (principais biomas) e ecossistemas aquáticos.

176

1.8. Seres humanos e o ambiente.
1.8.1. Poluição ambiental: atmosférica, aquática e do solo.
1.8.2. Medidas que minimizam a interferência humana no ambiente.
1.8.3. Interferência humana nos ecossistemas naturais: erosão e desmatamento; introdução de espécies
exóticas; extinção de espécies; fragmentação de hábitats; superexploração de espécies; concentração de
poluentes ao longo de cadeias alimentares; uso intensivo de fertilizantes; uso excessivo de inseticidas.
2. Qualidade de vida das populações humanas
2.1. Saúde, higiene e saneamento básico.
2.1.1. Aspectos conceituais: endemias, pandemias e epidemias.
2.1.2. Vacina e soro terapêutico.
2.1.3. Gravidez, parto e métodos anticoncepcionais.
2.2. Doenças infecto-contagiosas, parasitárias, carenciais, sexualmente transmissíveis (DST) e provocadas por
toxinas ambientais.
2.2.1. Principais doenças causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários (patogenias, agentes
etiológicos, formas de transmissão e profilaxias).
2.2.2. Principais doenças causadas por helmintos (platelmintos e nematódeos): teníase, cisticercose,
esquistossomose, ascaridíase, ancilostomíase, filariose, bicho geográfico. Os ciclos de vida dos helmintos,
formas de transmissão e suas profilaxias.
3. Identidade dos seres vivos
3.1. A química dos seres vivos.
3.1.1. Água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas, enzimas, lipídios e ácidos nucleicos
encontrados nos seres vivos.
3.2. Organização celular dos seres vivos.
3.2.1. Principais diferenças entre as células: procariota, eucariota vegetal e eucariota animal.
3.2.2. Envoltórios celulares (parede celular e membrana plasmática).
3.2.3. Processos de troca entre a célula e o meio externo: difusão, difusão facilitada, osmose, transporte
ativo, fagocitose, pinocitose.
3.3. Metabolismo energético.
3.3.1. Fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular e fermentação.
3.4. Organelas celulares.
3.4.1. O papel de cada organela e suas interações. Reconhecimento das organelas em figuras.
3.5. Núcleo e divisões celulares.
3.5.1. Características gerais do núcleo interfásico e da célula em divisão; ploidias das células.
3.5.2. Ciclo celular; mitose e meiose; gráficos representativos.
3.5.3. Gametogênese.
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3.5.4. Reprodução assexuada e sexuada.
3.6. DNA e tecnologias.
3.6.1. Localização do DNA e do RNA e a importância dessas moléculas na célula.
3.6.2. O modelo da dupla-hélice, replicação do DNA e transcrição.
3.6.3. Código genético e síntese proteica.
3.6.4. Ativação gênica e diferenciação celular.
3.6.5. Mutações gênicas, numéricas e estruturais.
3.6.6. Biotecnologia: DNA recombinante, organismos transgênicos, clonagem, terapia gênica, teste de
DNA na identificação de pessoas, descoberta de genomas, aconselhamento genético, uso de célulastronco, benefícios e perigos da manipulação genética.
4. Diversidade dos seres vivos
4.1. Os princípios de classificação e regras de nomenclatura de Lineu; categorias taxonômicas; cladogramas.
4.1.1. Características gerais dos integrantes pertencentes aos Domínios: Archaea, Bacteria e Eukarya.
4.1.2. Características gerais e adaptações dos integrantes pertencentes aos Reinos: Monera, Protista,
Fungi, Plantae e Animalia.
4.2. Vírus: características gerais, reprodução e importância.
4.3. Fungos, bactérias, protozoários e algas: papel ecológico e interferência na saúde humana.
4.4. A Biologia das plantas.
4.4.1. Origem das plantas e cladograma com seus quatro principais grupos.
4.4.2. Caracterização geral e comparação dos ciclos de vida dos grupos de plantas: briófitas, pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas.
4.4.3. Principais tecidos vegetais e morfologia dos órgãos vegetais.
4.4.4. Formação e dispersão de frutos e sementes.
4.4.5. Fisiologia vegetal: transpiração; fotossíntese (fatores que influenciam a fotossíntese e PCF);
absorção pela raiz; condução de seivas; hormônios; crescimento; fototropismo e geotropismo; fitocromo
e suas ações.
4.5. A Biologia dos animais.
4.5.1. Noções básicas de embriologia (vitelo, etapas do desenvolvimento embrionário, destino dos
folhetos embrionários e anexos embrionários, formação de gêmeos).
4.5.2. Principais filos animais: características gerais; comparação da organização corporal e embrionária
entre os diversos grupos; locais onde vivem; diversidade nos filos; importância ecológica e econômica.
4.5.3. Craniados e vertebrados: características gerais; adaptações morfológicas e fisiológicas.
4.5.4. Comparação entre os vertebrados quanto à reprodução, embriologia, revestimento, sustentação,
digestão, respiração, circulação, excreção, sistema nervoso e endócrino.
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4.5.5. Fisiologia e anatomia dos sistemas do corpo humano: tegumentar, digestório, cardiovascular,
respiratório, urinário, nervoso, endócrino, muscular, esquelético, sensorial, imunitário e genital.
5. Transmissão da vida e manipulação gênica
5.1. As concepções de hereditariedade.
5.1.1. Concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade.
5.1.2. Mendelismo: 1ª e 2ª leis.
5.1.3. Meiose e sua relação com os princípios mendelianos.
5.1.4. Probabilidade aplicada na genética; heredogramas (ou genealogias).
5.1.5. Ausência de dominância, alelos letais e alelos múltiplos.
5.1.6. Herança dos grupos sanguíneos (sistemas: ABO, MN e Rh).
5.1.7. Interação gênica e herança quantitativa.
5.2. Genes ligados e permutação.
5.2.1. Mapas cromossômicos e genoma humano.
5.3. A determinação do sexo e citogenética humana.
5.3.1. Sistemas: XY, X0 e ZW.
5.3.2. Reconhecimento dos tipos de heranças genéticas.
5.3.3. Heranças relacionadas com o sexo.
6. Origem e evolução da vida
6.1. A origem dos seres vivos.
6.1.1. Hipóteses sobre a origem da vida e hipóteses sobre a evolução do metabolismo energético.
6.2. Evolução biológica.
6.2.1. Ideias evolucionistas de J. B. Lamarck, C. Darwin, A. R. Wallace.
6.2.2. Teoria sintética da evolução.
6.2.3. Evidências da evolução.
6.2.4. Genética de populações.
6.3. Especiação.
6.3.1. Mecanismos de isolamento reprodutivo.
6.4. A origem dos hominídeos a partir da análise de árvores filogenéticas.

QUÍMICA
1. Materiais: uso e propriedades
1.1. Origem e ocorrência de materiais.
1.2. Propriedades gerais e específicas dos materiais.
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1.3. Relação entre uso e propriedades dos materiais.
1.4. Misturas: tipos e métodos de separação.
1.5. Substâncias químicas: conceito e classificação.
1.6. Estados físicos da matéria e mudanças de estado. Pressão de vapor, volatilidade e temperatura. Diagramas
de aquecimento/resfriamento de substâncias químicas e misturas.
2. O átomo isolado e sua estrutura
2.1. A teoria atômica de Dalton: a indivisibilidade do átomo e a escala de massas atômicas.
2.2. A natureza divisível do átomo: descoberta das partículas elementares elétron e próton. O modelo do
átomo nuclear de Rutherford.
2.3. Modelo atômico de Rutherford-Bohr, a descontinuidade dos níveis energéticos eletrônicos e a explicação
de alguns fenômenos de átomos isolados.
2.4. Os átomos e suas camadas eletrônicas.
2.5. Número atômico, número de massa, massa atômica e isótopos.
2.6. Elementos químicos e Tabela Periódica: história, organização, representação e propriedades periódicas.
3. Gases
3.1. Teoria cinética dos gases: modelo do gás ideal.
3.2. Propriedades físicas, Leis dos gases e Equação de Estado dos Gases ideais.
3.3. Princípio de Avogadro. Volume molar dos gases.
3.4. Atmosfera terrestre: composição, características e poluição.
4. Transformações químicas: evidências, representações e aspectos quantitativos
4.1. Evidências macroscópicas da ocorrência de transformações químicas: alteração de cor, desprendimento
de gás, formação/desaparecimento de sólidos, absorção/liberação de energia.
4.2. Representação de substâncias e de transformações químicas.
4.2.1. Fórmulas químicas: fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula molecular.
4.2.2. Equações químicas e balanceamento.
4.3. Aspectos quantitativos das transformações químicas.
4.3.1. Lei de Lavoisier e Lei de Proust.
4.3.2. Cálculos estequiométricos: massa, volume, quantidade de matéria (mol), massa molar.
5. O átomo ligado: tipos de ligações e substâncias químicas
5.1. Estabilização de átomos iguais ou diferentes pela formação de ligação química.
5.2. Características gerais de tipos de ligações químicas: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica.
Interações intermoleculares entre espécies químicas estáveis.
5.3. Tipos de substâncias em termos do tipo de ligação química predominante existente entre suas unidades
constituintes.
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5.3.1. Substâncias moleculares.
5.3.1.1. Características gerais das substâncias moleculares.
5.3.1.2. Ligações covalentes em moléculas isoladas. Pares eletrônicos de Lewis. Regra do octeto: vantagens
e limitações.
5.3.1.3. Polaridade das ligações covalentes. O uso da eletronegatividade na análise da polaridade de uma
ligação química. Polaridade de uma molécula e geometria molecular.
5.3.1.4. Estudo de algumas substâncias moleculares isoladas (ocorrência, obtenção, propriedades,
aplicação): H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, H2O2, CO2, HCl, CH4.
5.3.1.5. Implicações ambientais da produção e da utilização dessas substâncias.
5.3.1.6. Interações intermoleculares. Forças de dispersão de London. Forças de van der Waals e ligação
de hidrogênio.
5.3.1.7. Ligações covalentes em unidades estendidas (redes covalentes). O caso da grafita, do diamante
e do quartzo.
5.3.2. Substâncias iônicas.
5.3.2.1. Compostos iônicos: características gerais.
5.3.2.2. Ligação iônica. Estabilização do sólido iônico como resultado das atrações e repulsões alternadas
entre os íons que formam sua estrutura.
5.3.2.3. Estudo das principais substâncias iônicas dos grupos (ocorrência, obtenção, propriedades e
aplicação): cloreto, carbonato, nitrato, fosfato e sulfato.
5.3.2.4. Implicações ambientais da produção e da utilização dessas substâncias.
5.3.3. Substâncias metálicas.
5.3.3.1. Metais: características gerais.
5.3.3.2. Ligação metálica. Estabilização de metais pelo “mar de elétrons” compartilhado pela estrutura.
5.3.3.3. Ligas metálicas.
5.3.3.4. Estudo de alguns metais (ocorrência, obtenção, propriedades e aplicação): alumínio, chumbo,
cobre, cromo, estanho, ferro, magnésio, manganês, níquel, ouro, prata e zinco.
5.3.3.5. Implicações ambientais da produção e da utilização dessas substâncias.
6. Água e soluções aquosas
6.1. Ligação, estrutura, propriedades físicas e químicas da água; ocorrência e importância na vida animal e
vegetal. Ligação de hidrogênio e sua influência nas propriedades da água.
6.2. Interações da água com outras substâncias.
6.2.1. Soluções aquosas: conceito e classificação.
6.2.2. Solubilidade e concentrações (porcentagem, ppm, ppb, fração em mol, g/L, mol/L, mol/kg,
conversões de unidades).
6.2.3. Propriedades coligativas: conceito, aspectos qualitativos e quantitativos.
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6.2.4. Dispersões coloidais: tipos, propriedades e aplicações.
6.3. Poluição e tratamento da água.
7. Ácidos, bases, sais e óxidos
7.1. Principais propriedades dos ácidos e bases: interação com indicadores, condutibilidade elétrica, reação
com metais, reação de neutralização.
7.2. Modelos de ácidos e bases, de acordo com as teorias de Arrhenius, de Lewis e de Brønsted-Lowry.
7.3. Estudo de alguns ácidos e bases (obtenção, propriedades e aplicação): ácido acético, ácido clorídrico, ácido
sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, solução aquosa de amônia.
7.4. Sais: conceito, propriedades e classificação.
7.5. Óxidos: conceito, propriedades e classificação.
8. Transformações químicas: um processo dinâmico
8.1. Cinética química.
8.1.1. Rapidez de reações e teoria das colisões efetivas.
8.1.2. Energia de ativação.
8.1.3. Fatores que alteram a rapidez das reações: superfície de contato, concentração, pressão,
temperatura e catalisador. Conceito de ordem de reação.
8.2. Equilíbrio químico.
8.2.1. Caracterização dos sistemas em equilíbrio químico.
8.2.2. Equilíbrio em sistemas homogêneos e heterogêneos.
8.2.3. Constantes de equilíbrio e cálculos simples de equilíbrio.
8.2.4. Fatores que alteram o sistema em equilíbrio: princípio de Le Châtelier.
8.2.5. Produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH, indicadores.
8.2.6. Hidrólise de sais.
8.3. Aplicação da cinética química e do equilíbrio químico no cotidiano.
9. Transformações de substâncias químicas e energia
9.1. Transformações químicas e energia térmica.
9.1.1. Calor de reação: reação exotérmica e endotérmica.
9.1.2. Medida do calor de transformações por aquecimento de água.
9.1.3. Conceito de entalpia.
9.1.4. Equações termoquímicas.
9.1.5. Lei de Hess.
9.2. Energia nas mudanças de estado e em processos de dissolução e recristalização de sólidos em solventes.
9.3. Entalpia de ligação.
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9.4. Transformações químicas e energia elétrica.
9.4.1. Reações de oxirredução e números de oxidação. Agentes oxidantes e redutores.
9.4.2. Potenciais-padrão de redução.
9.4.3. Transformação química e produção de energia elétrica: pilha.
9.4.4. Transformação química e consumo de energia elétrica: eletrólise.
9.4.5. Leis de Faraday.
9.5. Transformações nucleares.
9.5.1. Conceitos fundamentais da radioatividade: tipos de emissões e suas características.
9.5.2. Reações nucleares: fissão e fusão nucleares.
9.5.3. Desintegração radioativa: meia-vida, datação e uso de radioisótopos.
9.5.4. Origem das energias envolvidas em processos nucleares: perda de massa e equação de Einstein.
9.5.5. Usos da energia nuclear e implicações ambientais.
10. Estudo dos compostos de carbono
10.1. As características gerais dos compostos orgânicos.
10.1.1. Elementos químicos constituintes, fórmulas moleculares, estruturais e de Lewis, cadeias
carbônicas, ligações e isomeria.
10.1.2. Principais radicais funcionais e funções orgânicas.
10.1.3. Reconhecimento de hidrocarbonetos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, ésteres,
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas e amidas.
10.1.4. Propriedades físicas dos compostos orgânicos.
10.1.5. Principais tipos de reações orgânicas: substituição, adição, eliminação, oxidação/redução,
esterificação e hidrólise ácida e básica.
10.2. Hidrocarbonetos.
10.2.1. Classificação.
10.2.2. Estudo do metano, etileno, acetileno, tolueno e benzeno.
10.2.3. Carvão, petróleo e gás natural: origem, ocorrência e composição; destilação fracionada; combustão;
implicações ambientais do uso de combustíveis fósseis.
10.3. Compostos orgânicos oxigenados.
10.3.1. Estudo do álcool metílico e etílico, éter dietílico, formaldeído, acetona, ácido acético, ácido cítrico,
fenol.
10.3.2. Fermentação.
10.3.3. Destilação da madeira.
10.4. Compostos orgânicos nitrogenados.
10.4.1. Estudo de anilina, ureia, aminoácidos e bases nitrogenadas.
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10.5. Macromoléculas naturais e sintéticas.
10.5.1. Noção de polímeros.
10.5.2. Borracha natural e sintética.
10.5.3. Polietileno, poliestireno, PET, PVC, teflon, náilon.
10.6. Outros compostos orgânicos de importância biológica e industrial.
10.6.1. Glicídios: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos (amido, glicogênio, celulose).
10.6.2. Lipídios. Triglicerídeos: óleos e gorduras. Fosfolipídios. Colesterol.
10.6.3. Peptídeos, proteínas e enzimas.
10.6.4. RNA, DNA: hemoglobina.
10.6.5. Sabões e detergentes.
10.6.6. Corantes naturais e sintéticos.
11. Segurança na aquisição, armazenagem e utilização de produtos químicos domésticos

FÍSICA
1. Fundamentos da Física
1.1. Grandezas fundamentais e derivadas.
1.2. Sistemas de unidade. Sistema Internacional (SI).
1.3. Análise dimensional.
1.4. Grandezas direta e inversamente proporcionais.
1.5. A representação gráfica de uma relação funcional entre duas grandezas. Interpretação do significado da
inclinação da reta tangente à curva e da área sob a curva.
1.6 Grandezas vetoriais e escalares. Adição, subtração e decomposição de vetores. Multiplicação de um vetor
por um número real.
2. Mecânica
2.1. Cinemática.
2.1.1. Velocidade escalar média e instantânea.
2.1.2. Aceleração escalar média e instantânea.
2.1.3. Representação gráfica, em função do tempo, do espaço, da velocidade escalar e da aceleração
escalar de um corpo.
2.1.4. Velocidade vetorial instantânea e média de um corpo.
2.1.5. Composição de movimentos.
2.1.6. Aceleração vetorial de um corpo e suas componentes tangencial e centrípeta.
2.1.7. Movimentos uniformes e uniformemente variados; suas equações.
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2.1.8. Movimento circular uniforme, sua velocidade angular, período, frequência, sua aceleração
centrípeta e correspondente relação com a velocidade e o raio da trajetória. Acoplamento de polias.
2.1.9. Movimento harmônico simples (MHS), sua velocidade e aceleração, relação entre a posição e
aceleração. Suas equações horárias.
2.2. Balística.
2.2.1. Queda livre.
2.2.2. Lançamentos vertical, horizontal e oblíquo (sem resistência do ar).
2.2.3. Equações do movimento de um projétil a partir de seus movimentos horizontal e vertical.
2.3. Movimento e as Leis de Newton.
2.3.1. Forças e composição vetorial das forças que atuam sobre um corpo.
2.3.2. Conceito de resultante de forças e sua obtenção por adição vetorial.
2.3.3. Princípio da Inércia (1ª Lei de Newton). Referencial inercial.
2.3.4. Massa e peso: diferenças entre essas grandezas, instrumentos de medição de cada uma.
2.3.5. Princípio Fundamental da Dinâmica (2ª Lei de Newton). Sua aplicação em movimentos retilíneos e
curvilíneos. Massa inercial.
2.3.6. Princípio da Ação e Reação (3ª Lei de Newton).
2.3.7. Momento ou torque de uma força. Condi¬ções de equilíbrio de um ponto material e de um corpo
extenso.
2.3.8. Força de Atrito. Diferenças entre o atrito cinético e o estático. Suas equações e representação
gráfica da força de atrito.
2.4. Gravitação.
2.4.1. Sistemas geocêntrico e heliocêntrico. Evolução histórica do modelo de universo. O sistema solar.
2.4.2. Leis de Kepler.
2.4.3. Lei da gravitação universal de Newton.
2.4.4. O campo gravitacional.
2.4.5. Órbitas. Órbita circular.
2.4.6. Satélites artificiais. Satélites geoestacionários.
2.4.7. Energia potencial gravitacional (em campos gravitacionais variáveis).
2.5. Dinâmica impulsiva.
2.5.1. Quantidade de movimento de um corpo e de um sistema de corpos.
2.5.2. Impulso exercido por uma força constante e por uma força variável.
2.5.3. Teorema do impulso. Relação entre impulso e quantidade de movimento.
2.5.4. Forças internas e externas a um sistema de corpos.
2.5.5. Sistemas isolados de forças externas e lei da conservação da quantidade de movimento.
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2.5.6. Conservação da quantidade de movimento em explosões, colisões e disparos de projéteis.
2.5.7. Centro de massa de um sistema.
2.5.8. O teorema da aceleração do centro de massa.
2.6. Trabalho e energia.
2.6.1. Trabalho realizado por uma força constante.
2.6.2. Trabalho realizado por uma força variável em módulo. Interpretação do gráfico força versus
deslocamento.
2.6.3. Energia cinética e o teorema da energia cinética.
2.6.4. Forças conservativas (força peso, força elástica e força elétrica) e não conservativas.
2.6.5. Trabalho realizado por forças conservativas.
2.6.6. Energia potencial gravitacional (quando a aceleração da gravidade for constante), elástica e elétrica.
2.6.7. Energia mecânica.
2.6.8. Sistemas conservativos e o teorema da conservação da energia mecânica.
2.6.9. Trabalho realizado por forças não conservativas. Trabalho realizado pela força de atrito.
2.6.10. Sistemas não conservativos.
2.6.11. Potência.
2.7. Fluidos.
2.7.1. Massa específica de uma substância e densidade de um corpo.
2.7.2. Pressão exercida por uma força.
2.7.3. Pressão exercida por um líquido em equilíbrio. Pressão hidrostática.
2.7.4. Teorema de Stevin e aplicações.
2.7.5. A experiência de Torricelli.
2.7.6. O princípio de Pascal. Prensa hidráulica.
2.7.7. O teorema de Arquimedes.
3. Física térmica
3.1. Termometria.
3.1.1. Energia térmica, temperatura e termômetros.
3.1.2. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Relação matemática entre elas.
3.2. Dilatação térmica.
3.2.1. Dilatação térmica dos sólidos: linear, superficial e volumétrica.
3.2.2. Dilatação térmica dos líquidos.
3.3. Calorimetria.
3.3.1. Calor como forma de energia em trânsito e suas unidades de medida.
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3.3.2. Calor sensível, calor específico sensível e capacidade térmica.
3.3.3. Mudanças de estado. O calor latente e o calor específico latente.
3.3.4. O diagrama de fases de uma substância.
3.3.5. Troca de calor em sistemas termicamente isolados. O equilíbrio térmico.
3.3.6. Potência térmica.
3.4. Propagação de calor.
3.4.1. Condução, convecção térmica e irradiação de calor.
3.4.2. O vaso de Dewar e a garrafa térmica.
3.5. Gás ideal.
3.5.1. O modelo de gás ideal.
3.5.2. A equação de estado (Equação de Clapeyron) para um gás ideal.
3.5.3. Lei geral dos gases perfeitos.
3.5.4. Transformações gasosas.
3.6. Termodinâmica.
3.6.1. Trabalho realizado pelas forças exercidas por um gás.
3.6.2. Energia interna.
3.6.3. A experiência de Joule e o equivalente mecânico do calor.
3.6.4. Primeira Lei da Termodinâmica.
3.6.5. Transformações isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática e cíclica.
3.6.6. Segunda Lei da Termodinâmica.
3.6.7. Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. O ciclo de Carnot.
4. Óptica
4.1. Princípios da óptica geométrica.
4.1.1. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Sombra e penumbra. Câmara escura de
orifício. O dia e a noite. Eclipses. As fases da Lua.
4.1.2. Princípio da reversibilidade dos raios de luz.
4.1.3. Princípio da independência dos raios de luz.
4.2. Reflexão da luz e formação de imagem.
4.2.1. Leis da reflexão.
4.2.2. Imagem de um ponto e de um corpo extenso.
4.2.3. Espelhos planos. Construção e classificação da imagem. Campo visual. Translação e rotação de um
espelho plano. Associação de espelhos planos.
4.2.4. Espelhos esféricos. Condições de nitidez, elementos e raios notáveis de um espelho esférico.
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4.2.5. Construção geométrica e classificação de imagens em um espelho esférico.
4.2.6. Estudo analítico de um espelho esférico. Equação dos pontos conjugados e do aumento linear
transversal.
4.2.7. Aplicações práticas de um espelho esférico.
4.3. Refração Luminosa.
4.3.1. Fenômeno da refração. Índice de refração absoluto e relativo.
4.3.2. Leis da refração. Lei de Snell-Descartes.
4.3.3. Ângulo limite e reflexão total da luz.
4.3.4. Dioptro plano.
4.3.5. Lâmina de faces paralelas.
4.3.6. Prismas.
4.3.7. A dispersão luminosa e a refração na atmosfera.
4.4. Lentes esféricas delgadas.
4.4.1. Focos e comportamento óptico de uma lente esférica.
4.4.2. Raios notáveis de uma lente esférica.
4.4.3. Construção geométrica e classificação de imagens em uma lente esférica.
4.4.4. Estudo analítico das lentes esféricas. Equação dos pontos conjugados e do aumento linear
transversal.
4.4.5. Vergência de uma lente.
4.4.6. Aplicações práticas das lentes esféricas.
4.4.7. Instrumentos ópticos: câmera fotográfica, microscópio simples e composto, lunetas terrestre e
astronômica, telescópios e projetores.
4.5. Olho humano.
4.5.1. O olho emétrope.
4.5.2. Ametropias: miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo.
4.5.3. Correção de miopia, hipermetropia e presbiopia utilizando lentes esféricas. A dioptria.
5. Oscilações e ondas
5.1. Período de um pêndulo simples e de um sistema massa-mola. Associação de molas ideais.
5.2. Pulsos e ondas. Classificação das ondas.
5.3. Comprimento de onda, período e frequência de uma onda.
5.4. O espectro eletromagnético. Aplicações das ondas eletromagnéticas.
5.5. Velocidade de propagação. A equação fundamental da ondulatória.
5.6. Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência, polarização, difração e ressonância.
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5.7. Propagação de um pulso em meios unidimensionais. A Lei de Taylor.
5.8. Ondas planas e esféricas.
5.9. Ondas estacionárias.
5.10. Caráter ondulatório da luz: cor e frequência.
5.11. Caráter ondulatório do som. Ondas sonoras. Velocidade de propagação do som.
5.12. Qualidades fisiológicas do som: altura, timbre e intensidade.
5.13. Reforço, reverberação e eco.
5.14. Nível sonoro. O decibel.
5.15. Cordas vibrantes e tubos sonoros.
5.16. Efeito Doppler.
6. Eletricidade
6.1. Eletrostática.
6.1.1. Carga elétrica, sua conservação e quantização. Carga elétrica elementar.
6.1.2. Processos de eletrização: atrito, contato e indução.
6.1.3. Lei de Coulomb.
6.1.4. Campo elétrico gerado por cargas puntiformes. Campo elétrico uniforme. Linhas de força.
6.1.5. Potencial e diferença de potencial elétrico. Linhas e superfícies equipotenciais.
6.1.6. Energia potencial elétrica.
6.1.7. Trabalho realizado pela força elétrica.
6.1.8. Condutores em equilíbrio eletrostático.
6.1.9. Poder das pontas e blindagem eletrostática.
6.2. Eletrodinâmica.
6.2.1. Materiais isolantes e condutores.
6.2.2. Corrente elétrica e intensidade de corrente elétrica.
6.2.3. Tensão elétrica.
6.2.4. Resistência elétrica.
6.2.5. Energia elétrica, potência elétrica e efeito joule. Consumo de energia elétrica. O quilowatt-hora.
6.2.6. Resistores. Primeira Lei de Ohm. Segunda Lei de Ohm. Resistividade elétrica.
6.2.7. Associação de resistores.
6.2.8. Noções de instalação elétrica residencial.
6.2.9. Geradores elétricos. Força eletromotriz e resistência interna. Equação e curva característica de um
gerador.
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6.2.10. Receptores elétricos. Força contra eletromotriz e resistência interna. Equação e curva característica
de um receptor.
6.2.11. Leis de Kirchhoff.
6.2.12. Circuitos elétricos.
6.2.13. Medidores elétricos.
6.3. Eletromagnetismo.
6.3.1. Polos magnéticos, ímãs, campo magnético e linhas de indução magnética.
6.3.2. Campo magnético criado por corrente elétrica: condutor retilíneo longo, espira circular e solenoide.
6.3.3. Campo magnético terrestre.
6.3.4. Força magnética sobre uma carga puntiforme em movimento em um campo magnético uniforme.
Trajetórias da carga nesse campo.
6.3.5. Força magnética sobre condutores retilíneos percorridos por corrente, imersos em um campo
magnético uniforme.
6.3.6. Força magnética entre condutores retilíneos paralelos.
6.3.7. Indução eletromagnética. Fluxo magnético. Diferença de potencial induzida e corrente elétrica
induzida. A Lei de Lenz.
6.3.8. Lei de Faraday-Neumann.
6.3.9. Princípio de funcionamento de motores elétricos e de medidores de corrente, de diferença de
potencial (tensão) e de resistência.
7. Noções de física moderna
7.1. Energia quantizada de um fóton.
7.2. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio.
7.3. A natureza dual da luz.
7.4. O efeito fotoelétrico.
7.5. A relação entre massa e energia.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos numéricos
1.1. Números naturais e números inteiros: divisibilidade, múltiplos e divisores, máximo divisor comum e
mínimo múltiplo comum.
1.2. Números racionais e noção elementar de números reais: operações e propriedades, ordem, valor absoluto,
desigualdades.
1.3. Razões, proporcionalidade direta e inversa.
1.4. Notação científica, algarismos significativos.
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1.5. Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica, raízes da unidade.
1.6. Sequências: noção de sequência, progressões aritméticas e geométricas, representação decimal de um
número real.
1.7. Juros simples e compostos, porcentagem, taxas e índices.
2. Polinômios
2.1. Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais, operações, divisão de um polinômio por um
binômio de forma x-a.
3. Equações algébricas
3.1. Equações algébricas: definição, conceito de raiz, multiplicidade de raízes, enunciado do Teorema
Fun¬damental da Álgebra.
3.2. Relações entre coeficientes e raízes. Pesquisa de raízes múltiplas. Raízes: racionais reais.
4. Análise combinatória
4.1. Princípios multiplicativo e aditivo em problemas de contagem.
4.2. Arranjos, permutações e combinações simples.
4.3. Binômio de Newton.
5. Probabilidade
5.1. Espaço amostral: discreto e contínuo.
5.2. Eventos equiprováveis ou não, conjunto universo. Conceituação de probabilidade.
5.3. Eventos mutuamente exclusivos. Probabilidade da união e da intersecção de dois ou mais eventos.
5.4. Probabilidade condicional. Eventos independentes.
6. Matrizes, determinantes e sistemas lineares
6.1. Matrizes: operações, inverso de uma matriz.
6.2. Sistemas lineares. Matriz associada a um sistema. Resolução e discussão de um sistema linear.
6.3. Determinante de uma matriz quadrada: propriedades e aplicações, regras de Cramer.
7. Geometria analítica
7.1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano. Distância entre dois pontos.
7.2. Equação da reta: formas reduzida, geral e segmentária; coeficiente angular. Intersecção de retas, retas
paralelas e perpendiculares. Feixe de retas. Distância de um ponto a uma reta. Área de um triângulo.
7.3. Equação da circunferência: tangentes a uma circunferência; intersecção de uma reta a uma circunferência.
7.4. Elipse, hipérbole e parábola: equações reduzidas.
8. Funções
8.1. Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.
8.2. Gráficos de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; função composta; função inversa.
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8.3. Taxa de variação: crescimento linear, quadrático, exponencial.
8.4. Função polinomial do 1º grau; função constante.
8.5. Função quadrática.
8.6. Pontos de máximo e mínimo em funções quadráticas.
8.7. Função exponencial e função logarítmica. Teoria dos logaritmos; uso de logaritmos em cálculos e
modelagem de problemas.
8.8. Equações e inequações: lineares, quadráticas, exponenciais, e logarítmicas e modulares.
9. Trigonometria
9.1. Arcos e ângulos: medidas, relações entre arcos.
9.2. Funções trigonométricas e seus gráficos.
9.3. Modelagem e análise de fenômenos periódicos.
9.4. Fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos. Transformações de somas de funções
trigonométricas em produtos.
9.5. Equações e inequações trigonométricas.
9.6. Resoluções de triângulos retângulos. Teorema dos senos. Teorema dos cossenos. Resolução de triângulos
obtusângulos.
10. Geometria plana
10.1. Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo.
10.2. Transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e composições) e homotéticas (ampliações e
reduções).
10.3. Congruência de figuras planas.
10.4. Semelhança de triângulos.
10.5. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.
10.6. Áreas de polígonos, círculos, coroa e setor circular.
10.7. Diferentes métodos para obtenção de áreas (reconfigurações, aproximações por cortes etc).
11. Geometria espacial
11.1. Retas e planos no espaço. Paralelismo e perpendicularismo.
11.2. Vistas ortogonais e representação plana de uma figura espacial.
11.3. Ângulos diedros e ângulos poliédricos. Poliedros: poliedros regulares.
11.4. Prisma, pirâmides e respectivos troncos. Cálculo de áreas, volumes e capacidade.
11.5. Cilindro, cone e esfera: cálculo de áreas, volumes e capacidade.
11.6. Deformações de áreas e ângulos provocadas pelas diferentes projeções usadas na cartografia.
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12. Tratamento da informação
12.1. Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, caixa (box-plot), ramos de folha. Tabelas e
planilhas.
12.2. Amostra e população.
12.3. Medidas de tendência central (moda, mediana e média) e de dispersão (amplitude, desvio padrão e
variância).
12.4. Representação, interpretação e resolução de problemas envolvendo algoritmos. Fluxograma. Conceitos
básicos de linguagem de programação.

HISTÓRIA
História Geral
1. Dos primeiros humanos ao Neolítico: origens, sobrevivência, conhecimentos e comunicação
2. Antiguidade no Oriente Próximo e na África
2.1. Povos mesopotâmicos: sumérios, babilônios, assírios.
2.2. Povos africanos: egípcios, núbios, Reino de Axum.
2.3. Povos semitas: fenícios, hebreus.
3. Antiguidade Clássica
3.1. Grécia.
3.1.1. Do mundo micênico ao período homérico.
3.1.2. Período arcaico e clássico; a pólis.
3.1.3. Período macedônico e cultura helenística.
3.2. Roma.
3.2.1. Da monarquia à república.
3.2.2. O império.
3.2.3. Crise e enfraquecimento do Estado romano.
4. Período Medieval
4.1. Cristianismo e Igreja Católica.
4.2. Islã: surgimento e expansão.
4.3. Império Bizantino.
4.4. Império Carolíngio.
4.5. Feudalismo e mundo feudal.
4.6. Expansão do comércio e da urbanização.
4.7. As mulheres, os homens e os rituais sociais.
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4.8. Vida e produção cultural no Medievo europeu.
4.9. A África na Idade Média.
4.10. A crise do século XIV e a persistência das tradições.
5. Mundo Moderno
5.1. Renascimento cultural.
5.2. A Igreja, as Reformas religiosas e a Inquisição.
5.3. Formação dos Estados modernos.
5.4. Expansão marítima e constituição do espaço atlântico.
5.5. Os reinos africanos, a escravização e o tráfico de escravizados.
5.6. Mercantilismo e colonização.
5.7. Absolutismo e Antigo Regime.
5.8. Iluminismo e Liberalismo.
5.9. Do artesanato à fábrica: transformações no mundo do trabalho.
5.10. Revoluções na Inglaterra e na França.
6. Mundo Contemporâneo
6.1. Das conquistas napoleônicas ao Congresso de Viena.
6.2. Nações e nacionalismos no século XIX.
6.3. Ideias sociais e projetos revolucionários.
6.4. Avanço industrial, capitalismo monopolista e imperialismo.
6.5. A colonização da Ásia.
6.6. África: entre a colonização europeia e a resistência.
6.7. A Belle Époque: novos padrões sociais e culturais.
6.8. Primeira Guerra Mundial.
6.9. Revolução Russa.
6.10. Crises do liberalismo, ascensão e consolidação do nazi-fascismo nos anos 1920-1930.
6.11. Segunda Guerra Mundial.
6.12. A Guerra Fria e os conflitos regionais.
6.13. África e Ásia: descolonização, guerras, revoluções e autonomia.
6.14. A contracultura e as lutas por direitos civis nos anos 1950-1970.
6.15. África e Oriente Médio: conflitos étnicos e religiosos.
6.16. O colapso da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e a “nova ordem mundial”.
6.17. Neoliberalismo e globalização na transição do século XX ao XXI.
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6.18. A ascensão da China e a multipolaridade.
6.19. Blocos econômicos regionais: possibilidades e limites da integração.
6.20. África no século XXI: inserção internacional e disputas internas.
6.21. Sustentabilidade, biodiversidade e políticas ambientais no século XXI.
6.22. Os efeitos das novas tecnologias no cotidiano e na vida política.
História da América
7. O povoamento da América
8. A América antes da conquista europeia
8.1. Astecas.
8.2. Maias.
8.3. Incas.
9. Conquista espanhola e estratégias de dominação
10. Colonização espanhola na América
10.1. Ocupação e expansão territorial: conflitos e resistências.
10.2. Administração e organização sociopolítica colonial.
10.3. Escravidão e outros regimes de trabalho.
10.4. Igreja, religião e religiosidades nas colônias.
10.5. Produção artística na colônia: diálogos e tensões culturais.
11. Colonizações inglesa, francesa e holandesa na América
11.1. As treze colônias na América do Norte.
11.2. Expansão e disputas territoriais na América do Norte.
11.3. Religião e colonização.
11.4. Caribe: exploração, escravidão e circulação marítima.
12. Emancipação política, formação e consolidação dos Estados nacionais
12.1. Independência do Haiti.
12.2. Independência e formação dos Estados Unidos.
12.2.1. A Constituição americana.
12.2.2. Expansionismo: a guerra contra o México e as relações com os povos indígenas.
12.2.3. A Guerra Civil e a questão racial.
12.3. Independências na América espanhola.
12.3.1. Diversidades regionais e fragmentação política.
12.3.2. Unitários e federais.
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12.3.3. Conflitos de fronteira e guerras regionais.
13. Estados Unidos e América Latina: diálogos e tensões
13.1. Big Stick, New Deal e política da boa vizinhança.
13.2. Intervenções norte-americanas na América Central e no Caribe.
14. América Latina e Caribe na segunda metade do século XX
14.1. Das vanguardas estéticas dos anos 1910 ao ideal de latinidade dos anos 1960.
14.2. Movimentos sociais, revoluções e política de massas.
14.3. Industrialização e inserção no mercado internacional.
14.4. Do autoritarismo civil-militar à democratização: América Latina entre as décadas de 1960 e 1990.
14.5. Os projetos de reforma social no século XXI.
14.6. Do avanço da esquerda à ascensão da nova direita nas Américas do século XXI.
História do Brasil
15. Os primeiros habitantes
16. Conquista e colonização portuguesa
16.1. Povos indígenas na América portuguesa: dominação e resistência.
16.2. Ocupação do litoral e do interior.
16.3. Diversidade da produção: da cana ao tabaco, do algodão ao ouro.
16.4. Administração e organização sociopolítica colonial.
16.5. Escravidão e outras formas de trabalho.
16.6. Igreja, religião e religiosidades na colônia.
16.7. Produção artística na colônia: diálogos e tensões culturais.
16.8. As revoltas coloniais.
16.9. Família real portuguesa no Brasil e a interiorização da metrópole.
17. Brasil Imperial
17.1. A emancipação política.
17.2. O Primeiro Reinado e a consolidação do Império.
17.3. O Período Regencial e as revoltas regionais.
17.4. Segundo Reinado: nacionalismo e federalismo.
17.5. Política externa: campanhas no Prata e Guerra do Paraguai.
17.6. A ascensão do café e a primeira industrialização.
17.7. Da mão de obra escrava à imigração.
17.8. O movimento republicano.
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17.9. Românticos e naturalistas: produção cultural no Império.
18. Brasil República
18.1. Proclamação e consolidação da república.
18.2. Primeira República.
18.2.1. Dinâmica política e poder oligárquico.
18.2.2. Movimentos sociais e rebeliões civis e militares, urbanas e rurais.
18.2.3. Industrialização e urbanização.
18.2.4. Nacionalismo e cosmopolitismo na produção cultural.
18.2.5. Crise econômica e golpe de 1930.
18.3. Getúlio Vargas: do governo provisório ao Estado Novo.
18.3.1. Reorganização política e econômica.
18.3.2. Autoritarismo e repressão.
18.4. Do fim do Estado Novo ao Golpe de 1964.
18.4.1. Nacionalismo ou desenvolvimentismo.
18.4.2. Política de massas e crises institucionais.
18.5. O Regime Civil-Militar.
18.5.1. Reorganização política, propaganda, repressão e censura.
18.5.2. Política e participação nos anos 1960-1970: resistência e renovação cultural.
18.5.3. Política econômica: do “milagre” à escalada inflacionária.
18.5.4. Faces e fases do regime militar.
18.6. Redemocratização: as incertezas da “Nova República” e a Constituição de 1988.
18.7. A experiência democrática e seus momentos de impasse.
18.7.1. Estabilização financeira e política de privatizações.
18.7.2. Programas sociais e desenvolvimentismo.
18.7.3. As crises políticas de 1992 e 2016.
18.7.4. As novas mobilizações políticas e sociais de esquerda e de direita.
18.7.5. O Brasil e o mundo nas primeiras décadas do século XXI.
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GEOGRAFIA
1. A regionalização do espaço mundial: os sistemas socioeconômicos; os espaços supranacionais, os países e as
regiões geográficas.
1.1. O capitalismo, o espaço geográfico e a globalização; redes geográficas.
1.2. As diferenças geográficas da produção do espaço mundial e a divisão internacional do trabalho (questões
geopolíticas, econômicas e culturais).
1.3. O mundo em transformação (fenômenos, processos e contradições atuais).
1.4. Os mecanismos de dependência e dominação em diferentes escalas; tensões e conflitos.
1.5. A distribuição territorial das atividades econômicas (sistemas de produção, setores da economia):
industrialização, urbanização/metropolização e produção agropecuária.
1.6. Os organismos financeiros, o comércio internacional e regional (blocos econômicos) e a concentração
espacial da riqueza.
1.7. A análise geográfica da população mundial (conceitos demográficos, estrutura, dinâmica, fluxos
migratórios).
2. A regionalização do espaço brasileiro: o Estado e o planejamento territorial.
2.1. O Brasil na economia mundial e os mecanismos de dependência e dominação (econômica, política e
cultural) em diferentes escalas.
2.2. As diferenças geográficas do processo de produção do espaço brasileiro (o processo de transformação, a
valorização econômico-social e a divisão territorial do trabalho; fronteiras e regiões brasileiras).
2.3. A questão urbana e o espaço rural no Brasil (a importância dos processos de industrialização, de
urbanização/metropolização, de transformação da produção agropecuária e da estrutura agrária).
2.4. A relação entre produção e consumo no território brasileiro (o comércio interno e externo e a concentração
espacial da riqueza; setores da economia).
2.5. Os transportes, as comunicações e a integração nacional.
2.6. O Brasil em transformação (fenômenos, processos e contradições atuais).
2.7. A desigualdade socioespacial, as condições de vida e de trabalho nas regiões metropolitanas, urbanas e
agropastoris, os movimentos sociais urbanos e rurais.
2.8. A análise geográfica da população brasileira (conceitos demográficos, formação, estrutura, dinâmica,
movimentos migratórios).
3. As grandes paisagens naturais da Terra: gênese, evolução, transformação; características físicas e biológicas.
3.1. A estrutura geológica: formação, dinâmica e eras geológicas.
3.2. As grandes unidades geomorfológicas do globo e do Brasil (estruturas e formas do relevo; intemperismo,
erosão).
3.3. A dinâmica da água na superfície terrestre: águas continentais e oceânicas.
3.4. A dinâmica atmosférica/climática e as paisagens vegetais no mundo e no Brasil: domínios morfoclimáticos,
biomas e ecossistemas.
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3.5. Os solos e os processos naturais e antropogênicos de degradação/conservação.
3.6. Os ambientes terrestres (configuração, diferenças naturais, biodiversidade) e o aproveitamento econômico
(distribuição, apropriação de recursos).
4. A questão ambiental: conservação, preservação e degradação.
4.1. Desenvolvimento sustentável.
4.2. A degradação da natureza e suas relações com os principais processos de produção do espaço.
4.3. A questão ambiental e as políticas governamentais (as políticas territoriais ambientais; as conferências e
os acordos internacionais).
4.4. As fontes de energia, a estrutura energética e os impactos ambientais no mundo e no Brasil.
4.5. A questão da água e a destruição dos recursos hídricos.
4.6. Os problemas ambientais atmosféricos, as mudanças climáticas e as consequências nas/das atividades
humanas.
5. A cartografia: observação, análise, correlação e interpretação dos fenômenos geográficos.
5.1. A cartografia como recurso para a compreensão espacial dos fenômenos geográficos da superfície
terrestre, em diferentes escalas de representação.
5.2. Os sistemas de localização geográfica (coordenadas, projeções, fusos horários).
5.3. Os sistemas de representação gráfica (códigos, símbolos, escala, anamorfose) e topográfica.
5.4. As técnicas e as tecnologias de representação e interpretação: fotografias aéreas, imagens de satélites
e sistemas de informações geográficas (sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global,
geoprocessamento).
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Linguagem escrita e linguagem oral
1.1. Norma ortográfica.
1.2. Distinção entre variedades do português (categorias sociais e contextos de comunicação).
2. Morfossintaxe
2.1. Classes de palavras.
2.2. Elementos estruturais e processos de formação de palavras.
2.3. Flexão nominal e flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos).
2.4. Concordância nominal e concordância verbal.
2.5. Regência nominal e regência verbal.
3. Processos sintático-semânticos
3.1. Frase, oração e período.
3.2. Coordenação e subordinação.
3.3. Conectivos: função sintática e valores lógico-semânticos.
3.4. Organização e reorganização de orações e períodos.
3.5. Figuras de linguagem.
4. Compreensão, interpretação e produção de texto
4.1. Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita; denotação e conotação.
4.2. Estratégias de articulação do texto: mecanismos de coesão (coesão lexical, referencial e articulação de
enunciados de qualquer extensão) e coerência.
4.3. Modos de organização do texto: descrição, narração e dissertação.
4.4. Citação de discursos: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
4.5. Relação do texto com seu contexto histórico e social.
4.6. Intertextualidade.
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LÍNGUA INGLESA
A prova de Língua Inglesa tem por objetivo avaliar a capacidade de compreensão de textos autênticos pertencentes
a gêneros variados (quadrinhos, poemas, notícias de jornal, anúncios publicitários, textos científicos, entre
outros), de diferentes esferas sociais e de circulação. A prova não apresentará questões que tratem apenas do
domínio de regras gramaticais ou da memorização de regras de forma descontextualizada.
1. Compreensão geral do sentido e do propósito do texto, bem como características do seu gênero textual.
2. Compreensão de ideias específicas expressas em frases e parágrafos ou da relação dessas ideias específicas
com outras frases ou parágrafos do texto.
3. Localização de informações específicas em um ou mais trechos do texto.
4. Identificação de marcadores textuais, tais como conjunções, advérbios, preposições etc. e sua função precípua
no texto em análise.
5. Compreensão do significado de itens lexicais fundamentais para a correta interpretação do texto seja por meio
de substituição (sinonímia), equivalência entre inglês e português, ou explicitação da carga semântica da palavra
ou expressão.
6. Localização da referência textual específica de elementos, tais como pronomes, advérbios, entre outros,
sempre em função de sua relevância para a compreensão das ideias expressas no texto.
7. Compreensão da função de elementos linguísticos específicos, tais como “modal verbs”, por exemplo, na
produção de sentido no contexto em que são utilizados.
8. Compreensão das relações entre imagens, gráficos, tabelas, infográficos e o texto, comparando informações
pressupostas ou subentendidas.
9. Compreensão da diferença entre fato e opinião.
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ANEXO I – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1. Para comprovar a necessidade de apoio especial, o candidato deverá encaminhar e-mail para processoseletivo@
fgv.br, anexando laudo médico e nº de inscrição no Processo Seletivo até o prazo estabelecido no item 1.6.
2. O local de realização das provas, adequado ao atendimento, será indicado pela FGV.
3. Candidatos com Dislexia ou TDAH deverão entregar laudo contendo o diagnóstico de uma equipe
multidisciplinar (Psicólogo (a), Fonoaudiólogo (a) e Psicopedagogo (a), Clínico (a), ou outros profissionais de
saúde aptos a tal diagnóstico, mantendo-se, todavia, a multidisciplinaridade). O candidato deverá apresentar
laudo médico contendo informações exatas e fidedignas, sob pena de responder por agir contra a fé Pública e
de ser eliminado do Processo Seletivo. Somente serão analisadas solicitações que encaminharem, no mínimo,
laudos de dois profissionais, atendendo assim à exigência de diagnóstico multidisciplinar. Os laudos deverão
conter a dificuldade do candidato em realizar uma prova. O candidato que requerer tempo adicional para
realização do exame, após apresentar os laudos médicos exigidos e ter a solicitação deferida, terá direito ao
tempo adicional de 30 minutos em cada período de provas do período da manhã e 30 minutos no período da
tarde, não podendo ultrapassar esse tempo.
4. Cabe ao candidato prestar todas as informações necessárias a seu atendimento. A ausência da documentação
solicitada neste Manual do Candidato e no Edital implica a realização das provas nas mesmas condições dos
demais candidatos.
5. Se aprovado no Processo Seletivo e caso necessite de recursos específicos para mobilidade, acompanhamento
das aulas e atividades acadêmicas, o candidato deverá solicitá-los, através de formulário específico, No ato da
matrícula, anexando o respectivo laudo médico.
6. O candidato com solicitação de atendimento especial que contenha além do tempo extra, pedido de ledor
e digitador, deverá realizar as provas em local indicado pela FGV. Neste espaço todas as recomendações dos
órgãos de saúde quanto à prevenção do COVID-19 serão seguidas como, por exemplo, medidor de febre,
distanciamento entre candidato, higienização do ambiente e uso de máscaras.
7. O atendimento às condições especiais ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do
pedido.
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ANEXO II – IDENTIDADE DE GÊNERO
1. Em atendimento aos termos da legislação em vigor, Resolução CNE/CP nº 01 de 19/01/2018, o candidato
poderá requerer, por e-mail a processoseletivo@fgv.br, a inclusão do seu Nome Social no sistema do Processo
Seletivo, mediante o envio do formulário abaixo e de toda a documentação nele descrita, no prazo estabelecido
no Cronograma (Item 1.6).
2. Para a efetivação da matrícula, o formulário e a documentação específica deverão ser apresentados no ato de
sua efetivação.
3. A FGV reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos adicionais, se necessário.

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL
Em atendimento aos termos da Resolução CNE/CP nº 01, de 19/01/2018

ALUNO(A):
NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:
Nº MATRÍCULA:

CURSO:

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL LEGAL:
TELEFONE:

E-MAIL:

DECLARAÇÃO:
1.Declaro estar ciente da utilização do NOME SOCIAL nos Registros Escolares em acordo com a Legislação em vigor.
2. A FGV reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, outros documentos comprobatórios quanto à solicitação de inclusão de Nome
Social, bem como a conferência da veracidade das informações junto ao Responsável Legal, no caso de alunos menores de 18 (dezoito)
anos.

______/_____/_____
data

________________________________________
assinatura do aluno
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ANEXO III – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
NESTE MANUAL DO CANDIDATO E NO EDITAL CONSTAM COMO ANEXO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES SOBRE
A LGPD:
1. As operações de tratamento de dados pessoais realizadas no âmbito deste Processo Seletivo ocorrerão de
acordo com a legislação brasileira sobre proteção de dados pessoais vigente e aplicável e com o disposto neste
Manual do Candidato e no Edital.
1.1 Para fins do Processo Seletivo, os termos “Dados Pessoais”, “Dados Pessoais Sensíveis”, “Tratamento
de Dados Pessoais”, “Titular de Dados Pessoais”, “Controlador”, “Operador” e “Eliminação” serão
definidos de acordo com o significado atribuído pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, doravante “LGPD”).
2. Em relação aos tratamentos de dados pessoais realizados em decorrência deste Processo Seletivo, a FGV
garante que:
2.1 Serão realizados a partir de uma base legal válida, legítima e adequada ao Tratamento designado,
exclusivamente para as finalidades específicas determinadas neste Processo Seletivo.
2.2 As Bases legais utilizadas neste Processo Seletivo serão as de Execução de Contrato, inclusive
procedimentos preliminares, artigo 7º, V, LGPD (haja vista que a seleção é procedimento preliminar para
a formação da relação de prestação de serviços acadêmicos), Cumprimento de Obrigação Legal, artigos
7º, II e 11, II, “a”, LGPD (haja vista que a Constituição, em seu artigo 207, caput, estabelece a autonomia
didático-científica e administrativa às Instituições de Ensino Superior, inclusive para a definição de
aspectos de ingresso, bem como a Lei 9.394/96 fixa, ao artigo 44, II, a obrigação de realização de
processo seletivo para ingresso em cursos regulares de Graduação, sem prejuízo de outras legislações
ou regulamentos do Ministério da Educação que tratam do tema de processos seletivos) e Garantia
de prevenção a fraudes, artigo 11, II, “g”, LGPD (haja vista que a lisura do processo seletivo precisa ser
garantida).
2.3 Tomará as medidas necessárias e possíveis, levando em consideração os custos e possíveis
consequências, para evitar e prevenir o uso não autorizado, a divulgação, a perda acidental, a destruição
ou a danificação dos dados pessoais detidos, incluindo a adoção de medidas técnicas, administrativas
e de segurança apropriadas, limitando o acesso e a manipulação dos dados pessoais apenas às equipes
que necessitem ter conhecimento desses dados para que as obrigações relativas a este Processo
Seletivo sejam cumpridas.
2.4 Não alterar qualquer finalidade para a qual o tratamento de dados pessoais foi autorizado sem informar
o(a) titular de dados pessoais.
3. Durante o Processo Seletivo, os dados pessoais serão tratados internamente pelos funcionários e colaboradores,
designados pela FGV, que estão diretamente envolvidos na execução do presente Processo Seletivo.
3.1 Quanto aos dados pessoais sensíveis, tem-se que a FGV se compromete a tomar todas as providências
possíveis para que: (i) um número restrito de pessoas tenha acesso às informações obtidas; (ii) esses
dados fiquem em um servidor que garanta segurança e proteção às informações; e (iii) esses dados
sejam criptografados.
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3.2 Para os fins deste Processo Seletivo, as cartas motivacionais serão entendidas como documentos
que podem revelar informações sobre o titular, e serão sempre tratadas como se contivessem dados
pessoais.
3.3 Os dados pessoais sensíveis tratados em função do presente Processo Seletivo não serão compartilhados
entre as unidades da FGV, salvo quando tal compartilhamento seja necessário para atender à finalidade
de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, consoante Art. 7, II, da LGPD.
3.4 O tratamento de imagens de vídeo e de foto, bem como o tratamento de gravações de áudio, colhidas
durante a realização das provas de seleção, serão realizados por plataformas específicas da FGV, com
a qual existirá o compartilhamento de dados fornecidos pelo titular em sua inscrição, para viabilizar a
realização do Processo Seletivo, observadas as bases legais supracitadas para esta operação.
3.4.1

Fica o candidato ciente, desde já, de que a FGV poderá se utilizar, a depender do contexto,
fase e espécie de processo seletivo, da Plataforma Kira Talent, fornecida pela empresa Kira
Talen Inc., contato privacy@kiratalent.com, sediada em Toronto, Ontário, Canadá e com
infraestrutura tecnológica nos Estados Unidos da América ou, alternativamente, da Plataforma
Mercer Mettl, fornecida pela empresa Induslynk Training Services Private Limited, contato
mercer.brasil@mercer.com, sediada em Gurgaon, Índia. A Plataforma aplicável ao seu caso
específico será informada com antecedência. Portanto, os seus dados pessoais inseridos
nas respectivas plataformas serão alvo de transferência internacional de dados com os
fornecedores supramencionados, para fins de registro do processo seletivo, observada a
base legal prevista no artigo 33, IX da LGPD em decorrência do procedimento preliminar e
obrigação legal de seleção.

3.4.2

Os Termos de Uso e a Política de Privacidade dos serviços supramencionados estão acessíveis
em português nos seguintes endereços, sendo a responsabilidade pelos conteúdos de seus
provedores:
(i) Kira Talent: Política de Privacidade disponível em - https://www.kiratalent.com/privacypolicy-pr-2/ - e Termos de Uso e Condições do Serviço disponível em - https://www.kiratalent.
com/terms-pr-2/.
(ii) Mercer Mettl: Aviso de Privacidade disponível em- https://mettl.com/pt/privacy-notice/- e
Termos de Serviço disponíveis em - https://mettl.com/pt/terms-of-services/.

3.4.3

A Plataforma utilizada pela FGV para o processo seletivo poderá ser substituída a seu critério,
sendo garantido aviso prévio ao(à) Candidato(a) sobre a nova Plataforma, mantidas todas as
garantias da LGPD para o tratamento de seus dados pessoais.

3.5 Resguardados os direitos dos titulares de dados pessoais, especialmente o de oposição ao recebimento,
a FGV se reserva a tratar os seus dados pessoais de nome e contato para os fins de interesse legítimo e
divulgação de novas oportunidades acadêmicas, como a abertura de novos Processos Seletivos.
4. O tratamento de dados pessoais, inclusive dos dados pessoais sensíveis, a ser realizado consoante consta do
presente Manual do Candidato e do Edital, tem como finalidade central a viabilização do Processo Seletivo.
5. Para todos os fins, todos os dados pessoais publicados em plataforma em que se elaboram perfis acadêmicos,
(i.e. Plataforma Lattes), serão considerados como tornadas públicas pelo(a) titular de dados e podem ser
consultados no decorrer do Processo Seletivo.
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6. A FGV será responsável pelas reclamações, judiciais ou extrajudiciais, feitas por titulares de dados pessoais,
bem como pelas solicitações, questionamentos, processos administrativos ou penalidades emanadas por
autoridade competente (doravante “Passivo de Dados Pessoais”), decorrentes do tratamento indevido de
dados pessoais, apenas na medida em que participar do tratamento indevido e der causa ao respectivo Passivo
de Dados Pessoais, nos termos do art. 42, da Lei 13.709/2018.
7. Os dados pessoais serão eliminados dos sistemas da FGV, mediante requisição do(a) titular dos respectivos
dados pessoais, e/ou quando estes não forem mais necessários para os tratamentos de dados pessoais relativos
ao presente Processo Seletivo, salvo se houver qualquer base legal ou contratual para a sua manutenção,
como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de preservação destes para resguardo
de direitos e interesses legítimos das Partes, i.e., incluindo, mas não limitado, às hipóteses do art. 16 da LGPD.
8. Em conformidade com as melhores práticas de governança, a FGV se compromete a cumprir com a legislação de
proteção de dados pessoais vigente, informando o(a) titular de dados pessoais, sempre que necessário, sobre o
procedimento detalhado para desativar a coleta, compartilhamento e qualquer outro tratamento de seus dados,
assim como para solicitar sua eliminação.
9. A FGV garante que cumprirá todas as políticas, regras e orientações de segurança da informação disponibilizadas,
por meio físico ou digital, em especial no que concerne ao tratamento de dados pessoais, incluindo questões
relativas a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra acessos não autorizados
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito. Para tanto, a FGV se compromete a adotar medidas técnicas, administrativas e de segurança
para garantir a adequada proteção contra os riscos apresentados em decorrência da natureza dos dados pessoais.
10. Caso o(a) Candidato(a) queira requerer algum dos direitos previstos na LGPD em seu Capítulo III em relação à
FGV, recomenda-se que o faça pelo canal exclusivo disponibilizado em: https://portal.fgv.br/protecao-dadospessoais, por meio de clique na opção “Conheça o Portal dos Titulares de Dados Pessoais da FGV”. No endereço
mencionado também estão dispostas as informações de identidade do Encarregado de Proteção de Dados
Pessoais e materiais de conformidade. Adicionalmente, caso queira entrar em contato com alguma Plataforma
utilizada pela FGV para as fases seletivas, o(a) Candidato(a) poderá fazê-lo diretamente pelos e-mails privacy@
kiratalent.com (Kira Talent) e mercer.brasil@mercer.com (Mercer Mettl).
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO
SOLICITAÇÃO
DE REEMBOLSO
REFERENTE
1ª PARCELA
DA MENSALIDADE
ACADÊMICA
SOLICITAÇÃO
DE REEMBOLSO
REFERENTE
A 1ªAPARCELA
DA MENSALIDADE
ACADÊMICA

Solicito
reembolso
do valor
referente
1ª (primeira)
parcela
da mensalidade
acadêmica
de acordo
as políticas
Solicito
reembolso
do valor
referente
a 1ª a(primeira)
parcela
da mensalidade
acadêmica
de acordo
com com
as políticas
estabelecidas
no edital
do processo
seletivo.
estabelecidas
no edital
do processo
seletivo.
Completo
Candidato/Aluno
):
NomeNome
Completo
Candidato/Aluno
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do Curso:
NomeNome
do Curso:
Programa:
Programa:

GraduaçãoEspecialização
Especialização
Graduação
Mestrado Doutorado
Doutorado
Mestrado

Justificativa:
Justificativa:

Matricula
Indeferida
Matricula
Indeferida

Ano ingresso:
Ano ingresso:

Período:
Período:
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da Matrícula
Desistência
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O respectivo
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bancários
abaixo
informados:
O respectivo
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CPF/CNPJ:
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Cód Banco:

do Banco:
NomeNome
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caso haja):
Nº Agência
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caso haja):

Nº Conta
Corrente
(com dígito,
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Nº Conta
Corrente
(com dígito,
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Endereço
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Endereço
Residencial:
Nº: Nº:
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Bairro:
Bairro:
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Estado:

CEP: CEP:
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OBSERVAÇÃO
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Nâo serão
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reembolso
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para para
reembolso
dos valores
pagos.
3. Anexar
RG, Comprovante
CPF, Comprovante
Bancário
e de Endereço
do beneficiário,
fins
de cadastro.
3. Anexar
cópia:cópia:
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Bancário
e de Endereço
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para para
fins de
cadastro.
Declaro,
queresponsabilizo
me responsabilizo
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a FUNDAÇÃO
GETULIO
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pela veracidade
das informações
por mim
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data.data.

Data,Data, de de
Assinatura:
Assinatura:
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do boleto
de pgto):
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do Sacado
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do boleto
de pgto):
CPF: CPF:
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314 -Sala
Rio314
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- Tel: (5521)
3799-5757
Avenida
Nove de
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2029-2º
andar
– São
Brasil – CEP01330-000
– Tel:
(5511) 3799-3799
Avenida Nove
de Julho,
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– Tel: (5511)
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