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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
EDITAL UNIFICADO DOS PROCESSOS SELETIVOS - 1º/2022
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
EPGE ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS - FGV EPGE

ALTERAÇÕES no Edital Unificado e no Anexo “Internacional” da FGV EPGE:
Foi acrescentado o acesso SAT para os Exames Internacionais da FGV EPGE, alterando no Edital
Unificado os itens 7.1.3 (pág.66), 7.5 (pág.71) e 7.6 (pág.72); e, do Anexo “Internacional” da FGV
EPGE os itens 7.5.1 (pág.1) e 7.5.2 (pág.1), que passaram a ter a seguinte redação:
A-) No EDITAL UNIFICADO, leia-se:
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

SAT

TOTAL

TURNO

TURMAS

100

85

10

1

1

1

2

100

Matutino

2

Ciências
Econômicas

7.5

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

Poderão realizar inscrição para participar do Processo Seletivo Exame Internacional com
base nos resultados do IB, ABITUR, SAT 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; SAT
(Scholastic Aptitude Test); e, BAC (Baccauléarat); atendendo à pontuação conforme
quadro abaixo:

ESCOLA

IB

ABITUR

SAT

BAC

FGV EPGE

>=34

<=2,3

>=1.200

>=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.
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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, SAT e Vestibular

SAT

IB, ABITUR 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.

B - Anexo “Internacional” da FGV EPGE (pág.1), leia-se:
7.5 EXAME INTERNACIONAL IB, ABITUR, BAC e SAT
7.5.1

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

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

•

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

•

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

•

SAT (Scholastic Aptitude Test): Pontuação igual ou superior a 1.200 (mil e
duzentos) pontos.

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

Apuração dos Resultados
a. O candidato que não submeter o resultado do exame internacional (IB, ABITUR,
BAC ou SAT) dentro do prazo estabelecido no Cronograma de inscrição do Edital
(Item 1.6) estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

2

EDITAL UNIFICADO | CURSOS DE GRADUAÇÃO | INGRESSO 1º/2022 | FGV

b. Os candidatos serão classificados de acordo com as vagas disponibilizadas pelo
curso selecionado no item 7.1.3 do Edital, por ordem decrescente, considerando
a NOTA constante no Certificado do Exame Internacional informado no ato da
inscrição no Processo Seletivo.
c. Para todos os exames, no caso de empate, terá preferência o candidato com
maior idade.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2021.

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