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Coordenação dos Programas de Pós-Graduação da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029, 3º andar  -  01313-902  -  São Paulo - SP  -  Brasil 
Fax: +55 (11) 3799-7761  
Fone: +55 (11) 3799-3489/3493/3490/3446  
 www.fgv.br/eaesp 

Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Administração de Empresas 

Orientações para se candidatar a Aluno Avulso - 1º semestre de 2022 

 

A FGV EAESP oferece ao público graduado que não tenha vínculo com os cursos de Mestrado ou Doutorado da FGV 
EAESP a oportunidade de cursar disciplinas isoladas do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Administração 
de Empresas. 
 
Público-Alvo: Pessoa graduada, em qualquer campo de conhecimento. 
 
Limite de Disciplinas: O candidato pode cursar, como aluno avulso, até 06 créditos por semestre, por até 02 semestres, 
consecutivos ou não.  
  
Reconhecimento de créditos: candidatos que vierem a ingressar como alunos regulares nos Programas de Mestrado 
Acadêmico e Doutorado da FGV/EAESP podem solicitar reconhecimento de créditos das disciplinas cursadas em regime de 
aluno avulso, desde que respeitadas as regras e limites para reconhecimento de créditos estabelecidos nas Normas do curso. 
No caso dos portadores do título de Mestre, essas disciplinas podem ser reconhecidas, desde que o ingresso como aluno 
regular no Doutorado da FGV/EAESP ocorra no ano imediatamente subsequente. 
  
Investimento: valor total de R$ 5.254,94 por disciplina, dividido em 6 (seis) parcelas. O pagamento da 1ª parcela deve ser 
efetivado no ato da matrícula; as demais parcelas vencerão dia 10 de cada mês.  
Obs.: No caso de alunos com direito a desconto*, o pagamento da 1ª parcela será no valor original; o desconto será aplicado 
retroativo a partir da 2ª parcela.  
As disciplinas do primeiro semestre de 2022 estão programadas para serem presenciais e devem acontecer nos 
prédios da Rua Itapeva, 432 e 474, em São Paulo - SP, salvo se houver alguma circunstância extraordinária, decorrente da 
pandemia de coronavírus (COVID), que necessite que as aulas voltem a ser ministradas on-line (essa situação não alterará 
os valores acima mencionados). 
 
*Descontos para Ex-Alunos dos cursos regulares da FGV-EAESP: 
- terão 50% de desconto: Egressos do CG, CEAG, CEAHS, MBM, CMCD, MPA, MPGPP, MPGI, MPGC. 
- terão 10% de desconto: Ex-Avulso do curso CMCD que tiverem concluído as disciplinas. 
 
*Descontos para externos à FGV:  50% de desconto para: 
a)      alunos e egressos de cursos de Mestrado e Doutorado de outras instituições que tiveram bolsa integral ou taxa do CNPq 

ou CAPES; 
b)      graduados que foram bolsistas de iniciação científica; 
Obs.: O candidato externo aprovado para aluno avulso, deverá, no ato da matrícula, requerer o desconto e apresentar 
documento comprobatório. 
 
Candidatura:  
Para participar o interessado deverá, até o último dia de inscrição:  

a) Acessar um dos links abaixo, de acordo com o curso pretendido: 

Para o Mestrado acadêmico em AE: http://processoseletivo.fgv.br/inscricao/PAMAE 
Para o Doutorado acadêmico em AE: http://processoseletivo.fgv.br/inscricao/PADAE 
Preencher os campos solicitados; 

b) Em “opções”, selecionar, por ordem de preferência, as disciplinas desejadas; 
c) Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 25,00; e 
d) Inserir os   documentos abaixo: 

1) Ficha de Inscrição preenchida (disponível no site, na guia requisitos) **;  
2) Currículo acadêmico/profissional; 
3) Foto**; 
4) Cópia simples do RG***; e 
5) Cópia simples do Diploma de Graduação (ou declaração de conclusão da Graduação)** -  os diplomas de 
Mestrado e certificados de especialização não substituem o diploma/certificado de conclusão da Graduação; 
6) Diploma de Mestrado ou outros Certificados (opcional) 
 

** as datas e horários das disciplinas oferecidas para aluno avulso constam da ficha de inscrição. Para consultar os 
programas dessas disciplinas, acesse: https://cmcd.fgv.br/admempresa/eletivas-da-linha-de-pesquisa2011  
***se você já foi aluno avulso no semestre anterior, não é necessário entregar os documentos mencionados nos itens 3, 4 e 5. 

 
 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fprocessoseletivo.fgv.br%2Finscricao%2FPAMAE&data=04%7C01%7CClaudia.Prisco%40fgv.br%7C847e12e7f1e4435d564208d9a3915b6f%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637720667051739095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u%2FxFMeHq2IKRNqRTgPdSioCuAk09yKgyCkfHYii0VRY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fprocessoseletivo.fgv.br%2Finscricao%2FPADAE&data=04%7C01%7CClaudia.Prisco%40fgv.br%7C847e12e7f1e4435d564208d9a3915b6f%7C79f6b639ab1242808077bdbeef869b33%7C0%7C0%7C637720667051749048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xGWeIsi88JQ%2F6a1s059JCQ5ZpwfBYSYK4yz%2BCQxsmPI%3D&reserved=0
https://cmcd.fgv.br/admempresa/eletivas-da-linha-de-pesquisa2011


 

Importante:   
Sua candidatura só estará completa se feita nos termos e prazos constantes nessas orientações. O pagamento 

da taxa de inscrição e a inserção dos documentos solicitados são obrigatórios. 
 

Sua candidatura não garante sua matrícula e nem o direito de assistir as aulas. A sua inscrição 
na(s) disciplina(s) só será considerada mediante aprovação no processo seletivo de aluno avulso. 

 

O aluno avulso é aquele matriculado apenas em disciplinas isoladas sem vínculo com o Mestrado ou 
Doutorado Acadêmicos. O acesso como aluno regular aos cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos 
deve ser feito por meio de aprovação em processo seletivo específico para aluno regular, que tem datas 
e termos diferentes do processo seletivo para alunos avulsos.  Ser aceito como aluno avulso não garante 
ao candidato o ingresso como aluno regular no Mestrado e Doutorado Acadêmico em Administração de 
Empresas, e nem lhe dá direito a títulos.  

 
 

Dúvidas sobre o processo seletivo de aluno avulso? Entre em contato com a Coordenação do Programa, 

escrevendo para coordppae@fgv.br   
 
  
 
Cronograma:  
  

• Inscrições: Até 13.01.2022 
Obs.: A critério da Coordenação, o candidato poderá, eventualmente, ser convocado para entrevista. Neste caso, o candidato 

receberá um e-mail com informações sobre o dia e horário da entrevista. 
 

• Divulgação do Resultado: 28.01.2022  
Obs.1: Não havendo vaga para a 1ª opção de disciplina do candidato, o Coordenador poderá aprová-lo para 
a(s) opção(ões) subsequente(s) ou aprova-lo para disciplinas que a Coordenadora considere que são mais 
adequadas ao perfil do candidato. 

 

• Pré-matrícula: Caso seja aprovado, o candidato receberá um e-mail da Secretaria de Registros (

cmcd@fgv.br ) com um link para realizar a pré-matrícula. Dúvidas sobre a pré-matrícula, por favor, 

enviar e-mail para Secretaria de Registro:  cmcd@fgv.br   
 

• Matrícula:   03 e 04.2.2022 (somente para os candidatos aprovados e que realizaram a etapa “Pré-

matrícula” acima mencionada). Para a matrícula, o candidato deverá apresentar o boleto da 1ª 

mensalidade pago. Nessa ocasião deverá solicitar os descontos*, se for o caso, apresentando os respectivos 

documentos comprobatórios. Dúvidas sobre a matrícula, por favor, enviar e-mail para Secretaria de 

Registro:  cmcd@fgv.br    

 
• As datas de cada módulo são: 

14 a 18.2- Início das aulas. Disciplinas modulares (1º módulo/bimestre). 
18 a 20.4 - Avaliações Finais - 1ª Chamada. Disciplinas modulares (1º módulo/bimestre) 
25 a 29.4 - Avaliações Finais - 2ª Chamada. Disciplinas modulares (1º módulo/bimestre) 
02 a 06.5 - Início das aulas. Disciplinas modulares (2º módulo/bimestre). 
20 a 24.6 - Avaliações Finais - 1ª Chamada. Disciplinas modulares (2º módulo/bimestre) 
27.6 - Avaliações Finais - 2ª Chamada. Disciplinas modulares (2º módulo/bimestre) - início 
01.7 - Avaliações Finais - 2ª Chamada. Disciplinas modulares (2º módulo/bimestre) – término 
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