Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Administração de Empresas
Orientações para se candidatar a Aluno Avulso - 2º semestre de 2020
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$ 3.683,05 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos) por disciplina,
dividido em 6 (seis) parcelas de R$ 613,85 (seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos). O pagamento da 1ª
parcela deve ser efetivado no ato da matricula; 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. Excepcionalmente nesse semestre, as disciplinas poderão ser on-line / virtual
devido às circunstâncias extraordinárias da pandemia de coronavírus (COVID). 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 enviar e-mail para
coordppae@fgv.br com os seguintes documentos :
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;
** a lista de disciplinas e horários oferecidas para aluno avulso consta da ficha de inscrição.
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

***se você já foi aluno avulso no semestre anterior, não é necessário entregar os documentos mencionados nos itens
3, 4 e 5.
Obs.: A critério da Coordenação, o candidato poderá, eventualmente, ser convocado para entrevista. Neste caso, o candidato receberá um email com informações sobre o dia e horário da entrevista.

Cronograma:


Inscrições: Até 12/07/2020



Divulgação do Resultado: 16/07/2020 e
Preenchimento do cadastro: 16 a 17/07/2020
Importante: O candidato aprovado receberá um e-mail da Coordenação do Programa (
coordppae@fgv.br) com um link para efetuar o cadastro. O cadastro deverá ser feito até 17/07/2020,
impreterivelmente.
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.
Obs.2: Ao fazer o cadastro, na aba “opções”, o candidato deverá selecionar o número correspondente de
disciplinas que desejar cursar, desde que seja igual ou menor que a quantidade de disciplinas para a(s)
qual(is) foi aprovado.

.



Pré-matrícula: o candidato receberá um e-mail da Secretaria de Registros (
cmcd@fgv.br ) com um
link para realizar a pré-matrícula. Para essa etapa é imprescindível que o candidato já tenha feito o
preenchimento do cadastro, conforme mencionado no item anterior.



Matrícula:
24/07/2020 (somente para os candidatos aprovados que realizaram as etapas de
“Preenchimento do cadastro” e “Pré-matrícula” acima mencionados)
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 cmcd@fgv.br Secretaria de Registro

