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POR QUE
ESCOLHER
A FGV?
Com mais de 70 anos de história, a Fundação Getulio Vargas surgiu com o objetivo
de promover o desenvolvimento do Brasil.
Ao longo do tempo, ampliou sua área de
atuação, sendo reconhecida pela excelência ao produzir conhecimento.
No cenário internacional, a FGV vem se
destacando cada vez mais, obtendo diversos prêmios e muitas conquistas.

THINK
TANK

Considerada o melhor centro
de conhecimento (think tank)
da América Latina e o 6º do
mundo, segundo o 2018 Global
Go To Think Tank Index Report.

PARCERIAS
INTERNACIONAIS
Parcerias com mais de 200 instituições internacionais de renome.

LÍDER NO IGC/MEC
Está no topo do ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação
(MEC), com suas escolas ocupando as três primeiras posições.

REVISTA FORBES
Apontada pela Forbes como uma das principais instituições que formam os melhores
CEOs no Brasil.
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FGV ONLINE

Com espírito inovador, o FGV Online marcou o início de
uma nova fase de educação continuada da Fundação
Getulio Vargas, atendendo não só aos alunos de Pós-Graduação/MBA, executivos e empreendedores, como
também às demandas de formação por parte de empresas e universidades corporativas.

Os cursos de Pós-Graduação Online oferecem os seguintes diferenciais aos seus alunos:
• Protagonismo do aluno no processo de aprendizado
dele, na organização de seu plano de estudo e na administração do próprio tempo, com autonomia para estudar
quando e onde quiser;
• Flexibilidade quanto ao horário e local de estudo, neutralizando as barreiras de tempo e espaço;
• Curso compacto, com obtenção de titulação em um
curto espaço de tempo;
• Acesso facilitado às fontes de conhecimento, representadas pelas escolas e unidades da FGV;
• Conteúdo em formato digital, que permite aprofundamento e expansão do conhecimento de acordo com o
interesse do aluno;
• Network pelo intenso envolvimento dos alunos, professores e tutores ao longo do curso e no seminário de
encerramento;
• Mesma certificação do curso presencial, com experiência avançada em educação a distância.
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PROGRAMA E
CARGA-HORÁRIA –
COMO ACONTECE?
1) Webcast de boas-vindas ao vivo
• boas-vindas e apresentação do curso;
• apresentação da metodologia utilizada;
• ambientação na plataforma; • transmissão ao vivo pelo estúdio da FGV e disponibilização do conteúdo gravado.
2) Encontro com a Coordenação
Acadêmica 1 e 2 (ao vivo)
• apresentação acadêmica do curso;
• acompanhamento do desempenho e
resultados; • relação entre a formação
e o mercado de trabalho, além das tendências do segmento; • transmissão ao
vivo pelo estúdio da FGV e disponibilização do conteúdo gravado.
3) Disciplinas On-line
• 10 disciplinas, realizadas uma a uma, com 4 semanas de duração e cursadas totalmente a distância;
• conteúdo variado em diferentes mídias: e-book (ou apostila), vídeos explicativos sobre o conteúdo de curta
duração com o professor autor da disciplina., podcasts, atividades, jogos, etc.;

• atividades síncronas (reuniões on-line por webconferência previamente agendadas); • avaliação de cada
disciplina, por meio de participação nas atividades síncronas e atividade individual.
4) Ciclo de palestras ao vivo
• palestras sobre temáticas atuais, com professores da FGV; • transmissão ao vivo pelo estúdio da FGV e
disponibilização do conteúdo gravado.
5) Disciplina blended de encerramento
• disciplina de encerramento do curso; • etapa a distância: jogo de negócios interativo, no qual os alunos
vivenciam experiências simuladas; • etapa presencial: avaliação presencial de encerramento de curso e
workshop interdisciplinar; • network com os alunos de todos as turmas de Pós FGV Online.
6) Certificado
• entregue após a aprovação em todas as disciplinas a distância e na disciplina blended de encerramento;
• certificado de pós-graduação lato sensu emitido pela Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas (FGV EBAPE).

FGV EDUCAÇÃO EXECUTIVA

•

5

ETAPAS DO
PROCESSO DE
MATRÍCULA

Pré-inscrição
ETAPA 1

Preenchimento de formulário virtual pelo site: www.fgv.br/cursos/posonline

Análise das informações preenchidas
ETAPA 2

Caso o candidato atenda a todos os critérios definidos, a aprovação dele no processo
seletivo será validada automaticamente.
Em caso de aprovação automática, o candidato receberá um e-mail com informações
para escolha da forma de pagamento e assinatura digital do contrato1.
No caso de não aprovação automática, o candidato deverá enviar os documentos
relacionados a seguir, digitalizados, à equipe comercial do local de prova escolhido
para validação do coordenador acadêmico:
• Currículo atualizado;
• Carta de apresentação;
• Diploma de graduação2.

Efetivação da matrícula
ETAPA 3

O candidato receberá, após a comprovação de pagamento, um e-mail automático de
confirmação de matrícula com a opção “Clique aqui” para salvar o contrato, imprimir
o formulário de matrícula e com um link para o upload dos seguintes documentos:
• Uma foto colorida 3x4;
• Contrato chancelado pela FGV e assinado pelo aluno (uma via);
• Formulário de matrícula preenchido;
• Cópia do diploma de Ensino Superior3;
• Cópia do documento de Identidade e do CPF.

A FGV considera a assinatura digital do candidato de acordo com as informações dadas no ato da matrícula (incluindo regulamento, manual do aluno e minuta de contrato).
2
Para alunos estrangeiros, o diploma de graduação deve ser enviado com a tradução juramentada.
3
Poderá ser apresentada uma declaração de conclusão de curso na qual conste a informação da data de colação de grau. Nesta
hipótese, o aluno obriga-se a apresentar, em 90 dias, a cópia autenticada do seu diploma de Ensino Superior, ciente de que a não
apresentação do documento implicará a impossibilidade do recebimento do seu certificado.
1
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Por fim, o candidato deverá enviar, pelos Correios, a seguinte documentação obrigatória3 para o endereço indicado abaixo:
• Cópia autenticada do diploma de Ensino Superior e do respectivo histórico escolar3;
• Cópia autenticada do documento de Identidade e do CPF.
À Secretaria Acadêmica
Rua da Candelária, 6, térreo
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20091-020
No caso de candidatos estrangeiros, é necessário também apresentar os seguintes
documentos (não se aplicam aos estrangeiros que já tenham visto de permanência
ou de trabalho):
• Passaporte ou documento equivalente4;
• Diploma em língua estrangeira acompanhado de histórico escolar, ambos com
tradução juramentada anexada.

Poderá ser apresentada uma declaração de conclusão de curso na qual conste a informação da data de colação de grau. Nesta
hipótese, o aluno obriga-se a apresentar, em 90 dias, a cópia autenticada do seu diploma de Ensino Superior, ciente de que a não
apresentação do documento implicará a impossibilidade do recebimento do seu certificado.
4
No caso de documentos originais em língua estrangeira, será obrigatória a apresentação de tradução juramentada na entrega
da documentação.
3
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INTERRUPÇÕES
DE MATRÍCULA

CANCELAMENTO ANTES DO INÍCIO
O candidato também poderá cancelar a inscrição até 7 (sete) dias corridos após o início do curso,
com a devolução, em 90 dias e sem correção, do valor pago à FGV. Para isso, ele deve fazer essa
solicitação por e-mail ao agente comercial. O agente solicitará o preenchimento de um formulário
com os dados bancários para a restituição do valor.
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DICOM

educacao-executiva.fgv.br

