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Como ficam os prazos do processo seletivo do MPA em função da epidemia do Coronavírus?
R – Os prazos estão mantidos conforme consta do edital.

Como serão feitas as sessões de informação?
R – As sessões de informação passarão a ser feitas exclusivamente no formato online enquanto durar o período de
restrição da circulação no Estado de São Paulo, seguindo as mesmas datas e horários previstos anteriormente.

Como será feito o workshop para discussão do ensaio de admissão?
R – O Workshop vai ocorrer em formato on-line, na mesma data e horário que constam do edital

Em relação aos documentos, como proceder?
R – O envio dos documentos pode ser feito de forma completamente digital neste momento, ficando a matrícula
condicionada ao envio ou apresentação dos mesmos em formato físico, quando for levantado o período de restrição
da circulação no Estado de São Paulo

Como fica a apresentação da nota do GMAT?
R – Diante da suspensão da aplicação do exame, a coordenação vai aceitar a matrícula condicional do aluno para o 1º
semestre sendo obrigatória a apresentação da nota do GMAT até 31/12 para o prosseguimento das atividades
acadêmicas do 2º semestre do curso (jan/2021 em diante). Em caráter excepcional, estamos aceitando a nota obtida
em provas do GMAT feitas a partir de Jan/2015.

O que acontece com as imersões internacionais?
R – Estão mantidas as datas para a Global Network Week de Jun/2021 e Outubro/2021. Em caso de adiamento, os
alunos poderão cursar essas semanas quando elas forem oferecidas pelos parceiros internacionais.
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E o curso de nivelamento HBX de Harvard?
R – Este curso é oferecido em caráter totalmente online pela Harvard Business School e não sofreu nenhum adiamento

As aulas presenciais estão mantidas? O que acontece se a restrição de circulação permanecer até agosto ou mais?
R – O curso já acontece em formato híbrido (encontros online entre as aulas presenciais) há um bom tempo. Caso seja
necessário adiar as aulas presenciais, as mesmas serão repostas de forma presencial, sem prejuízo dos encontros
online, e os calendários para escolha de orientadores, exames de qualificação e entrega da dissertação serão ajustados
de forma a garantir os prazos regulamentares.

2

