FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
MBM: MASTER IN BUSINESS AND MANAGEMENT
ANO 2021
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

Onde lê-se:
Para participar do Processo Seletivo, para o Curso de Especialização em Administração – MBM:
Master in Business and Management, o interessado deverá realizar sua inscrição de 26/04/2021
a 16/07/2021, até às 18h.

Substituir por:
Para participar do Processo Seletivo, para o Curso de Especialização em Administração – MBM:
Master in Business and Management, o interessado deverá realizar sua inscrição de 26/04/2021
a 24/09/2021, até às 18h.
Onde lê-se
Completando-se as turmas, serão encerradas as inscrições, mesmo antes de 16/07/2021.
Substituir por:
Completando-se as turmas, serão encerradas as inscrições, mesmo antes de 24/09/2021.

Onde lê-se:
IDENTIDADE DE GÊNERO Em atendimento aos termos da legislação em vigor, que dispõe sobre
o direito ao uso do nome social, o candidato ao Processo Seletivo para ingresso em agosto de
2021 poderá, mediante requerimento, por e-mail, à processoseletivo@fgv.br solicitar a inclusão
do seu nome social no sistema, até 16/07/2021.
Substituir por:
IDENTIDADE DE GÊNERO Em atendimento aos termos da legislação em vigor, que dispõe sobre
o direito ao uso do nome social, o candidato ao Processo Seletivo para ingresso em outubro de
2021 poderá, mediante requerimento, por e-mail, à processoseletivo@fgv.br solicitar a inclusão
do seu nome social no sistema, até 24/09/2021.

Onde lê-se:
Serão aplicados os seguintes descontos regressivos, sobre o valor da matrícula, aos alunos
aprovados e matriculados em cada um dos períodos:
• Até final de Maio:

50%

• Até final de Junho:

40%

• Até o início do curso: 30%

Substituir por:
Serão aplicados os seguintes descontos regressivos, sobre o valor da matrícula, aos alunos
aprovados e matriculados em cada um dos períodos:
• Até final de Maio:

50%

• Até final de Junho:

40%

• Até final de Julho:

30%

• Até final de Agosto: 20%
• Até o início do curso: 10%

Onde lê-se:
Os candidatos em lista de espera, eventualmente poderão ser convocados até a 2ª semana de
agosto/2021, condicionado à disponibilidade de vagas. Na ocasião, serão orientados sobre o
processo de matrícula.
Substituir por:
Os candidatos em lista de espera, eventualmente poderão ser convocados até a 2ª semana de
outubro/2021, condicionado à disponibilidade de vagas. Na ocasião, serão orientados sobre o
processo de matrícula.

Onde lê-se:
Aula Inaugural: 28/07/2021
Aulas regulares: 03/08/2021

Substituir por:
Aula Inaugural: 30/09/2021
Aulas regulares: 05/10/2021
São Paulo, 15 de julho de 2021.

