CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS
MPA – FGV-EAESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

2º semestre de 2020

Convocamos para matrícula os candidatos aprovados através do processo seletivo para o 2º semestre de 2020.


Matrícula Online: 03 de julho (sexta-feira) de 2020.
EXIGÊNCIAS PARA MATRÍCULA

Documentação:
 Boleto Bancário (referente ao pagamento da primeira mensalidade do curso, deve ser quitado para a efetivação
da matrícula);
 Cédula de Identidade ou RNE
 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
 Ficha de Matricula
 Diploma de Graduação
 Certidão de nascimento ou casamento
 1 Foto

Para candidatos estrangeiros:
 Registro Nacional Migratório – RNM
 Passaporte com visto permanente ou visto temporário de estudante, com prazo de validade regular
Todos os documentos originais digitalizados e anexados, deverão ser apresentados para o visto
e conferencia, na primeira rematrícula após a liberação das atividades presenciais.
OBSERVAÇÕES
1. A matrícula poderá ser efetuada por procurador habilitado, mediante instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida.
2. O atestado de conclusão poderá suprir temporariamente o diploma, se este ainda não estiver disponível ao
candidato no ato da matrícula.
3. Exclusivamente para o candidato que estiver cursando o último semestre do Curso de Graduação, no primeiro semestre de
2020, será aceito o atestado de matrícula como comprovante provisório, comprometendo-se a entregar o diploma e o histórico
escolar (ou atestado de conclusão) até 03/08/2020, sob pena de cancelamento da sua matrícula.
4. Os candidatos estrangeiros ou formados no exterior devem apresentar documentos equivalentes. Diploma de

Graduação deverá ser consularizado pela representação do Brasil (Embaixadas/Consulados) no país de origem do
diploma ou apostilado, conforme a Convenção de Haia, e apresentado com a tradução juramentada.
5. Perderá direito à vaga o candidato convocado que não comparecer ou não apresentar a documentação completa no dia da
matrícula.

São Paulo, 03 de julho de 2020.
Vera Lúcia Mourão
Secretária Escolar dos Programas de Pós-Graduação
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