
 
 

FGV EAESP lança edital para processo seletivo por 
transferência externa e interna para graduação em 

Administração de Empresas 
 

São 10 vagas para turmas em inglês e cinco para o curso de administração de 
empresas noturno, com inscrição até 24/7 

 

São Paulo, julho de 2018  – A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) divulga o edital para inscrições no processo 

seletivo, até o dia 24 de julho às 18h, – por meio de transferência externa e interna– 

visando o preenchimento de vagas remanescentes na graduação de Administração de 

Empresas, para ingresso no segundo semestre de 2018. São 10 vagas para turmas 

em inglês e cinco vagas para o curso noturno. 

 

Estão habilitados a participar do processo, por meio de transferência externa, 

candidato regularmente matriculado em curso superior da mesma graduação ou de 

áreas afins em instituições nacionais ou estrangeiras devidamente regulamentadas 

pelos órgãos competentes. Vale ressaltar que não serão aceitas transferências de 

candidatos de outras instituições que estejam cursando o primeiro e os dois últimos 

semestres letivos do curso de origem. 

 

O candidato transferido poderá aproveitar no máximo 60 créditos de seu curso de 

origem como disciplinas obrigatórias, eletivas ou atividades complementares do curso 

de destino conforme análise de conteúdo e carga horária. 

 

Ao realizar a inscrição, o candidato deve anexar os resultados do TRLQ (Teste de 

Raciocínio Lógico Quantitativo), do ERT (English Reading Test) e de Matemática 

aplicados pelo Primeira Escolha (www.primeiraescolha.com.br/fgv); histórico escolar 

da graduação do curso de origem, incluindo as notas obtidas nos exames vestibulares; 

Programas das disciplinas cursadas, com aprovação, na instituição de origem e uma 

Carta de motivação dirigida à Coordenação de Graduação em Administração. 

 

 

 

 

 



 
O processo seletivo será composto por quatro fases: análises de resultados dos testes 

mencionados; da instituição de origem, histórico escolar e programas de disciplina;  da 

carta de motivação e, por último, por meio de entrevista individual com os 20 primeiros 

candidatos aprovados nos três itens anteriores que selecionaram a opção de turma em 

inglês e os 10 primeiros candidatos aprovados nos três itens anteriores que 

selecionaram a opção de turma do curso noturno. 

 

Os interessados devem fazer sua inscrição no site do vestibular e pagar taxa de R$ 

20,00. O resultado será divulgado dia 30 de julho, a partir das 18h.  Para mais 

informações e consultas ao edital, basta acessar fgv.br/vestibular ou no telefone 0800 

770 0423 ou pelo e-mail processoseletivo@fgv.br. 

 


