
 CRONOGRAMA PARA A EFETIVAÇÃO DO VÍNCULO COM A FGV 

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Processo Seletivo Nacional Vestibular 

 

Local Prédio sede da FGV-SP – Av. Nove de Julho, 2029. 

 Data Programação 
 

18/12/2018 a 
01/02/2019 

Declaração de Interesse 
por vaga  

Exclusivamente pelo site 

Das 18h do dia 18/12/2018 até as 23h59 do dia 01/02/2019 
Preenchimento de formulário eletrônico de Declaração de Interesse 
por Vaga, no site www.fgv.br/processoseletivo>  menu  Resultados, 
no link Acompanhe o Resultado e Verifique suas Notas, utilizando o 
número de sua inscrição e a respectiva senha recebida por e-mail após 
realizar a inscrição no processo seletivo. 

 
 

01/02/2019 

Matrícula em 1ª Chamada para os classificados, conforme horário 
agendado. 
A pré-matrícula e agendamento eletrônico para a efetivação da 
Matrícula em 1ª Chamada estará disponível a partir de 08/01/2019 
para o Vestibular no site www.fgv.br/processoseletivo, menu 
Resultados, no link Acompanhe o Resultado e Verifique suas Notas > 
Clique aqui para iniciar seu processo de Pré-Matrícula. 

 
05/02/2019 

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 2ª Chamada 
no site www.fgv.br/processoseletivo>  menu Resultados, a partir das 
16h. Serão convocados os candidatos que tiverem obtido a melhor 
classificação geral no Processo Seletivo Nacional Vestibular, dentre 
aqueles que tenham preenchido a Declaração de Interesse por Vaga 
(Exclusivamente pelo site). 

 
07/02/2019 

Matrícula para os convocados em 2ª Chamada, conforme horário 
agendado na pré-matrícula.  

 
08/02/2019 

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 3ª Chamada 
no site www.fgv.br/processoseletivo> menu Resultados, a partir das 
12h. 

 
11/02/2019 Matrícula para os convocados em 3ª Chamada, conforme horário 

agendado na pré-matrícula. 

 
13/02/2019 

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 4ª Chamada 
no site www.fgv.br/processoseletivo> menu Resultados, a partir das 
16h. 

 
15/02/2019 

Matrícula para os convocados em 4ª Chamada, conforme horário 
agendado na pré-matrícula. 

 
19/02/2019 

Divulgação da Lista dos convocados para a Matrícula em 5ª Chamada 
no site www.fgv.br/processoseletivo>  menu Resultados, a partir das 
16h. 

 
21/02/2019 

Matrícula para os convocados em 5ª Chamada, conforme horário 
agendado na pré-matrícula. 

21/02/2019 Prazo final para desistência de vaga no curso. 

22/02/2019 
A partir dessa data, havendo vaga disponível, será convocado o 
candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a Declaração 
de Interesse por Vaga(Exclusivamente pelo site), tiverem obtido a melhor 
classificação geral. 

 

http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo
http://www.fgv.br/processoseletivo

