GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA FGV

Orientações para a Carta de Motivação:
O candidato deverá redigir um texto no qual apresente os motivos pelos quais tem interesse em
cursar Administração de Empresas ou Administração Pública na FGV EPPG. O texto pode incluir
informações sobre a trajetória do candidato, seus interesses em termos de disciplinas e áreas
de conhecimento, o tipo de trabalho que pretende realizar e que impacto deseja ter com a
futura profissão, desde que tais informações contribuam para justificar a opção pela FGV EPPG.
O texto deverá conter o nome completo do candidato e número de inscrição, e ser entregue em
formato PDF com a seguinte formatação:
A Carta de Motivação será verificada por um software antiplágio. Caso seja verificado plágio no
documento, o candidato será eliminado do processo seletivo. Será considerado plágio a cópia
ou mera adaptação de trechos de outras fontes sem a devida citação. A fonte original deverá
ser devidamente identificada na citação bibliográfica de acordo com as normas da ABNT.
Orientações para o Exame Oral:
O exame oral é um encontro de no máximo 20 minutos com dois professores da FGV. É uma
forma adicional de conhecermos nossos potenciais alunos, e garantir engajamento e diversidade
entre nossos estudantes. Durante este encontro, os professores farão perguntas sobre a carta
de motivação enviada pelo estudante, avaliando três aspectos: (i) capacidade para argumentar
e justificar a escolha vocacional, (ii) habilidades analíticas manifestadas oralmente, e (iii)
capacidade de iniciativa apresentada pelo candidato.

Coordenação da Graduação em Administração de Empresas e Administração Pública
Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas – FGV EPPG
grdap@fgv.br | grdae@fgv.br | Telefone: (61) 3799-8162

Exemplo - Carta de motivação:
Nome completo do estudante:
Número de inscrição:
1º parágrafo: Sua trajetória – o que de interessante você tem para contar sobre você? O que te
faz diferente de seus colegas? (Não se preocupe com a maneira como as pessoas em sua volta
percebem essas diferenças. Para nós, qualquer diferença é sinal de potencial.) Em que escola
estudou/estuda? Mudou de cidade? Faz alguma atividade extraclasse, extracurriculares
(esporte, arte, música, atividades voluntárias, etc.)?
2º parágrafo: Que tipo de trabalho lhe parecem interessantes? Qual impacto gostaria de ter na
sua comunidade, na sociedade, na economia ou no mundo? (Não precisa ser específico(a), pois
muitos de nós temos dúvidas mesmo depois de formados. Você pode ter interesse por muitas
coisas ou ainda estar explorando possibilidades. Nós apenas queremos entender o seu
momento atual. A sua resposta irá nos ajudar a ajustar o currículo e as atividades de maneira a
ter maior efetividade em ajudar você a construir o seu futuro)
3º parágrafo: Que áreas do conhecimento te interessam? O que você espera encontrar na FGV?
4º parágrafo: Por que se interessou pelo curso de administração de empresas ou administração
pública da FGV? O fato deste curso ser bastante prático, mantendo os alunos e alunas em
interação constante com problemas reais lhe influenciou? O fato deste curso lhe possibilitar
participar de intercâmbios em diferentes países e em instituições de excelência nesses países
impactou a sua escolha? O fato de ser um curso em tempo integral que oferece várias opções
de interação com seus colegas foi um fator que afetou a sua opção pela FGV?
Formato:
• Fonte: Times New Roman (tamanho 12);
• Espaçamento de linha: simples;
• Margem: normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; esquerda: 3,0 cm; direita: 3,0 cm);
• Nº de linhas: mínimo 30 e máximo 100;
• O documento deverá ser enviado em formato doc., docx. ou PDF.
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