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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) possui inúmeras iniciativas que buscam 
interação com outras instituições de Ensino Superior, afetando positivamente o 
ensino do Direito e investindo em aprimoramento docente, a partir de metodologias 
participativas. Além disto, a FGV DIREITO SP busca interação com escolas de Ensino 
Fundamental e Médio, com o objetivo de formar cidadãos conscientes nos temas de 
direitos humanos e cidadania e, assim, contribuir para o desenvolvimento do País.  
 

Com tais pressupostos e ações em mente, a FGV DIREITO SP pretende 
consolidar-se como alternativa ao modelo tradicional de ensino do Direito e manter 
a postura crítica em relação a esse campo de saber. 
 
 
O NÚCLEO DE METODOLOGIA DE ENSINO 
 
 Uma marca importante da FGV DIREITO SP é sua preocupação em formar 
profissionais capazes de incorporar em seu repertório profissional o aprendizado 
adquirido. Para tanto, adotou como referencial metodológico o ensino/aprendizado 
participativo, que rompe com o modelo de ensino tradicional, no qual o aluno é um 
mero espectador à espera da informação. 

No método de ensino participativo, o aluno torna-se agente na construção de 
seu próprio conhecimento. O estímulo gerado pela participação ativa no processo 
de aprendizado desenvolve outras habilidades como o raciocínio, o senso crítico 
apurado, a forte noção para a aplicação adequada do conhecimento, bem como uma 
grande capacidade para solucionar problemas. Essenciais para uma atuação 
profissional diferenciada, tais habilidades são cada vez mais exigidas pelo complexo 
mercado de trabalho. 

A Escola já tem aplicado com sucesso diferentes técnicas de ensino 
participativo. A utilização desses métodos certamente exige conhecimentos e 
experiências não encontrados em manuais. Ciente disso, a FGV DIREITO SP tem 
promovido inúmeros cursos de treinamento para seus docentes, com a finalidade de 
formar um quadro de excelência.  

Atualmente, o Núcleo de Metodologia de Ensino atua também em projetos 
que vão além da própria FGV DIREITO SP e buscam elevar a qualidade do ensino 
jurídico em todo o Brasil. 

Conheça mais sobre o trabalho do Núcleo de Metodologia de Ensino em 
http://direitosp.fgv.br/metodologia-ensino.  
 
 
PROJETO PÉ NA ESCOLA 

 
O Pé na Escola é um projeto de Educação em Direitos, que atua em espaços 

educativos para conectar pessoas com seus direitos e seu papel na sociedade. Tem 
por principal foco o Ensino Fundamental e Médio, desenvolvendo dinâmicas, 
metodologias e materiais para o trabalho de temas como Direitos Humanos e 
Democracia no Ensino Básico.  

Saiba mais sobre o Pé na Escola em http://www.penaescola.com/. 



 
 
 
ENSINO JURÍDICO DEMOCRÁTICO 
 

O Projeto Ensino Jurídico Democrático, idealizado pelo Núcleo de 
Metodologia do Ensino, busca levar noções de Direito, em especial direitos humanos 
e cidadania, para alunos do Ensino Fundamental e Médio.  

Enxergando o potencial deste projeto, a FGV DIREITO SP, em parceria com o 
Projeto Pé na Escola, decidiu por inserir nele um efeito multiplicador, ou seja, serão 
ministrados cursos de aprimoramento docente com o fim de capacitar cada vez mais 
pessoas para ensinar temas de direitos humanos e cidadania nas escolas de maneira 
participativa, aumentando consideravelmente o alcance do programa.  

O Curso colocará o futuro docente em contato com diferentes técnicas de 
ensino, tais como método do caso, diálogo socrático, simulação, problem-based 

learning, dentre outras, e buscará discutir criticamente a aplicação de cada uma 
delas, tendo em vistatemas de direitos humanos e cidadania e o perfil específico dos 
alunos de Ensino Médio e/ou Fundamental, o instrumental didático disponível e 
outros aspectos.  

 Desta forma, alunos do Ensino Superior, nos níveis de graduação ou pós-
graduação, terão a oportunidade de se capacitar em um curso de aprimoramento 
docente e de aplicar o que aprenderam com alunos do Ensino Fundamental e Médio, 
seja de escolas públicas ou particulares, por meio de dinâmicas ativas e temas de 
direitos humanos e cidadania. 

Além de fomentar novos talentos no âmbito do ensino jurídico, este Curso 
busca oferecer um bem público para o ensino no Brasil e democratizar o acesso à 
informação sobre direitos humanos e cidadania. 

 

 
QUEM PODE PARTICIPAR? 
 

Alunos de graduação ou pós-graduação stricto sensu, tanto de Direito quanto 
de outras áreas, que tenham interesse em ensinar direitos humanos e cidadania em 
escolas nos níveis de Ensino Fundamental II e Médio.  
 
 
REALIZAÇÃO 
 
Carga horária: 25 horas-aula 
Data de início: 25/08/2015 
Horário: das 14h00 às 17h00 
 

O Curso de Aprimoramento Docente terá 21 horas, divididas em 7 encontros 
de 3 horas/aula cada, além de uma oportunidade para a realização da atividade 
desenvolvida nas escolas de Ensino Fundamental ou Médio, conforme o calendário 
abaixo. Os alunos do curso serão certificados, desde que estejam presentes em 75% 
das aulas e na atividade final a ser ministrada nas escolas de Ensino Fundamental 
ou Médio. 



 
 
 
 
Calendário – Curso de Aprimoramento Docente – 2º semestre de 2015 
Encontro  Data  Horário  Carga horária  
1ª aula  25 de agosto de 2015  14h às 17h 3 horas-aula  
2ª aula  26 de agosto de 2015 14h às 17h 3 horas-aula  
3ª aula  27 de agosto de 2015 14h às 17h 3 horas-aula  
4ª aula  01 de setembro de 2015 14h às 17h 3 horas-aula  
5ª aula  02 de setembro de 2015 14h às 17h 3 horas - aula  
6ª aula 03 de setembro de 2015 14h às 17h 3 horas - aula 
Realização da 
Atividade 

- A confirmar 
dependendo do grupo 

que participar. 

- 
 

- 
 

7ª aula A definir (depois da 
atividade) 

14h às 17h 3 horas - aula 

Total  25 horas/aula  

 
 
INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO  
 

As inscrições deverão ser feitas por e-mail. O candidato deverá preencher o 
Formulário disponível em http://bit.ly/1K4jeLj com suas informações e carta de 
intenções e enviá-lo para nme.direitosp@fgv.br. 

As inscrições deverão ser feitas até 07 de agosto de 2015 às 23h59 e o 
resultado da seleção estará disponível no site da FGV DIREITO SP no dia 12 de 
agosto. Os candidatos deverão confirmar seu interesse em participar do curso 
até o dia 14 de agosto de 2015. Caso haja vagas remanescentes após a confirmação 
de interesse, será publicada lista de espera em 15 de agosto de 2015 e os candidatos 
deverão confirmar seu interesse até 17 de agosto de 2015. 

O Núcleo de Metodologia de Ensino se reserva discricionariedade para 
seleção de candidatos, considerada a adequação do perfil acadêmico e motivacional 
do candidato ao projeto, e sua decisão será irreversível e dela não caberá recurso. 
Serão disponibilizadas 20 vagas. 
 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 
José Garcez Ghirardi  
Advogado formado pela Universidade de São Paulo (1985). É professor em tempo 
integral da FGV Direito SP, onde leciona Artes e Direito e Formação Político-
Econômica do Estado de Direito Brasileiro. Foi Coordenador de Metodologia da FGV 
Direito SP. É responsável pela disciplina Programa de Formação Docente, no 
Programa de Mestrado da FGV Direito SP. É membro da Comissão de Especialistas 
da Secretaria de Educação Superior do MEC para a área de Direito. Possui mestrado 
em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo 
(1995) e doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela 
Universidade de São Paulo (1998). Como Adjunt Faculty em Gonzaga Law School 
(WA/EUA) lecionou (2010) o curso Jurisprudence and the Arts. Foi pesquisador 
visitante na Wayne State University (Detroit-MI, EUA), com bolsa concedida pelo 
CNPq. Realizou trabalho de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas 



(UNICAMP) no período de agosto/2003 a julho/2004. Coordena o curso de Legal 
English da Sociedade Brasileira de Direito Público. 
 
 
INVESTIMENTO 
 
O curso será inteiramente gratuito.  


