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A Fundação Getulio Vargas (FGV) é referência, no Brasil e no exterior, em 
ensino, pesquisa e geração de ideias. Seus cursos de graduação e pós-gra-
duação são conhecidos pela metodologia diferenciada, abordagem multi-
disciplinar e inserção internacional.

Inspirada na posição de vanguarda da FGV, a Escola de Direito de São Paulo 
(FGV Direito SP) criou, em 2013, o primeiro mestrado profissional em Direi-
to no país. O programa já titulou mais de duas centenas de alunos e alunas.

O Mestrado Profissional da FGV Direito SP oferece um ambiente qualificado 
para discussão de temas relevantes e compartilhamento de experiências, 
com vistas ao aprimoramento de práticas jurídicas que possam contribuir 
para o desenvolvimento nacional. Além disso, conta com disciplinas minis-
tradas por professores estrangeiros e convênios com as melhores universi-
dades do mundo.

A área de concentração do Mestrado Profissional da FGV Direito SP foi 
definida como Direito e Empreendimento, desdobrando-se em cinco linhas 
de atuação: Direito dos Negócios, Direito Tributário, Direito Público, Direito 
Penal Econômico, e Direito e Tecnologia. 

O público-alvo são advogados públicos e privados, reguladores, julgadores, 
gestores e formuladores de políticas públicas, assim como membros de órgãos 
encarregados da arrecadação tributária, investigação e persecução penal.

O corpo docente conta com mais de 40 professoras e professores altamen-
te qualificados, que combinam excelência acadêmica e experiência prática.

O programa prioriza o ensino participativo, em que o aluno assume o pro-
tagonismo em sala de aula. Além disso, está comprometido com a geração 
de conhecimento jurídico imediatamente aplicável e dotado de utilidade 
prática, mediante a atividade de pesquisa devidamente orientada. 

O Mestrado Profissional da FGV Direito SP possui duração mínima de 18 
meses e máxima de 30 meses. Para obtenção do título de mestre, o alu-
no precisa cursar pelo menos 8 disciplinas de 30 horas, realizar ativida-
des extracurriculares e produzir um trabalho de conclusão sob orientação  
de um docente. 

O programa segue o calendário escolar. Cada semestre letivo tem duração 
e 4 meses (março a junho; agosto a novembro), intercalados por períodos 
de férias. As aulas podem ocorrer com frequência semanal, quinzenal ou 
mensal, dependendo da linha do programa ou do perfil da turma.

Algumas disciplinas possuem caráter obrigatório em razão de sua natu-
reza transversal ou da relevância temática para cada linha do programa. 
Existe ainda um amplo leque de disciplinas eletivas, cabendo ao aluno es-
colher aquelas que sejam do seu interesse. Parte da carga horária das dis-
ciplinas também pode ser cumprida por meio de atividades monitoradas. 

As atividades extracurriculares compreendem a participação em seminá-
rios de metodologia e pesquisa, o acompanhamento de bancas com en-
trega de relatório, o engajamento em projetos de pesquisa aplicada ou 
assistência técnica vinculados ao programa, e ainda a produção orientada 
de ensaios e artigos.

O DIFERENCIAL DA FGV

O PROGRAMA O mestrado profissional adotou um modelo de pesquisa orientado pela for-
malização de práticas inovadoras, juridicamente sofisticadas e ainda pouco 
exploradas pela literatura nacional.

A reflexão qualificada sobre a prática jurídica pressupõe inicialmente a 
compreensão do seu contexto fático, seguido do resgate do embasamento 
teórico, para então permitir a avaliação crítica, combinado com a proposi-
ção de aprimoramentos ou soluções transformadoras.

Os trabalhos de conclusão podem explorar problemas complexos, práticas 
insuficientemente formalizadas ou casos paradigmáticos. Empiria e teoria 
funcionam como suportes para a produção de conhecimento aplicado e 
efetivamente útil ao meio profissional. 

Ao cabo, os trabalhos produzidos poderão ser apropriados pela comuni-
dade jurídica como um bem público, contribuindo para o aperfeiçoamento 
das formas e das instituições jurídicas brasileiras.

Ao final do primeiro semestre, o aluno define o seu projeto de pesquisa, 
com base no qual a coordenação designa o docente responsável pela orien-
tação do trabalho de conclusão. Para facilitar a escolha do aluno, o progra-
ma oferece uma extensa lista de propostas de pesquisa não vinculantes, 
elaboradas pelo corpo docente.

TRABALHO DE CONCLUSÃO

O Mestrado Profissional da FGV Direito SP é um programa de pós-gradua-
ção stricto sensu que confere, da mesma forma que programas acadêmicos 
tradicionais, o título de mestre em direito. 

O objetivo primordial do programa é a capacitação profissional do aluno, 
mediante o desenvolvimento de competências e habilidades valorizadas 
pelo mercado de trabalho, como rigor intelectual, senso crítico, visão estra-
tégica, capacidade analítica, diálogo multidisciplinar, trânsito internacional 
e juízos éticos.
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