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1 APRESENTAÇÃO  

 

1.1 A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS E O ENSINO DO DIREITO 

Há cerca de meio século a FGV vem manifestando interesse pelo ensino do Direito. Em 

suas atividades educacionais, suas publicações, suas pesquisas, suas análises e 

prospecções de mercados, seus centros de excelência e seus cursos de graduação e pós-

graduação, o espaço destinado à reflexão sobre o Direito e o universo jurídico são sempre 

de importância superior. 

 

Juristas do porte de San Tiago Dantas, Alfredo Lamy Filho, Themístocles Cavalcanti, 

Seabra Fagundes, Hans Kelsen, Barbosa Lima Sobrinho, João Mangabeira, Carlos 

Medeiros Silva, Caio Tácito e Afonso Arinos de Melo Franco, entre outros, foram 

responsáveis pelo Instituto de Direito Público e Ciência Política (INDIPO), instituído em 

1952 e extinto em 1990. Ao longo de suas atividades, o INDIPO realizou cursos de Direito 

e Relações Internacionais, de Comércio Exterior, de Direito Contratual, de Direito Bancário 

e de Direito Empresarial. São também realizações da INDIPO as edições da Revista de 

Ciência Política e da Revista de Direito Público e Ciência Política, cuja importância científica 

é amplamente reconhecida. 

 

Em 1966, a Fundação Getulio Vargas instituiu o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino 

do Direito (CEPED). A preocupação central do CEPED era o aperfeiçoamento de 

advogados de empresa; para tanto, utilizava uma nova metodologia de ensino do Direito e 
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estudos integrados do Direito com a Economia e a Contabilidade. Estiveram presentes 

nesses esforços juristas do porte de David Trubek, Henry Steiner, Mario Henrique 

Simonsen, Caio Tácito e Alfredo Lamy Filho. A experiência do CEPED perdurou até 1970, 

deixando para a FGV respeitável acervo de documentos referentes ao ensino do Direito. 

 

A par dessas experiências bem-sucedidas nos currículos das duas Escolas de 

Administração mantidas pela FGV no Rio de Janeiro (FGV-EBAPE) e em São Paulo (FGV-

EAESP), as disciplinas jurídicas ocupam espaço significativo porque o administrador, 

público ou privado, não pode desenvolver suas atividades profissionais sem ter presente a 

organização jurídica do País. Essa preocupação com o Direito se manifesta na seguinte 

lista de disciplinas: Introdução ao Direito, Conceitos Básicos de Direito Civil, Direito 

Comercial e Tributário, Direito Empresarial, Direito Administrativo, Direito Constitucional, 

Direito do Consumidor, Direito Econômico, Direito da Propriedade Intelectual, Direito do 

Consumidor e da Concorrência, e-Business, Direito da Tecnologia, Direito da Economia e 

da Empresa, Administração Judiciária, Direito Civil e Processual Civil, Direito e 

Desenvolvimento e Mercado e Capitais. 

 

Em um passado recente, em São Paulo, a FGV-EAESP desenvolveu o projeto GVlaw, 

programa de pós-graduação lato sensu direcionado a profissionais da área jurídica e de 

áreas correlatas. Hoje o Programa de Especialização e Educação Continuada GVlaw é uma 

das atividades educacionais da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

e oferece cursos de educação continuada e de pós-graduação lato sensu. 
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O sucesso que a FGV vem obtendo nas suas atividades conexas ao ensino do Direito 

também se deve à natural extensão da sua vocação estatutária, que a define como 

instituição voltada ao ensino e à pesquisa no campo das ciências sociais e da 

Administração. O Direito, enquanto doutrina e norma, está situado no campo das ciências 

sociais e, por isso, sua inserção na sociedade brasileira sempre foi objeto de preocupação 

do ensino e da pesquisa da FGV. 

1.2 MISSÃO INSTITUCIONAL 

A FGV tem a missão de estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional. O valor 

institucional é o de ser reconhecida como instituição inovadora, comprometida com o 

desenvolvimento nacional, pela formação de uma elite acadêmica, pela geração de bens 

públicos nas áreas sociais e afins, garantindo a sua sustentabilidade econômica com a 

prestação de serviços de qualidade e elevado padrão ético. 

Trata-se de capturar o ideário nacional criando uma imagem multifacetada: 

(i). É uma instituição com tradição de seriedade e competência com 
mais de 70 anos de serviços; porém, é inovadora e dinâmica; 

(ii). É uma instituição apartidária, mas com uma forte ideologia do 
interesse nacional; 

(iii). Preocupada em gerar oportunidades iguais, defende o direito à 
desigualdade pelo mérito; 

(iv). Tecnicamente procurará ser a melhor em todas as áreas que atua. 
 

 

1.3 FINALIDADES E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

A FGV tem por finalidade:  

i. atuar no âmbito das ciências sociais, a fim de colaborar, em especial, para a 
solução de problemas básicos do desenvolvimento econômico e do bem-estar 
social do País;  
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ii.  contribuir para a formulação da política nacional de proteção ao meio ambiente, 
compatibilizada com o desenvolvimento global sustentável;  

iii.  atuar no campo da memória histórica, com o objetivo de reunir, classificar e 
conservar arquivos de pessoas físicas e jurídicas de grande notoriedade no 
cenário nacional, especialmente de homens públicos, além de estimular, 
promover e divulgar estudos e pesquisas relacionados com a história do Brasil; 

iv.  desenvolver, nesses campos, atividades de ensino, pesquisa e informação, 
principalmente de aspecto pioneiro e com efeitos multiplicativos, para melhor 
expandir os benefícios ao País;  

v. manter e desenvolver, complementarmente, sistema integrado de 
documentação, informações e divulgação, articulando-o progressivamente aos 
sistemas congêneres nacionais e internacionais;  

vi. prestar, quando solicitada, assistência a organizações públicas ou privadas, 
objetivando coadjuvá-las na busca da eficiência, produtividade e qualidade de 
serviços;  

vii.  sempre que possível, a Fundação, com recursos próprios, procurará 
proporcionar assistência educacional, total ou parcial, a estudantes carentes de 
recursos. 

 

1.4 A CRIAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO 

A FGV instituiu em São Paulo a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV-DIREITO SP), e no Rio de Janeiro a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getulio Vargas (FGV- DIREITO RIO). 

 

Os fundamentos básicos que levaram a FGV a criar esse novo projeto sustentam-se, 

principalmente, na preocupação de antecipar-se a importantes demandas que se colocam 

no mercado profissional dos serviços jurídicos e no compromisso de implantar um projeto 

de ensino e pesquisa de boa qualidade.  

 

Para lastrear a autoridade da proposta na evidência empírica, a FGV contratou, em agosto 

de 2001, pesquisa de mercado junto à MCI Marketing, Estratégia e Comunicação 

Institucional Ltda., no Rio de Janeiro, e, em julho de 2000, junto à A. Franceschini Análises 
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de Mercado S/C Ltda., em São Paulo. Essa pesquisa abrangeu grandes escritórios de 

advocacia, setores de recursos humanos de empresas nacionais e estrangeiras, empresas 

de auditoria contábil financeira, indivíduos formados em faculdades de Direito consideradas 

as mais importantes e mais bem-conceituadas, além das chamadas empresas de 

headhunters.  

 

O objetivo principal das pesquisas foi detectar os desejos e as ambições dos profissionais 

da área e as barreiras, deficiências e oportunidades do mercado profissional. Realizou-se 

um trabalho em duas fases: a qualitativa, em que se observou com profundidade o mercado 

em geral, e a quantitativa, com abordagem mais objetiva e voltada para a opinião e os 

anseios dos advogados e do público primário do curso de Direito. 

 

Abordaram-se problemas enfrentados pelas empresas relacionados à Economia e ao 

Direito, bem como o interesse por um curso de Direito voltado para a solução de novos 

problemas. Durante todo o estudo manteve-se em sigilo o nome da FGV. Contudo, por 

resposta espontânea dos entrevistados, com respaldo em sua tradição, a instituição obteve 

a preferência dos alunos no que tange à capacitação para oferecer um curso que mesclasse 

conceitos de Direito e demais áreas do conhecimento. 

 

Constatou-se também a tendência de procura por profissionais que detenham não só 

conhecimento do arcabouço jurídico, mas também noções de Economia e Administração, 

de maneira a atender às necessidades da maioria de seus clientes: as pessoas jurídicas. 
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Em suma, a pesquisa constatou que o mercado profissional carecia de operadores do 

Direito que, além de possuírem sólida formação acadêmica, estejam habilitados a transitar 

por outras áreas do conhecimento inerentes aos negócios em geral, às políticas públicas e 

à empresa em particular, tais como Economia, Finanças, Contabilidade etc. 

 

 

1.5 A ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS 

A crescente demanda por profissionais com formação mais abrangente, que transcenda o 

conhecimento do sistema jurídico, tem sido uma tendência nos escritórios de advocacia 

que prestam serviços a empresas, a instituições financeiras e mesmo a órgãos públicos. A 

constatação dessa necessidade levou a FGV a criar, em 1º de julho de 2002, a Escola de 

Direito de São Paulo (EDESP), com foco no desenvolvimento de um projeto de escola 

inovador.  

 

A partir daquele ano, a FGV DIREITO SP estabeleceu como meta a criação de um ambiente 

educacional que pudesse atender às novas demandas do ambiente empresarial e formar 

profissionais para a área acadêmica e formuladores de políticas públicas, todos marcados 

pelas características do novo perfil profissional buscado (descritas no item 5.3). 

 

Mesmo com a implantação do Projeto Pedagógico de Curso autorizado e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional aprovado desde 2003, foi somente no ano de 2005 que a 

Escola iniciou suas atividades com a oferta do curso de graduação em Direito. Depois de 
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mais de cinco anos de pesquisas, estudos, desenvolvimento, reuniões, seminários, 

eventos, o projeto para uma nova escola de Direito foi implementado.  

 

Em síntese, o projeto da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas surgiu 

com o objetivo de formar novos bacharéis que, além de dominarem o conteúdo das áreas 

tradicionais do Direito, tenham habilidades diversas e conhecimentos ampliados de outras 

disciplinas. Somente um modelo inovador gera profissionais dinâmicos, empreendedores, 

com conhecimento e desenvoltura em diversas áreas do Direito, mas também em 

Economia, Finanças, Contabilidade, Administração, Relações Internacionais e outras áreas 

nas quais a FGV se destaca no cenário acadêmico e profissional brasileiro.  

 

No desenvolvimento desse projeto, desde o ano de 2005, a FGV DIREITO SP mantendo 

sua preocupação na manutenção de uma formação que acompanhe as demandas do País, 

tem atualizado suas práticas metodológicas e sua grade curricular, assumindo novas 

estratégias de aprendizagem que fortaleçam uma a formação de profissionais autônomos, 

articulados com outras áreas do conhecimento, e com uma formação atrelada à solução de 

problemas complexos.  

 

Inaugurando suas atividades com o Curso de Graduação e cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu, hoje a Escola conta com cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico e Mestrado 

Profissional Stricto Sensu, além de ter expandido em muito sua contribuição social, por 

meio da produção de conhecimento acadêmico e aplicada, além dos inúmeros projetos de 

extensão do qual participa. 
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A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas passou a utilizar o nome 

FGV DIREITO SP, que substitui a sigla EDESP.  
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2 GESTÃO DO CURSO  

 

2.1 QUADRO DIRIGENTE DA MANTENEDORA 

Em relação aos órgãos de deliberação e de direção da mantenedora, constituem a cúpula 

direcional da FGV: a Assembleia Geral, o Conselho Curador, o Conselho Diretor e a 

Presidência. 

 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo. O Conselho Curador é o órgão 

deliberativo da FGV incumbido de zelar pela fidelidade de seu desempenho aos objetivos 

institucionais, pela estabilidade econômico-financeira da entidade e pela preservação de 

seu patrimônio. O Conselho Diretor é o órgão deliberativo com funções de planejamento, 

supervisão e coordenação sobre as atividades executivas da FGV.  

 

A Presidência, eleita pela Assembleia Geral, tem como atribuições representar a instituição, 

convocar a Assembleia Geral, o Conselho Curador e o Conselho Diretor e presidir as 

sessões da Assembleia Geral e do Conselho Diretor, além de outras funções inerentes ao 

cargo. Já a Diretoria de Operações tem a responsabilidade gerencial da FGV. 

 

Presidência: 

Carlos Ivan Simonsen Leal – presidente 

Francisco Oswaldo Neves Dornelles – vice-presidente (licenciado) 

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque – vice-presidente (licenciado) 
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Sergio Franklin Quintella – vice-presidente 

 

Diretores: 

Antônio Carlos Pôrto Gonçalves - Diretoria de Estudos de Novos Negócios (FGV DENN) 

Antonio de Araújo Freitas - FGV Pró-Reitoria 

Bianor Cavalcanti - Diretoria Internacional (FGV DINT) 

Carlos Geraldo Langoni - Centro de Economia Mundial (FGV CEM) 

Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella - FGV Energia  

Celso Castro - Escola de Ciências Sociais (FGV CPDOC) 

Cesar Leopoldo Camacho Manco - Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) 

Flavio Vasconcelos - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV 

EBAPE) 

Goret Pereira Paulo - Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado 

João Carlos de Luca - Comitê de Cooperação Empresarial (FGV CCE) 

João Victor Issler - Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento Econômico (FGV 

Crescimento & Desenvolvimento) 

Joisa Campanher Dutra Saraiva - Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (FGV 

CERI) 

Julian Chacel - Câmara de Mediação e Arbitragem  

Luiz Artur Ledur Brito - Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) 

Luiz Guilherme Schymura - Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE) 

Marcelo Neri - FGV Social 

Marco Aurelio Ruediger - Diretoria de Análise de Políticas Públicas (FGV DAPP) 
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Marcos Facó - Diretoria de Comunicação e Marketing (FGV DICOM) 

Maria Alice da Justa Lemos - Diretoria de Controles Internos (FGV DCI) 

Maria Tereza Fleury - Diretoria para Assuntos da FGV - São Paulo 

Marieta de Moraes Ferreira - FGV Editora 

Mario Rocha - Diretoria de Operações (FGV DO) 

Oscar Vilhena Vieira - Escola de Direito de São Paulo (FGV DIREITO SP) 

Pedro Cavalcanti Ferreira - Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento 

Econômico (FGV Crescimento & Desenvolvimento)  

Renato Galvão Flôres Junior - Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (FGV 

NPII) 

Rubens Mario Alberto Wachholz - Instituto de Desenvolvimento Educacional (FGV IDE) 

Rubens Penha Cysne - EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) 

Sérgio Guerra - Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO) 

Yoshiaki Nakano - Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP)  

 

Conselho Diretor 

Aldo Floris - Suplente 

Antonio Monteiro de Castro Filho - Suplente 

Armando Klabin - Vogal 

Ary Oswaldo Mattos Filho - Suplente 

Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque - Vogal 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Presidente 

Cristiano Buarque Franco Neto - Vogal 
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Eduardo Baptista Vianna - Suplente 

Ernane Galvêas - Vogal 

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado) - Vice-presidente 

Gilberto Duarte Prado - Suplente 

Jacob Palis Júnior - Suplente 

José Ermírio de Moraes Neto - Suplente 

José Luiz Miranda - Vogal 

Lindolpho de Carvalho Dias - Vogal 

Marcelo José Basílio de Souza Marinho - Suplente 

Marcílio Marques Moreira - Vogal 

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado) - Vice-presidente 

Mauricio Matos Peixoto - Suplente 

Roberto Paulo Cezar de Andrade - Vogal 

Sergio Franklin Quintella - Vice-presidente 

 

Conselho Curador: 

Alexandre Koch Torres de Assis - Vogal 

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão - Suplente 

Antonio Alberto Gouvêa Vieira - Vogal 

Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A - Suplente 

Carlos Alberto Lenz Cesar Protásio - Presidente 

Carlos Eduardo de Freitas (licenciado) - Vogal 

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo - Suplente 
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Cid Heraclito de Queiroz - Vogal 

Eduardo M. Krieger - Vogal 

Estado da Bahia - Vogal 

Estado do Rio de Janeiro - Vogal 

Estado do Rio Grande do Sul - Vogal 

General Joaquim Maia Brandão Júnior - Suplente 

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.) - Vice-presidente 

José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A.) - Vogal 

José Carlos Schmidt Murta Ribeiro - Suplente 

Liel Miranda (Souza Cruz S/A) - Vogal 

Luiz Chor - Vogal 

Luiz Ildefonso Simões Lopes - Vogal 

Luiz Roberto Nascimento Silva - Suplente 

Manoel Fernando Thompson Motta Filho - Suplente 

Marcelo Serfaty - Vogal 

Marcio João de Andrade Fortes - Vogal 

Miguel Pachá - Vogal 

Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos) - Vogal 

Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A) - Suplente 

Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros) - Suplente 

Pedro Henrique Mariani Bittencourt – Vogal 

Ricardo Gattass - Suplente 
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Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Previdência 

Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo) - 

Vogal 

Rui Barreto - Suplente 

Sergio Lins Andrade - Suplente 

Willy Otto Jordan Neto - Vogal 

 

2.2 QUADRO DIRIGENTE DA MANTIDA 

A estrutura organizacional da FGV DIREITO SP, detalhada em seu Regimento Interno, é 

composta por órgãos deliberativos de dois níveis hierárquicos: administração superior e 

administração básica. Os órgãos da administração superior são: (i) Conselho de 

Coordenação; e (ii) Diretoria. Os órgãos da administração básica são: (i) Conselho da 

Graduação; (ii) Conselho da Pós-Graduação lato sensu; (iii) Conselho da Pós-Graduação 

stricto sensu acadêmica; (iv) Conselho da Pós-Graduação stricto sensu profissional; e (v) 

Coordenadorias: de Curso e acadêmicas. 

 

A Escola conta, ainda, com o apoio de órgãos técnico-administrativos, regidos por 

regulamento próprios, que fornecem subsídios para o funcionamento das atividades da 

FGV DIREITO SP, tais como: Secretaria de Registro Acadêmico; Biblioteca; Controladoria; 

Ouvidoria Acadêmica; e Órgãos Auxiliares de Apoio Geral. Além da a colaboração de áreas 

de apoio permanentes, assessorias e comissões especiais ou temporárias estabelecidas e 

nomeadas pela Diretoria para auxílio na execução políticas e diretrizes da FGV DIREITO 

SP. 
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2.3 QUADRO COORDENADORIA E COLEGIADO DO CURSO 

O Conselho de Coordenação é o órgão normativo, consultivo e deliberativo superior da 

Escola em matéria de gestão, ensino, pesquisa e extensão, sendo constituído. Ele é (i) pela 

Diretoria; (ii) pelo(a) presidente(a) do Conselho da Graduação; (iii) pelo(a) presidente(a) do 

Conselho da Pós-graduação lato sensu; (iv) pelo(a) presidente(a) do Conselho da Pós-

graduação stricto sensu acadêmico; (v) pelo(a) presidente(a) do Conselho da Pós-

graduação stricto sensu profissional; e (vi) pelo(as) Coordenadores(as) de curso. É 

garantida a participação da representação docente e discente nas reuniões de 

planejamento sobre o projeto de desenvolvimento da FGV DIREITO SP, nas reuniões de 

coordenação dos programas e em instâncias de acompanhamento do curso. 

 

Ao Conselho de Coordenação compete: (i) decidir sobre a criação, regulamentação, 

organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos de graduação, pós-graduação 

e sequenciais, suas vagas, planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na 

forma da Lei; (ii) manifestar–se sobre o desempenho da Escola, bem como decidir sobre 

diretrizes e normas sobre o assunto; (iii) estabelecer normas para o recrutamento, a 

seleção, a promoção e o acesso de docentes; (iv) definir normas para os sistemas de 

monitoria, de bolsas e de estágios supervisionados dos discentes; (v) estabelecer políticas 

de integração das atividades de Graduação e Pós-graduação; (vi)  emitir parecer final 

sobre o aproveitamento discente extraordinário; (vii) traçar políticas de nacionalização e 

internacionalização do ensino, pesquisa e extensão; (viii) decidir requerimentos em grau de 
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recurso sobre decisões dos demais conselhos, comissões, assessorias e áreas de apoio 

da FGV DIREITO SP; (ix) decidir quanto à concessão de títulos honoríficos por proposta 

de, pelo menos, dois terços de seus(suas) membros(as); (x) apreciar o plano anual de 

trabalho e a correspondente proposta orçamentária da FGV DIREITO SP, elaborados pela 

Diretoria; (xi) deliberar sobre os casos omissos neste Regimento, de acordo com a 

competência que lhe é atribuída. 

 

 

O Conselho da Graduação é o órgão de gestão e deliberação de assuntos de ensino da 

graduação e é constituído: (i) pelo Núcleo Docente Estruturante; (ii) pelos(as) docentes do 

curso convidados(as) pelo(a) Coordenador(a) de Graduação, que o preside; (iii) pelos(as) 

membros(as) da Coordenadoria de Graduação convidados(as) pelo(a) Coordenador(a) de 

Graduação; e (iv) pelo(a) Coordenador(a) da Graduação. É garantida a representação 

discente nas sessões de desenvolvimento do ensino da graduação, mediante convite do(a) 

Coordenador(a) de Graduação. 

 

O Conselho da Graduação,  é responsável: (i) submeter para manifestação do Conselho de 

Coordenação, as deliberações sobre a composição de currículos, planos de disciplina, 

programas de disciplinas e diretrizes de cursos; (ii) prever diretrizes para treinamento e 

aperfeiçoamento de docentes; (iii) sugerir critérios para os processos seletivos do curso; 

(iv) discutir e apresentar soluções em relação ao aproveitamento discente; (v) sugerir 

alterações nos procedimentos acadêmicos vinculados ao ensino, a pesquisa e a extensão; 

e (vi) aprovar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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Os Conselhos da Pós-Graduação lato sensu, stricto sensu acadêmico e stricto sensu 

profissional são órgão de gestão e deliberação de assuntos acadêmicos da pós-graduação 

a que se refere, e é constituído por membros(as) relacionadas ao nível de ensino que 

representa, a saber: (i) pelos(as) docentes do curso convidados(as) pelo(a) Coordenador(a) 

da Pós-Graduação; (ii) pelos(as) membros(as) da Coordenadoria da Pós-Graduação, 

convidados(as) pelo(a) Coordenador(a) da Pós-Graduação; e (iii) pelo(a) Coordenador(a) 

da Pós-Graduação, que o preside.. É garantida a representação discente nas reuniões de 

desenvolvimento da pesquisa de pós-graduação a que se refere, mediante convite da 

Coordenadoria de Pós-Graduação a que se refere. 

 

O Conselho da Pós-Graduação tem as seguintes atribuições relacionadas ao nível de 

ensino que representa: (i)  submeter para manifestação do Conselho de Coordenação, as 

deliberações sobre a composição de currículos, planos de disciplina, programas de 

disciplinas, diretrizes de cursos e linhas de pesquisa; (ii) prever diretrizes para treinamento 

e aperfeiçoamento de docentes; (iii) sugerir critérios para os processos seletivos dos 

programas; (iv) discutir e apresentar soluções em relação ao aproveitamento discente; (v) 

sugerir alterações nos procedimentos acadêmicos vinculados ao ensino e a pesquisa; e (vi) 

aprovar as bancas examinadoras das dissertações e teses. 

 

As coordenadorias são instâncias decisórias, nos assuntos de suas designações, e são 

vinculadas à Diretoria, e seu funcionamento será previsto em regulamentação própria..  
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A Escola conta com coordenadorias de Curso e Acadêmicas. As Coordenadorias de Curso 

da FGV DIREITO SP são: (i) Coordenadoria da Graduação; (ii) Coordenadoria da Pós-

graduação lato sensu; (iii) Coordenadoria da Pós-graduação stricto sensu acadêmica; e (iv) 

Coordenadoria da Pós-graduação stricto sensu profissional. As Coordenadorias 

Acadêmicas da FGV DIREITO SP são: (i) Coordenadoria de Relações Internacionais e do 

Global Law Program; (ii) Coordenadoria Institucional; (iii) Coordenadoria Adjunta de 

Diversidade; (iv) Coordenadoria Adjunta de Pesquisa Jurídica Aplicada; (v) Coordenadoria 

Adjunta de Pesquisa Acadêmica; (vi) Coordenadoria Adjunta de Metodologia e Novas 

tecnologias de Ensino; (vii) Coordenadoria Adjunta de Publicações; (viii) Coordenadoria 

Adjunta de Prática Jurídica e Atividades Acadêmicas; e (ix) Coordenadoria Adjunta de 

Extensão.  

 

São atribuições comuns às coordenadorias: (i) subsidiar e instrumentalizar, em seu tema 

de atuação, os Conselhos, Diretoria e as Coordenadorias de curso; (ii) promover, em sua 

área de atuação, a execução das decisões emanadas do Conselho de Coordenação e dos 

órgãos deliberativos da FGV DIREITO SP; (iii) elaborar e administrar os respectivos 

programas anuais de trabalho; (iv) elaborar os relatórios de atividades na periodicidade 

definida pela Diretoria da FGV DIREITO SP; (v) propor à Diretoria a contratação de 

técnicos(as), administrativos(as), pesquisadores(as) e estagiários(as); (vi) documentar e 

registrar todas as suas respectivas atividades; (vii) supervisionar e apoiar, técnica e 

academicamente, as atividades e os projetos da FGV DIREITO SP; (viii) solicitar a compra 

de material de expediente, meios tecnológicos e telemáticos e material vinculado às 

atividades da Coordenadoria; (ix) supervisionar o desempenho da equipe de técnicos(as), 
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administrativos(as), estagiários(as) e pesquisadores(as) diretamente ligados à 

Coordenadoria; e (x) exercer as demais funções que lhe forem atribuídas pela Diretoria da 

FGV DIREITO SP. 

 

Para além das acima listadas, são atribuições das Coordenadorias de Curso: (i) dar 

publicidade aos catálogos de oferta de cursos, nos termos da lei; (ii) promover a execução 

das decisões emanadas do Conselho de Coordenação e dos órgãos deliberativos da FGV 

DIREITO SP; (iii) elaborar e administrar os respectivos programas anuais de trabalho; (iv) 

elaborar os relatórios de atividades na periodicidade definida pela Diretoria da FGV 

DIREITO SP; (v) propiciar o envolvimento dos(as) discentes, sempre que possível, em 

projetos e atividades da FGV DIREITO SP; (vi) estimular integração entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão; (vii) propor à Diretoria a contratação de técnicos(as), 

administrativos(as), pesquisadores(as) e docentes; (viii) propor diretrizes para o exercício 

das atividades de ensino, pesquisa, publicações e consultoria técnica; (ix) documentar e 

registrar todas as suas respectivas atividades; (x) examinar e submeter preliminarmente à 

Diretoria, e ao Conselho do Curso, quando necessário: (a) projetos de ensino, pesquisa e 

consultoria técnica; e (b) nomes de docentes, pesquisadores(as), técnicos(as) e 

administrativos(as) que participarão dos diferentes projetos; (xi) supervisionar e apoiar, 

técnica e academicamente, as atividades e os projetos da FGV DIREITO SP; (xii) solicitar 

a compra de material de expediente, meios tecnológicos e telemáticos, acervo bibliográfico 

e material vinculado às atividades fim da FGV DIREITO SP; (xiii) promover a integração 

entre as atividades de graduação e pós-graduação; (xiv) supervisionar o desempenho da 

equipe de técnicos(as) e administrativos(as), monitores(as), estagiários(as), 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
32 de 293 

 

Página 32 de 293 

 

pesquisadores(as) e docentes diretamente ligados à Coordenadoria; e (xv) exercer as 

demais funções que lhe forem atribuídas pela Diretoria da FGV DIREITO SP. 

 

2.4 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas é 

o órgão institucional que a garante excelência do curso de graduação, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 

O NDE é composto pelos membros natos (Coordenador da Graduação e Coordenador/a 

de Metodologia) e pelos membros nomeados. 

 

O NDE tem como finalidade: 

(i). contribuir para consolidação profissional do egresso; 
(ii). garantir a interseção entre as dimensões do corpo docente e Projeto 

Pedagógico do curso; 
(iii). garantir elementos de diferenciação de excelência da FGV DIREITO 

SP; 
(iv). indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas da necessidade da graduação, de 
exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 
públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

(v). zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividade de ensino constantes do currículo; e 

(vi). zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Graduação.   
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3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Graduação em Direito – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 

DIREITO SP) 

 

 

3.1 REGIME ACADÊMICO 

Seriado semestral, com um ingresso anual.  

 

 

3.2 VAGAS ANUAIS 

A FGV DIREITO SP tem autorização do Ministério da Educação para oferta de cem vagas 

anuais.  

 

Com a grande procura pelo vestibular, que, medianamente, nos últimos cinco anos foi de 

35,90 candidatos/vaga, é possível planejarmos um aumento da oferta de vagas anuais sem 

comprometer a qualidade da seleção dos candidatos, pois a competição para o ingresso na 

FGV DIREITO SP continuaria elevada. Além disso, com um número maior de alunos, é 

possível ampliar o papel social da Escola e o impacto dela no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, com maior articulação com a agenda das questões institucionais do 

País e mundiais, atuando mais amplamente em parceria com instituições privadas e 

públicas. 
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3.3 TURNO DE FUNCIONAMENTO 

Em período integral. 

 

 

3.4 NÚMERO DE TURMAS 

Duas turmas a cada ano. 

 

 

3.5 NÚMERO DE DISCENTES POR TURMA 

As disciplinas são normalmente realizadas com a participação de quarenta alunos 

regulares. 

 

 

3.6 DURAÇÃO 

Mínima de dez e máxima de dezesseis semestres. 

 

 

3.7 LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

FGV DIREITO SP 

Rua Rocha, 233. Bela Vista. CEP 01330-000. São Paulo (SP) 

Tel.: (55) 011-3281-3333 
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Fax: (55) 011-3262-3701 

 

Rua Rocha, 220. Bela Vista. CEP 01330-000. São Paulo (SP) 

Tel.: (55) 011-3281-3330 – Tel.: (55) 011-3281-3340  

Fax: (55) 011-3262-3633 

 

Avenida 9 de Julho, 2.029, Bela Vista. CEP 01313-902. São Paulo (SP) 

Tel.: (55) 011-3281-7836 – Tel.: (55) 011-3281-7700  

 

Rua Sílvia, 23. Bela Vista. CEP 01331-010. São Paulo (SP) 

Conjunto: 5 

Tel.: (55) 011-3281-3333 

Fax: (55) 011-3262-3701 

 

Sites: 

http://www.fgv.br 

http://www.fgv.br/direitosp  
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO E DA ESCOLA DE 

DIREITO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

4.1 COMPROMISSO SOCIAL 

A FGV DIREITO SP, em razão da sua herança institucional e das suas opções como 

Escola, está diretamente engajada no processo de desenvolvimento da sociedade. Assim, 

é possível identificar seus compromissos sociais no ambiente local, nacional e 

internacional. 

 

No seu compromisso social, a FGV DIREITO SP se caracteriza pela oferta de um ensino 

jurídico de excelência, pela realização de pesquisas empíricas e coletivas que busquem a 

identificação de problemas afeitos ao interesse jurídico, político e social, pela criação de 

um ambiente para discussão de temas relevantes para a sociedade, pela edificação de um 

espaço para a investigação dos temas vinculados ao Direito e Desenvolvimento, pela 

criação de uma rede de divulgação de pesquisas, pela busca de soluções criativas para a 

melhora na qualidade do ensino jurídico, pela formação de agentes qualificados para 

atuação no mercado de trabalho de advocacia, pela formação de profissionais competentes 

e aptos para atuar no espaço jurídico-empresarial, pela construção de formuladores de 

políticas públicas, pelo fornecimento de um ferramental pedagógico para os interessados 

na pesquisa e na docência no ensino superior e pelas parcerias com instituições e/ou 

entidades sem fins lucrativos. 
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Nessa primeira década de atuação da FGV DIREITO SP, houve o compromisso de um 

ensino e de uma produção de pesquisa que respondem às necessidades sociais do País, 

seja na formação de profissionais envolvidos com uma inserção social responsável, seja na 

produção de pesquisa capaz de refletir sobre os impactos jurídico-institucionais no processo 

de desenvolvimento nacional. 

 

O compromisso social da FGV DIREITO SP é também internacional. O intercâmbio de 

docentes e discentes, a produção acadêmica destinada à publicação em revistas 

estrangeiras, os convênios para troca de informações, o financiamento internacional de 

projetos para o desenvolvimento de metodologias de ensino participativas, a acolhida de 

pesquisadores e alunos de universidades estrangeiras, o apoio à participação de discentes 

em competições e simulações jurídicas internacionais, entre outras ações, produzem 

externalidades positivas para a FGV DIREITO SP e para a pesquisa científica brasileira. 

 

O compromisso social assumido pela FGV DIREITO SP, que vem sendo realizado, espelha 

a responsabilidade institucional. A FGV DIREITO SP tem consciência de seu compromisso 

com a promoção do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na formação 

profissional, a excelência, a ética e o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes. 
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL E GEOGRÁFICA 

A FGV DIREITO SP está instalada em um dos principais polos de produção e difusão de 

riquezas da América do Sul. A cidade e o Estado de São Paulo geram um percentual 

significativo do Produto Interno Bruto brasileiro. A cidade de São Paulo é considerada o 

centro industrial mais amplo e mais importante da América Latina, e nela está localizado o 

centro econômico e financeiro da América do Sul. 

 

As novas habilidades e competências necessárias para o desempenho de funções jurídicas 

exigidas pelo ambiente empresarial e econômico no qual a FGV DIREITO SP está instalada 

impõem inovação em relação à formação tradicional. São exigidos profissionais que saibam 

manejar os instrumentos da área econômica e administrativa e que desenvolvam 

habilidades, competências inovadoras e produtoras de externalidades positivas. 

 

Além disso, exigem-se profissionais que dominem idiomas, que sejam críticos e 

familiarizados com o avanço tecnológico, o ambiente cultural doméstico e translocal e com 

o funcionamento de organizações e instituições nacionais e internacionais. 

  

Desde sua criação, a FGV DIREITO SP tem buscado pensar o ensino jurídico de forma a 

atender as necessidades de uma formação de boa qualidade que permita fornecer ao 

mercado de trabalho profissionais com habilidades para atuar na área de negócios, 

formuladores de políticas públicas atentos às condições fundamentais para o 

desenvolvimento do Estado e pesquisadores que possam contribuir para o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Direito.  
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4.2.1 Inserção nacional e internacional 

Apesar de centrar grande parte de suas atividades em São Paulo, a FGV DIREITO SP atua, 

por intermédio do programa FGV LAW, em unidades conveniadas. As novas tecnologias 

para ensino mediado por tecnologia, os projetos institucionais na área de educação e 

ensino participativo, os cursos de pós-graduação e também as publicações permitiram 

ampliar a inserção da instituição no cenário brasileiro. 

 

No âmbito internacional, a FGV DIREITO SP desenvolve parcerias acadêmicas e projetos 

diversificados, que estão materializados em convênios de cooperação e intercâmbio 

firmados com instituições de outros países, na participação em competições internacionais 

e na publicação docente em livros e periódicos estrangeiros. 
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5 CONCEPÇÃO DO CURSO DA FGV DIREITO SP 

São as premissas do Projeto: 

i. O ambiente do ensino jurídico está saturado de cursos de Direito de diferentes níveis 

de qualidade, geralmente voltados para a formação genérica do bacharel que militará 

no contencioso; 

ii. O mercado dos grandes escritórios e grandes empresas queixa-se da carência de 

um advogado mais ativo e conhecedor da atividade empresarial; 

iii. O bacharel formado com base em estruturas curriculares generalistas e unicamente 

dogmáticas apresenta restrições para a compreensão de fenômenos econômico-

sociais e administrativos inerentes às atividades jurídicas contemporâneas;  

iv. A formulação de políticas públicas, em diferentes setores nacionais, encontra grande 

limitação na ausência de capital humano capacitado para desempenhar atividades 

de criação e gestão; 

v. A pesquisa, o desenvolvimento, a difusão e a aplicação de novas metodologias de 

ensino produzem externalidades positivas para a educação jurídica nacional;  

vi. O tema Direito e Desenvolvimento parte do pressuposto de que as instituições 

influenciam o desenvolvimento econômico, político e social de um país e de que as 

instituições jurídicas, em particular, desempenham um papel de destaque na 

determinação de condutas dos diversos agentes existentes na sociedade. 

 

Para atender às premissas elencadas, fez-se necessária uma reflexão sobre a estrutura 

curricular tradicional não só do ponto de vista do conteúdo como também do redesenho de 

prioridades, da reorganização de títulos, da introdução de disciplinas correlatas ao Direito 
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e de novas metodologias, que permitam uma maior interação do corpo discente. A proposta 

do curso busca despertar no aluno mais curiosidade intelectual, maior capacidade de crítica 

e de análise e mais liberdade na sua proposta de formação acadêmica e profissional. 

 

Os seguintes princípios básicos têm guiado o Projeto Pedagógico de Curso da FGV 

DIREITO SP: 

i. Alto grau de sinergia e cooperação entre os cursos de Direito, Economia, 

Administração e Administração Pública; 

ii. Forte interdisciplinaridade; 

iii. Estudo intensivo e com dedicação exclusiva dos alunos; 

iv. Estímulo à pesquisa na área jurídica; 

v. Ênfase na formação de capacidades associadas ao aprofundamento seletivo de 

temas; 

vi. Integração entre graduação e pós-graduação; 

vii. Estímulo a intercâmbios nacionais e internacionais; 

viii. Estímulo à utilização de novas tecnologias e técnicas de ensino e didática; 

ix. Estímulo à pesquisa e à reflexão acerca de modelos institucionais e jurídicos sobre 

um projeto nacional; 

x. Flexibilidade e liberdade na montagem da grade curricular por parte dos alunos, de 

modo a estimular a identificação das reais vocações e interesses destes. 

xi. Clínicas de Prática Jurídica voltadas para o aprendizado prático de habilidades e 

competências essencialmente profissionais, bem como para a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas do curso; 
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xii. Projetos multidisciplinares com foco na compreensão e resolução de problemas 

complexos por meio de interação com especialistas e atores envolvidos e construção 

de solução jurídica aplicada. 

 

A estrutura e os conteúdos adotados exigem uma nova metodologia, em que a qualidade e 

o rigor do raciocínio jurídico são prioritários em relação ao esgotamento do conteúdo. A 

estrutura pensada, o conteúdo proposto e a metodologia a ser aplicada levam o aluno a ter 

noção global da existência dos diplomas normativos, ou seja, funcionam como um mapa 

das normas e respectivos temas por onde poderá mover-se, pois terá recebido instrumental 

analítico que o capacita a enfrentar problemas jurídicos com rigor e criatividade 

interpretativa. Com base nesses pressupostos, o curso de graduação não segue o ensino 

linear do Direito; trabalha com a noção de ciclos, de maneira a possibilitar ao aluno a 

abordagem de diversos temas de acordo com sua maturação intelectual. 

 

Portanto, o curso, reformado a partir de 2017, é estruturado em três ciclos: 

(i). Primeiro ciclo (período integral): Pensamento jurídico 
(ii). Segundo ciclo (período integral): Grandes áreas do Direito 
(iii). Terceiro ciclo (carga horária variável): Estudos avançados. 

 

A proposta de uma nova estrutura e de novos conteúdos sugere, em resumo, uma nova 

prática metodológica, que supõe os seguintes pontos: 

(i). A qualidade e o rigor do raciocínio jurídico são prioritários em relação 
ao esgotamento do conteúdo; 

(ii). É estimulado o ensino-aprendizagem com base em metodologias 
participativas de ensino; 

(iii). A prática jurídica é organizada em disciplinas autônomas. 
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A nova estrutura pensada, o conteúdo proposto e a metodologia a aplicada pretendem levar 

o aluno a ter noção global da existência dos diplomas normativos, ou seja, funcionam como 

um mapa das normas e respectivos temas por onde poderá mover-se, pois terá recebido 

instrumental analítico que o capacitará a enfrentar problemas jurídicos com rigor e 

criatividade interpretativa. 

 

5.1 ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da FGV DIREITO SP explicita as opções políticas 

da graduação, seja do ponto de vista da política institucional de ensino, pesquisa, extensão, 

seja das políticas de fomento, apoio, desenvolvimento e inserção social. 

 

Assim como é central que o PPC apresente a articulação das reflexões e práticas 

desenvolvidas por sua comunidade acadêmica em favor de uma determinada concepção 

de curso, este deve articular-se, também, com a missão, a finalidade e os objetivos 

institucionais de toda a FGV DIREITO SP e da FGV. 

 

Se observarmos a política de desenvolvimento institucional apresentada pela FGV 

DIREITO SP, perceberemos a articulação entre os cursos de graduação e de pós-

graduação lato e stricto sensu, efetuada por meio de uma proposta de desenvolvimento 

comum das experiências de inovação metodológica, dos projetos de produção de pesquisa 

e publicação e de um rico trânsito docente e discente entre os diversos projetos 

institucionais. Isso demonstra como a política de desenvolvimento institucional responde às 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
44 de 293 

 

Página 44 de 293 

 

reflexões do projeto pedagógico do curso, que valoriza essa integração no processo de 

construção de sua qualidade acadêmica.  

 

Por outro lado, a política de acervo, o plano de carreira, os projetos de qualificação docente, 

as atividades de extensão, os incentivos institucionais e as práticas avaliativas presentes 

no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) confirmam uma compreensão de 

complementaridade entre as experiências acadêmicas institucionais e um compromisso de 

que os investimentos institucionais atendam às demandas pedagógicas que sustentam o 

Projeto de Curso da FGV DIREITO SP. 

 

5.2 OBJETIVOS DA FGV DIREITO SP 

A FGV DIREITO SP é uma instituição de ensino superior que exerce atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, divulgação e assessoria no campo do Direito. A instituição tem os 

seguintes objetivos gerais: 

i. Estimular a criação intelectual e o desenvolvimento do espírito científico, a fim de 

contribuir para a formação de um projeto nacional; 

ii. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento no campo do Direito e em 

áreas correlatas, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando para sua 

formação contínua; 

iii. Promover e praticar o estudo do Direito, articulando-o com a agenda das questões 

institucionais do País e mundiais; 
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iv. Conduzir o ensino do Direito integrando-o a outros campos de saber e buscando 

ciclo permanente de inovação em sintonia com novas demandas do mercado de 

trabalho, para propiciar aos formandos inserção em novos segmentos profissionais; 

v. Realizar e incentivar estudos, investigação científica e pesquisas em Direito, 

articulando-os a campos de saber correlatos, especialmente no que se refere ao 

tema do desenvolvimento; 

vi. Promover a divulgação de conhecimentos em Direito por meio de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

vii. Atuar em parceria com instituições privadas ou a entidades públicas; 

viii. Manter intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa nacionais ou estrangeiras; 

ix. Estimular o conhecimento e o debate da atualidade em uma visão global, dando 

ênfase a questões nacionais e regionais; 

x. Prestar serviços especializados à comunidade, a fim de manter relações de 

reciprocidade, como fonte de atualização de seu magistério e de suas pesquisas.  

 

5.3 PERFIL DO EGRESSO 

Constitui objetivo da FGV DIREITO SP propiciar aos alunos uma sólida formação 

profissional que os habilitem a contribuir, por intermédio do Direito, soluções aos problemas 

da sociedade contemporânea, num ambiente cosmopolita, competitivo e de alta 

complexidade. A formação perpassa não só as áreas tradicionais do Direito mas dialoga 

também com a Economia, Finanças, Tecnologia, Administração, Relações Internacionais e 

outras áreas afins. O bacharel egresso da FGV DIREITO SP deverá estar orientado 

preferentemente para a advocacia, para a formulação de políticas públicas e para a vida 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
46 de 293 

 

Página 46 de 293 

 

acadêmica. Contudo, distintos perfis de egressos também são contemplados, posto que a 

FGV DIREITO SP estabelece grande carga horária de disciplinas obrigatórias e eletivas, 

atividades complementares, trabalho de curso e práticas reais e simuladas que possibilitam 

uma formação em outros perfis. 

 

A FGV DIREITO SP busca formar bacharéis com perfil empreendedor e com capacidade 

de responder às demandas sociais e de um mercado cada vez mais dinâmico e 

internacionalizado; profissionais habilitados a responder à missão a que se propõe a 

Fundação Getulio Vargas, ou seja, capazes de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do País, para a melhora dos padrões ético-nacionais, para uma 

governança responsável e compartilhada e para a inserção do País no cenário 

internacional. 

 

No tocante ao atendimento dos objetivos institucionais e às novas demandas sociais e do 

mercado profissional do Direito, podem ser reconhecidos os seguintes predicados para o 

bacharel em Direito egresso da FGV DIREITO SP:  

(i). dominar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais do 
Direito;  

(ii). ter capacidade para comunicar-se com precisão, muitas vezes em 
mais de um idioma;  

(iii). ter compreensão real da dinâmica econômica e social sob sua 
análise (por exemplo, ter noções de Contabilidade quando opera o 
Direito Tributário ou Financeiro, de Economia quando opera o Direito 
Concorrencial, de Política quando analisa questões constitucionais 
etc.); 

(iv). compreender a estrutura básica de diversos institutos e sistemas 
jurídicos que lhe permitam rapidamente estudar e compreender 
novas situações jurídico-institucionais que se lhe apresentem;  

(v). trabalhar de forma cooperativa com outros profissionais;  
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(vi). adaptar-se às velozes mudanças nos quadros jurídico-institucionais 
e tecnológicos da atualidade;  

(vii). ter capacidade de análise e de interpretação do Direito;  
(viii). desenvolver experiência prática no enfrentamento de problemas 

jurídicos complexos;  
(ix). experimentar o campo da pesquisa jurídica;  
(x). enfrentar adequadamente os dilemas éticos e de responsabilidade 

social.  
 

Aos predicados intelectuais do bacharel em Direito devem corresponder também uma nova 

atitude e aptidão moral que o recoloquem nos centros de decisão na área pública ou 

privada, como protagonista capaz de atender às demandas presentes na sociedade em 

que se insere o curso da FGV DIRETO SP, desenvolvido na cidade de São Paulo, o qual, 

para além de demandas regionalizadas, deve responder a pautas nacionais e 

internacionais. 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES 

O Projeto Pedagógico da FGV DIREITO SP apresenta um conjunto de propostas 

desafiadoras. As inovações buscadas são muitas e amplas, e dependem igualmente de 

uma estrutura bem articulada entre conteúdos, habilidades e atitudes. 

 

Dentre as habilidades que o curso procura estimular, estão o rigor analítico das questões 

jurídicas que se apresentam, o domínio da comunicação clara, precisa e persuasiva, a 

excelência na pesquisa, o trabalho em rede e a capacidade de formular e negociar soluções 

para os problemas existentes. Essas habilidades devem ser desenvolvidas com atitudes 

cooperativas, empreendedoras e fundadas numa visão ética de uma sociedade 

cosmopolita.  
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Os docentes são estimulados a pensar em termos de habilidades e competências quando 

preenchem os formulários dos programas das disciplinas e, por consequência, quando 

desenvolvem suas atividades docentes. 
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6 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO 

 

 

6.1 UM NOVO MÉTODO DE ENSINO 

O projeto pedagógico da FGV DIREITO SP caracteriza-se por redefinir o modo com que os 

professores de Direito organizam as suas atividades, ou seja, por uma proposta de método 

de ensino jurídico. A organização das atividades docentes estrutura-se em: (i) certa 

concepção e abordagem de conceitos e competências a serem lecionados; (ii) um 

determinado processo de ensino-aprendizagem, caracterizado pelo emprego de técnicas e 

estratégias de ensino voltadas a um resultado, que é o aprendizado daqueles conceitos e 

competências. 

 

Tradicionalmente, a organização das atividades do professor de Direito consiste na 

abordagem legalista (conceito) e subsuntiva (competência) do saber jurídico e nas 

exposições e conferências magistrais que visam o aprendizado mnemônico das leis e do 

procedimento da subsunção. Ainda que tenha ocorrido o enxerto de disciplinas “críticas” 

nas matrizes curriculares, o núcleo duro do curso jurídico, relativo às matérias 

predominantemente profissionalizantes, continua sendo praticado com o mesmo método e 

dialoga pouco com essas “novas” disciplinas. 

 

A FGV DIREITO SP postula que esse método tradicional de ensino jurídico tem limites em 

proporcionar ao estudante o aprendizado de outros conceitos e competências fundamentais 
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para o desempenho das profissões jurídicas no século XXI. É nesse sentido que a Escola 

propõe uma redefinição do método de ensino jurídico tradicionalmente empregado nas 

instituições do país: trata-se tanto da construção de uma nova abordagem e de uma nova 

concepção do que é o Direito – e, por consequência, dos conceitos e competências 

necessários ao saber jurídico – quanto da reformulação do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Da primeira perspectiva, a da abordagem do Direito, o objetivo é oferecer ao estudante não 

uma ideia do que seja o Direito (“leitura das leis”), mas sim aquilo que o Direito realmente 

é (“direito na prática”): as normas legais, quando aplicadas pelos tribunais e operadas pelos 

agentes econômicos e políticos, ganham dimensões muito diferentes daquelas 

identificadas nos contornos literais estabelecidos pelo legislador. É indispensável ampliar o 

espaço de análise do Direito, incorporando-se outras fontes como a jurisprudência, os 

costumes empresariais e comunitários e a agenda política de desenvolvimento do País.  

 

Essa incorporação impõe a necessidade de alargarem as competências necessárias ao 

desempenho das profissões jurídicas. Se a subsunção, ao menos aparentemente, era 

bastante para um operador do Direito, que precisava considerar as leis como os únicos 

dados normativos, a pluralidade de fontes exige uma preparação para a negociação, a 

redação, a formulação de estratégias e a análise de fatos e interesses – entre outros –, pois 

o que está em jogo não é mais a aplicação segura da lei aos fatos concretos, mas sim as 

suas diversas utilidades, tais como pauta de argumentação, ponto de partida para 
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elaboração de contratos e políticas públicas, fator de risco, elemento de negociação, entre 

outros. 

 

O fundamento que sustentou essa mudança de visão sobre a formação do profissional do 

Direito foi reforçado pelos avanços da tecnologia da informação. A tecnologia tem trazido 

transformações em um ritmo acelerado no contexto do mercado jurídico, gerando diversas 

transformações na sociedade. Plataformas de automação de tarefas jurídicas, uso de 

algoritmos como assistentes jurídicos e sistemas eletrônicos para resolução de conflitos 

são alguns dos exemplos que têm sido observados como condutores destes processos de 

mudança. Ciente da importância em explorar este campo de pesquisa e aproveitar a 

oportunidade de liderar o debate sobre quais são as habilidades e competência para o 

profissional da área jurídica do século XXI, a FGV DIREITO SP busca ser referência 

brasileira para o debate, capaz de orientar discussões e dar sentido para o processo de 

mudança em andamento, por exemplo, realizando mudanças curriculares e de metodologia 

de ensino nos programas de graduação e pós-graduação da Escola. 

 

Da segunda perspectiva, a do processo de ensino-aprendizagem, trata-se de desenvolver 

no aluno um aprendizado dos conceitos e dos domínios focado em competências e 

habilidades, ou seja, enquanto as exposições proporcionam quase que exclusivamente o 

conhecimento ou, no máximo, a compreensão do que é lecionado, as técnicas e estratégias 

participativas de ensino – por exemplo, os seminários, as simulações, os casos, os 

problemas e os exercícios – estimulam outras competências e habilidades essenciais para 

um profissional do Direito, como a aplicação, a análise, a síntese e a crítica. A retenção das 
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informações e a capacidade de organizá-las se intensificam sensivelmente quando o aluno 

é exposto a atuar, demonstrando e explicando o que estudou. Além disso, as habilidades 

apontadas aumentam a longevidade do aprendizado.  

 

De um lado, redefiniu-se o processo de ensino-aprendizagem no curso de Direito mediante 

a adoção de técnicas participativas que proporcionam uma pedagogia ativa e dinâmica. O 

objetivo é estimular uma cultura acadêmica em que o aprendizado seja pautado pela 

participação e pelo envolvimento constante dos estudantes, considerados como sujeitos 

autônomos e capazes de construir suas próprias ferramentas de compreensão de seu 

objeto de estudo, isto é, do Direito. Para além da tradicionalmente valorizada habilidade de 

memorização, essa atitude leva os alunos a adquirir a competência fundamental que um 

curso de Direito tem de promover: o estudo independente de novas situações, impostas 

com celeridade cada vez maior pela ordem social do novo século, e a consequente 

adaptação de categorias teóricas em vista das transformações no quadro jurídico-

institucional. Casos, problemas, exercícios, jogos e simulações são algumas técnicas 

usadas em oficinas voltadas ao desenvolvimento de habilidades que, por meio das aulas 

expositivas, geralmente não se obtêm – por exemplo, o uso dos conceitos apresentados 

em sala de aula e a identificação de interesses em conflito nas situações complexas que a 

realidade traz. Como ferramenta para o aprimoramento das técnicas de ensino participativo, 

existe a constante preocupação na busca de novas tecnologias de ensino que dialoguem 

com o jovem estudante.  
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Alguns métodos e técnicas de ensino participativo usados nas aulas e nas oficinas da FGV 

DIREITO SP podem ser listados:  

(i). métodos do caso; 
(ii). interpretação de papéis e simulações; 
(iii). aulas dialogais (método socrático); 
(iv). aprendizado baseado em problemas; 
(v). jogos e outros métodos experimentais. 

 

Por outro lado, a adoção dessas técnicas de ensino articula-se com uma abordagem do 

Direito em que se considera mais seriamente a polivalência do saber jurídico. Para além da 

dogmática jurídica – que pretende ser uma organização racional da decisão de conflitos de 

interesses –, cada vez mais exige-se do profissional de Direito instrumentos adequados à 

elaboração de estratégias e modelos institucionais. Impõe-se, assim, provocar e valorizar 

reflexões dos alunos que atentem para o caráter problemático, histórico, contingente e 

arbitrário do conhecimento em que se iniciam, tomando-o como um saber eminentemente 

prático e potencialmente interdisciplinar. 

 

Essa articulação entre técnicas de ensino e abordagem da ciência do Direito é o que a FGV 

DIREITO SP entende como método de ensino. Seu estudo, seu aperfeiçoamento e sua 

experimentação são objeto de um processo permanente de capacitação docente, realizado 

em seminários promovidos pela instituição. Esses seminários, que contam com a 

participação de educadores e professores, nacionais e estrangeiros, proporcionam 

caminhos para a construção de um ensino jurídico caracteristicamente nacional e permitem 

a troca de experiências entre professores que já ministraram seus cursos por meio de 

técnicas interativas de ensino-aprendizagem. 
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Finalmente, com a intenção de manter-se na vanguarda do ensino jurídico brasileiro, a FGV 

DIREITO SP vem investindo na adoção da aprendizagem por projetos, do ensino por 

experiências e da aprendizagem pelo fazer (learning by doing) para o Direito. Essas formas 

de ensinar, presentes em outras áreas do conhecimento no Brasil e em outras instituições 

de ensino estrangeiras, ainda são estranhas aos cursos de Direito, refratários em razão das 

peculiaridades do objeto. Por isso, considera-se que o aprendizado acumulado pelas 

experiências pedagógicas com disciplinas de imersão, disciplinas de projeto e laboratórios 

de inovação poderá servir para outros cursos no País. 

 

As disciplinas de imersão são disciplinas eletivas que duram uma semana inteira no meio 

do semestre. No período dessas disciplinas, as aulas normais são suspensas para que os 

estudantes possam se dedicar a imergir nos temas tratados nesses cursos. Sua vantagem 

é a possibilidade de colocar os alunos em contato com a realidade, seja por meio de 

viagens, seja por meio de atividades fora da instituição, além de permitir que eles tenham 

contato com um tema de maneira intensa e profunda. 

 

As disciplinas de projeto foram introduzidas no 3º ano (5º semestre), e correspondem a 

disciplinas obrigatórias com carga horária de 180h. Cada estudante de 3º ano deve escolher 

um dos projetos oferecidos no semestre, cada qual com um tema jurídico diferente. A 

diferença da aprendizagem baseada em projetos para outras iniciativas pedagógicas como 

as clínicas ou os trabalhos em grupo tradicionais é que, nos projetos, os estudantes 

concebem o problema, escolhem com o que querem trabalhar e desenvolvem um produto 

que acreditam ser adequado para resolver o problema. 
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Finalmente, os laboratórios de inovação correspondem a disciplinas que procuram colocar 

estudantes em contato com demandas de inovação do mercado profissional. Neles, os 

alunos desenvolvem habilidades necessárias para lidar com as demandas futuras e 

trabalham com mudanças nas organizações e nas profissões jurídicas provocadas pelos 

avanços tecnológicos. 

 

 

6.2 AS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DE UM NOVO MÉTODO DE ENSINO 

Essa proposta da FGV DIREITO SP trouxe, por consequência, várias demandas 

decorrentes de duas das circunstâncias em que se encontravam os debates sobre a 

educação jurídica no Brasil. 

 

A primeira era a escassez de fóruns em que o tema pudesse ser debatido coletivamente e 

pesquisado cientificamente: apesar de muitos autores (especialmente da área da 

Sociologia do Direito) e instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a 

Associação Brasileira de Ensino do Direito (ABEDi) terem prestado contribuições 

inestimáveis à compreensão do assunto, ainda assim houve pouca acumulação e difusão 

de trabalhos e documentação. A segunda, decorrente dessa primeira circunstância, era o 

perfil de formação em educação jurídica dos acadêmicos dispostos a se dedicar ao projeto 

pedagógico da FGV DIREITO SP: se, de um lado, eram excelentes pesquisadores, de outro 

haviam acumulado muito pouco sobre didática participativa, estratégias de ensino-

aprendizagem e técnicas de ensino. 
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Um dos princípios norteadores do projeto da FGV DIREITO SP é o compromisso com o 

aperfeiçoamento substantivo do ensino jurídico no País. Essa proposta de renovação 

metodológica implica, em sua dimensão interna, a criação de mecanismos para garantir o 

constante aprimoramento da Escola como referencial de excelência para o ensino do Direito 

e, em sua dimensão externa, a implementação de estratégias para difundir nacionalmente 

o debate sobre o tema e as boas práticas pedagógicas na área. 

 

Nesse sentido, as primeiras demandas a serem satisfeitas foram a criação de fóruns 

destinados à discussão sobre ensino e aprendizado do Direito e a instituição de um 

programa de formação de docentes. Paralelamente, foi necessário estruturar os fóruns e 

esse programa com o intuito de que eles pudessem ser constantemente aprimorados, 

permitindo a possibilidade de crítica por parte dos seus participantes de forma democrática. 

A FGV DIREITO SP instituiu, nesse sentido, uma Coordenadoria Adjunta de Metodologia 

de Ensino responsável pelo atendimento dessa demanda.  

 

A dinâmica das reuniões de trabalho de metodologia de ensino configurou uma prática 

muito mais complexa do que a simples concretização do programa de formação de 

docentes e do fórum sobre educação jurídica. Portanto, além de funcionar como foro para 

tais fins, essas reuniões se caracterizaram como oficinas de desenvolvimento de materiais 

didáticos e como autênticos espaços coletivos de debate sobre a programação das 

disciplinas e a prática docente desempenhadas na FGV DIREITO SP, de forma que a 
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qualidade dos trabalhos é exposta e controlada pelo público acadêmico, sem 

clandestinidade. 

 

Com o início das atividades docentes em sala de aula, as reuniões de metodologia 

procuraram dar conta também de uma outra demanda. A prática do ensino participativo 

trouxe questões sobre avaliação discente, sobre preparação prévia exigida do estudante, 

sobre atualização do material didático, entre outras. Impôs-se, assim, um diálogo com 

profissionais da educação e da pedagogia em geral, a fim de que estes trouxessem 

resultados de suas pesquisas para serem debatidos e utilizados na solução dessas 

questões predominantemente práticas, verificadas no dia a dia da sala de aula. 

 

Além das reuniões de trabalho de metodologia, a FGV DIREITO SP criou atividades com o 

objetivo de estabelecer vínculos com outras faculdades de Direito, no Brasil e no exterior – 

especialmente nos países da América Latina –, com a finalidade de expandir a rede de 

professores empenhados nos métodos e nas técnicas participativos de ensino do Direito, e 

também de trocar experiências com entidades que acreditam nas didáticas participativas. 

 

Esses vínculos viabilizaram diversos workshops e eventos nacionais e internacionais, bem 

como um importante projeto na área da metodologia do ensino da FGV DIREITO SP, a 

Casoteca. Hoje a FGV DIREITO SP compõe o corpo diretivo da Rede de Escolas Ibero-

americana Sui Iuris, incrementando o desenvolvimento deste trabalho. 
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6.2.1 Menos disciplinas, mais chances de atividades extraclasse e 

disciplinas de projeto 

Uma das consequências trazidas por estudantes e confirmadas nos debates nos 

mencionados fóruns internos foi o estímulo a uma aprendizagem estratégica em razão da 

sobrecarga de trabalho. Em razão da necessidade de preparação prévia e da quantidade 

de disciplinas nos primeiros anos do currículo, os alunos priorizavam tarefas em detrimento 

de outras. 

 

Para atacar o problema e estimular a aprendizagem profunda, a Coordenação da 

Graduação empreendeu uma grande reforma do currículo, reduzindo pela metade o número 

de disciplinas (de 9 para 5 por semestre) e aumentando sua carga horária. Por meio dessa 

medida, os estudantes seriam capazes de dedicar um dia inteiro da semana para cada uma 

das disciplinas, realizando a preparação prévia para as aulas e as tarefas exigidas. 

 

Outra novidade foi o estímulo a que parte da carga horária fosse dedicada a atividades 

extraclasse monitoradas que desenvolvessem habilidades dos estudantes que antes eram 

trabalhadas em disciplinas específicas (oficinas). Por meio dessas atividades, os docentes 

podem desenvolver diversas competências e habilidades dos alunos, da leitura de textos 

complexos à percepção de como o conteúdo se aplica na realidade, da concepção e 

elaboração de pequenos projetos à observação do entorno social, e assim por diante. 

 

Finalmente, uma novidade é a previsão de disciplinas obrigatórias de Projeto no Direito, 

nas quais os estudantes são estimulados a identificarem um problema jurídico, conceberem 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
59 de 293 

 

Página 59 de 293 

 

um projeto capaz de resolvê-lo e gerenciarem a execução de um protótipo desse projeto. 

Em conjunto com as Clínicas, a oferta de Projetos procura não apenas desenvolver um 

conjunto de soft skills (resolução de problemas, gerenciamento de projetos etc.), como 

colocar os estudantes em contato com a realidade.  

 

6.2.2 Formação de repertório de material de ensino participativo 

A partir da experiência dos professores da FGV DIREITO SP na utilização de técnicas de 

ensino participativo, iniciou-se o trabalho de construção de um repertório de materiais e 

técnicas utilizados em sala de aula. A partir desse objetivo construiu-se uma base de 

conhecimento de técnicas de ensino participativo com o auxílio de gravações e de textos 

produzidos na escola, que foi disponibilizada para o público externo por meio do Banco de 

Materiais de Ensino Jurídico Participativo (www.ejurparticipativo.direitosp.fgv.br). Sua 

finalidade é compartilhar, reciclar e difundir as diferentes metodologias aplicadas em sala 

de aula. Espera-se, com a difusão dessas práticas, que os professores da escola tomem 

conhecimento das técnicas adotadas por seus pares e troquem experiências, a fim de 

aprimorar o trabalho em sala de aula. Para os professores recém-integrados no quadro 

institucional, a base de conhecimentos funcionará como uma importante ferramenta de 

treinamento. Com acesso público, professores de outras instituições também se 

beneficiarão da base de conhecimento, difundindo as técnicas de ensino participativo 

utilizadas pela FGV DIREITO SP.  
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6.2.3 Programa de formação docente 

Um processo permanente de formação docente em metodologia de ensino é fundamental 

para uma escola que propõe redefinir o método de ensino do Direito. Oficinas de 

treinamento promovidas pela área de Metodologia de Ensino da Escola e pelas 

Coordenações dos programas proporcionam um aprimoramento constante dos professores 

da FGV DIREITO SP e uma rápida aclimatação dos novos profissionais da Escola.  

 

A preocupação fundamental é formar docentes que sejam reconhecidos não apenas pelo 

valor investigativo de seu trabalho, mas também pelo valor didático e pedagógico deste, 

em um contexto de valorização das didáticas participativas. Nesse sentido, diversos 

métodos típicos de ensino do Direito, caracterizados pela articulação entre abordagem 

realista e pedagogia ativa, são apresentados aos professores, tais como o caso (case 

method), a simulação e o role-play, o aprendizado baseado em problemas (PBL), as 

oficinas (clinics) e os diálogos. 

 

Discutem-se não apenas suas tradições pedagógicas, mas também os recursos didáticos 

necessários para a execução de cada um desses métodos: programação de disciplinas e 

aulas, notas de ensino, roteiros de leitura, modalidades de preparação prévia do aluno, 

propostas de avaliação discente, autoavaliação do professor e novas tecnologias de ensino. 

 

O processo educacional hoje não pode desconsiderar os diversos recursos oferecidos pela 

tecnologia. Um dos grandes desafios é fazer com que essas tecnologias possam contribuir 

para o diálogo entre aluno/professor, mas, principalmente, deve-se fortalecer o vínculo 
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entre a escola e a realidade fora dela. Hoje, na sociedade da informação, a formação do 

profissional impõe o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos 

diretamente relacionadas ao uso da tecnologia. Essa mudança exige do professor nova 

postura: não mais como detentor do conhecimento, mas como mediador do processo de 

ensino e aprendizagem que possa dialogar com essa realidade.  

 

Além disso, a chegada dos avanços tecnológicos também à área de educação impõe às 

instituições de ensino que pretendem se manter na vanguarda da educação que se 

atualizem em termos de ferramentas tecnológicas à disposição para uso dentro e fora de 

sala de aula.  

 

Por esse motivo, em 2019, diante da necessidade de fazer frente às mudanças 

profissionais, jurídicas e sociais demandadas por uma sociedade cada vez mais 

tecnológica, a Escola fundiu o Núcleo de Metodologia de Ensino com o Grupo de Ensino e 

Pesquisa em Inovação, criando o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação. A opção por 

integrar os núcleos de pesquisa sobre ensino e sobre tecnologia e Direito foi uma escolha 

estratégica. A partir da combinação de agendas de pesquisa sobre ensino e tecnologia, 

torna-se possível a capacitação dos docentes da Escola para promoverem cursos mais 

adequados à formação de profissionais para o mercado jurídico do séc. XXI.  

 

6.2.4 Espaços coletivos de debate 

Reuniões de trabalho funcionam como espaço coletivo de debate e crítica das experiências 

docentes na FGV DIREITO SP. Em muitas entidades, as disciplinas dos professores são 
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tratadas como assunto que respeita exclusivamente ao titular da cadeira, ou a este e ao 

coordenador do curso. Na FGV DIREITO SP os professores têm de submeter seu trabalho 

e seus resultados à crítica franca e aberta de seus pares, de modo que justifique 

coletivamente as suas opções pedagógicas. Os professores são chamados a discutir seus 

programas, relatar suas experiências de sala de aula, suas técnicas de ensino e avaliação 

discente, sua autoavaliação e os problemas que ainda não estão resolvidos. 

 

Esses espaços proporcionam resultados imprescindíveis para a consecução do projeto 

pedagógico da FGV DIREITO SP, na medida em que:  

(i). evitam sobreposições ou lacunas de conteúdos e competências 
entre as diversas disciplinas da matriz curricular; 

(ii). promovem sinergias entre disciplinas, de modo que assuntos 
correlatos sejam tratados simultaneamente ou com aproveitamento 
de materiais didáticos, como filmes, casos, leituras etc.; 

(iii). viabilizam um controle democrático e pelos próprios pares das 
propostas pedagógicas dos professores; 

(iv). ensejam uma oportunidade para autorreflexão pública das práticas 
docentes, facilitando a atualização dos programas de disciplina e o 
desenvolvimento das técnicas didáticas e avaliativas empregadas 
pelos professores. 

 

6.2.5 Conferências de educadores  

Com o início das aulas na graduação, os professores passaram a ter novos desafios 

decorrentes da adoção de métodos e técnicas participativos de ensino do Direito. Para 

equacionar esses desafios sem fazer tábula rasa das conquistas de estudos e pesquisas 

na área da pedagogia e da educação em geral, educadores são convidados a proferir, nas 

reuniões de metodologia, palestras e conferências que indiquem instrumentos e reflexões 

adequados para o enfrentamento da questão. Também se envolvem nas reuniões de 
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metodologia professores de outras instituições e mesmo de outras áreas do conhecimento 

que tenham experiência em didática participativa. 

 

Esses profissionais ajudam a desenovelar questões referentes a planejamento de aula e 

disciplina, instrumentos e técnicas de avaliação discente no ensino participativo e 

construção progressiva do aprendizado. Suas exposições oferecem informações e técnicas 

valiosas adotadas pelos professores, que encontram nelas soluções para seus problemas 

do dia a dia da sala de aula. 

 

Acrescidas às discussões sobre educação jurídica estão aquelas vinculadas à inovação 

metodológica, decorrentes de uma reflexão concentrada sobre seu uso e sobre as 

mudanças curriculares assumidas pelo Projeto Pedagógico de Curso. 

 

6.2.6 Criação do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação 

A FGV DIREITO SP também investe na formação e qualificação dos quadros da própria 

área de metodologia de ensino do Direito, a fim de que possam conhecer periodicamente 

as inovações que ocorrem em outras instituições e programas dentro e fora do Brasil, assim 

como trocar experiências com outros acadêmicos da área. 

 

Atualmente, o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) é o responsável por 

desenvolver estudos sobre metodologia de ensino na Escola. Ele surgiu no final de 2017 a 

partir da junção das equipes do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI), braço 

da Escola dedicado ao debate sobre a relação entre o Direito e Novas Tecnologias, e do 
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Núcleo de Metodologia de Ensino (NME), braço dedicado à formação docente, metodologia 

de ensino e ao desenvolvimento de estratégias de ensino para habilitar os alunos às 

exigências profissionais do século XXI. A criação do centro se deu em resposta à 

necessidade de congregar uma reflexão profunda sobre os impactos de novas tecnologias 

na sociedade, seus desafios e possibilidades, com as transformações exigidas no contexto 

do ensino jurídico no Brasil. 

 

O CEPI tem como principal objetivo ampliar a capacidade da FGV DIREITO SP em liderar 

os debates sobre os impactos de novas tecnologias na sociedade brasileira, com especial 

atenção para os desafios jurídicos e pedagógicos criados por conflitos advindos da relação 

tecnologia, direito e sociedade. Ele também objetiva atender à necessidade de constante 

aperfeiçoamento dos programas de educação da Escola para a formação de um 

profissional preparado para atuar num campo jurídico em constante transformação.  

 

Nesse sentido, a criação do CEPI busca fomentar: (i) investigações sobre os impactos que 

novas tecnologias geram no sistema jurídico brasileiro, desde demandas por regulação, 

passando por análise de decisões judiciais, a fim de compreender as tensões que o 

processo de inovação tecnológica cria na sociedade e quais são as formas como o sistema 

jurídico responde a elas; (ii) debates sobre direito e novas tecnologias no currículo de 

cursos de graduação e pós-graduação da FGV DIREITO SP; (iii) o desenvolvimento de 

novas competências e habilidades para que os estudantes possam lidar com as 

transformações advindas de uma sociedade cada vez mais digital; (iii) pesquisas de 

impacto para a sociedade; e (iv) a qualificação do debate público, das decisões judiciais e 
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da produção normativa sobre os temas correlacionados com a agenda de Direito e Novas 

Tecnologias. Temos por compromisso a produção de bens públicos, replicáveis e de 

relevância social. 

 

Um primeiro produto produzido pelo Centro e capaz de orientar o desenvolvimento do 

programa de Graduação da Escola é a pesquisa Tecnologia, Profissões e o Ensino Jurídico: 

o uso de tecnologia da informação e análise de dados na prestação de serviços de 

advocacia como referência de exigências de habilidades do profissional e do bacharel em 

Direito do futuro.  

 

A pesquisa realizou um prognóstico da profissão jurídica frente às novas tecnologias, de 

modo a mapear a inserção tecnológica em instituições dedicadas à atividade jurídica (e.g. 

escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, lawtechs ou legaltechs, setor público, 

dentre outras) e informar a construção de cursos de Direito aptos a enfrentar os futuros 

desafios das carreiras jurídicas a partir das transformações em curso identificadas. Em 

outras palavras, a pesquisa buscou compreender o próprio campo de atuação do Direito na 

conjuntura atual para refletir e propor inovações no ensino jurídico, em conexão com a 

inovação tecnológica. 

 

Os resultados estão servindo para embasar a criação de iniciativas de ensino inovadoras e 

adequadas ao que se espera dos profissionais do Direito nos próximos anos. Percebeu-se 

cada vez mais necessária, nesse contexto, uma reorientação de objetivos e métodos do 

ensino do Direito para proporcionar aos alunos uma experiência de educação relevante e 
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significativa, tanto para a construção de sua identidade pessoal, quanto para o 

desenvolvimento de seu perfil profissional. 

 

6.2.7 Resultados do método de ensino da FGV DIREITO SP 

Com o objetivo de obter informações sobre o impacto dos métodos didáticos inovadores 

adotados pela FGV DIREITO SP, a Coordenadoria Adjunta de Metodologia de Ensino 

acompanha os processos internos de avaliação das disciplinas e oferece apoio aos 

docentes que desejem inovar em seus cursos.  

 

 

6.3 CASOTECA LATINO-AMERICANA DE DIREITO E POLÍTICA PÚBLICA 

A FGV DIREITO SP iniciou, em julho de 2005, com o apoio financeiro do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto Casoteca Latino-Americana de Direito 

e Política Pública, cujo objetivo é constituir um acervo de casos didáticos para um estudo 

do Direito com base em situações reais.  

 

Inicialmente, foram elaborados dez casos didáticos, isto é, investigações e relatos de 

situações verídicas envolvendo políticas públicas, em que estão presentes todos os 

conflitos, as incertezas e as dificuldades do mundo real. Por tal razão, a sua utilização como 

recurso pedagógico tem o mérito de melhorar a capacidade do aluno de entender os reais 

percalços da implementação, do funcionamento e da gestão de uma política pública.  
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Esses dez casos foram resultados de pesquisas realizadas por dezenove pesquisadores 

latino-americanos selecionados em concurso público realizado pela FGV DIREITO SP. Eles 

foram todos entregues em agosto de 2006 e aprovados pela comissão de professores e 

pesquisadores da FGV encarregados do acompanhamento do projeto. Foram compostos 

por uma narrativa da situação escolhida como objeto da pesquisa e por anexos que trazem 

os documentos oficiais e sustentam facticamente a história narrada; além desses, houve 

também a nota de ensino, que traduz possíveis objetivos pedagógicos da aplicação em sala 

de aula. Estão todos disponíveis no site do projeto, cujas informações são apresentadas 

em três idiomas: português, espanhol e inglês. 

 

Em 2007, seis novos casos foram incorporados ao acervo da Casoteca. E, finalmente, em 

2010, foi concluída a seleção das dez melhores propostas de casos dentre as mais de cem 

apresentadas. Além dos casos mencionados, também foram produzidos outros dois, 

financiados pela empresa Mendes Junior S.A., tendo por objeto importantes problemas 

jurídicos da Companhia. Os casos foram elaborados por uma equipe de pesquisa 

envolvendo professores de diversas áreas da FGV DIREITO SP, além de um aluno de 

graduação, ex-bolsista de iniciação científica, que mostrou grande aptidão para pesquisa. 

A produção dos casos envolveu vasta pesquisa em materiais documentais, processos 

judiciais e contratos, além de entrevistas com atores importantes do problema, de dentro e 

de fora da companhia. Todos os casos foram entregues ao longo do 2º semestre de 2010, 

no prazo estipulado, e já estão no site da Escola. 
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6.3.1 Perfil dos primeiros casos da Casoteca 

O repertório inaugural da Casoteca apresenta uma considerável variedade temática e 

regional. No tocante à amplitude regional, é de destacar que, desses dez casos, quatro são 

brasileiros e seis são estrangeiros. Dos brasileiros, um é do Rio Grande do Sul (contando 

com um pesquisador), um de São Paulo (com um pesquisador), um do Pará (com duas 

pesquisadoras) e um de Brasília (com três pesquisadores). As propostas estrangeiras 

selecionadas apresentam a seguinte diversidade regional: duas colombianas (envolvendo 

cinco pesquisadores), uma argentina (envolvendo dois pesquisadores), uma paraguaia 

(envolvendo dois pesquisadores), uma venezuelana (envolvendo dois pesquisadores) e 

uma chilena (envolvendo dois pesquisadores).  

 

Os casos abrangem diversos temas relevantes de políticas públicas; os assuntos variam 

da reforma agrária no Brasil às políticas de habitação na Venezuela, passando pelos 

problemas da regulação de infraestrutura na Argentina e no Paraguai, entre outros. 

 

Não se pode olvidar que, para além da elaboração dos casos selecionados, a parceria no 

processo de preparação, a realização de seminários regionais para debate do método do 

caso e o significado da inovação metodológica no ensino por meio de casos resultaram em 

uma importante ampliação da influência profissional internacional no debate sobre a 

inovação metodológica no ensino jurídico. 
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6.4 BANCO DE MATERIAIS DE ENSINO JURÍDICO PARTICIPATIVO 

A partir da experiência da Casoteca, a Coordenadoria de Metodologia do Ensino concebeu 

o projeto de uma plataforma virtual que disponibilizasse ao públicos materiais que tivessem 

como proposta pedagógica o ensino participativo. O projeto culminou na criação do Banco 

de Materiais de Ensino Jurídico Participativo, que contém instrumentos de aprendizagem 

que vão além da proposta de estudo de caso, como exercícios e descrição de dinâmicas 

em que o aluno é o centro do processo de aprendizagem. 

  

A ampla divulgação do material é garantida com as publicações da Casoteca e com a 

divulgação do site institucional, no qual qualquer pessoa pode ter livre acesso ao conteúdo 

dos casos e a informações metodológicas.  

 

Atualmente, o acervo conta com cerca de 80 atividades. A maior delas consiste em relatos 

dos próprios docentes da instituição sobre as atividades que planejaram e aplicaram aos 

seus cursos. Esse material cobre diversos aspectos, desde os objetivos até a descrição da 

dinâmica de aula propriamente dita. Além disso, ao Banco foram incorporadas outras 

dezenas de atividades recebidas pela FGV DIREITO SP por ocasião do Prêmio Esdras de 

Ensino do Direito, que buscava justamente identificar, reconhecer e divulgar boas práticas 

de ensino jurídico participativo em outras instituições.  

 

6.5 NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO 

Em 2015, o Núcleo de Metodologia de Ensino, em parceria com o Centro de 

Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem (CEDEA), da EAESP-FGV, realizaram 
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pesquisa conjunta sobre novas tecnologias voltadas para a educação. Essa pesquisa 

resultou na elaboração de uma edição especial da revista EI! Ensino Inovativo, editada pela 

Escola de Administração. 

 

Esta pesquisa vem servindo de base para uma atuação interna do Núcleo de Metodologia 

de Ensino, no sentido de divulgar o uso de novas tecnologias dentro e fora de sala de aula, 

bem como auxiliar os professores que desejam utilizá-las, mas não detêm o preparo 

necessário para isso. 

 

 

6.6 INTERCÂMBIOS E ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

A FGV DIREITO SP aposta em uma inserção internacional ativa que envolva seus 

professores e pesquisadores. Os programas de intercâmbio acadêmico estabelecidos com 

outras escolas de Direito pretendem ampliar o contato com as instituições estrangeiras, não 

só em relação aos alunos, mas também a toda a comunidade acadêmica. 

 

A vivência internacional é estimulada em virtude da crença da Escola de que tal experiência 

é fundamental para formar advogados preparados para atuar em um mundo globalizado. 

Por meio desses programas, incentiva-se o relacionamento com outros ordenamentos 

jurídicos nacionais e com um crescente conjunto de normas internacionais.  

 

Para os discentes, dentre as oportunidades que se apresentam ao longo do curso, destaca-

se a opção de participar de programas de intercâmbio acadêmico com outras escolas de 
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Direito. Dessa forma, os alunos do quarto ou quinto ano de graduação têm a oportunidade 

de realizar parte do seu curso em alguma instituição no exterior com equivalência de 

disciplina e conteúdos na FGV DIREITO SP. 

 

Além desses programas de intercâmbio, a Escola também estimula a vivência internacional 

do aluno por meio da realização de seminários e conferências internacionais e de 

intercâmbio docente com outras escolas de Direito. Essas medidas propiciam um cenário 

em que a pesquisa e o ensino em Direito devem estar abertos ao diálogo constante com o 

exterior e, assim, contribuírem para o enriquecimento do ambiente acadêmico. Os 

professores e pesquisadores, igualmente, têm recebido estímulos para publicar artigos em 

revistas internacionais e para realizar atividades no exterior em programas de pós-

graduação, eventos e intercâmbios, além de outras ações de interesse da FGV DIREITO 

SP. Algumas dessas políticas já estão institucionalizadas. O incentivo para publicação em 

revistas científicas estrangeiras de prestígio e a participação e apresentação de trabalhos 

em eventos podem ser citados como exemplos. Informações mais detalhadas sobre 

algumas das atividades da Coordenadoria de Relações Internacionais podem ser 

encontradas no PDI 2020 a 2022.  
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7 POLÍTICAS DE PESQUISA 

A pesquisa é, desde o início, um dos pilares da proposta de inovação da FGV DIREITO SP 

para o ensino jurídico, especialmente no que diz respeito à produção de conhecimento 

inovador e à utilização de seus produtos no conteúdo das disciplinas de graduação e pós-

graduação. O fortalecimento da FGV DIREITO SP no tocante à pesquisa jurídica deve 

perpassar uma dimensão interna, de aumento da cultura de pesquisa dentro da Escola, e 

uma dimensão externa, que compartilhe a cultura de valorização de pesquisa em elevados 

padrões de qualidades por um número cada vez maior de membros da comunidade jurídica. 

Para isso, é fundamental aumentar a inserção dos membros da FGV DIREITO SP em 

fóruns de divulgação de cultura jurídica. Ademais, é importante acrescentar que o aumento 

da aderência de nosso corpo docente – e dos núcleos de pesquisa da Escola – à área de 

concentração da FGV DIREITO SP (Direito e Desenvolvimento) e às suas duas linhas de 

pesquisa é objeto perene de preocupação nossa e perpassa todas as nossas ações e 

iniciativas. 

 

A pesquisa desenvolvida na FGV DIREITO SP tem como objetivo contribuir para o campo 

de conhecimento do direito e de áreas afins, de maneira integrada ao ensino de graduação 

e buscando produzir resultados aplicados à sociedade. Trata-se de colocar em prática a 

ideia de que um projeto educacional deve estar fundado na unidade indissociável entre 

pesquisa, ensino e extensão. É impossível inovar sem desenvolver conhecimento próprio, 

o que requer forte comprometimento institucional e alto grau de dedicação do corpo docente 
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e discente à pesquisa. Na FGV DIREITO SP, a pesquisa é prioritária e está baseada nos 

seguintes princípios: 

(i). Integração entre pesquisa, ensino e extensão; 
(ii). Integração entre graduação e pós-graduação; 
(iii). Estímulo à produção discente e integração com a produção docente; 
(iv). Estímulo a pesquisas empíricas, teóricas, aplicadas, 

interdisciplinares e comparadas; 
(v). Reconhecimento da produção didática como pesquisa científica. 

 

A FGV DIREITO SP definiu como foco de pesquisa o eixo temático do Direito e 

Desenvolvimento e pretende desenvolver estudos empíricos, críticos, teóricos, históricos 

e/ou dogmáticos das relações entre normas e instituições e as várias dimensões do 

desenvolvimento, voltados preponderantemente para a análise da realidade jurídica 

brasileira.  

 

Parte-se do pressuposto de que o Direito não se esgota nos textos legais positivados, 

tampouco na esfera estatal, envolvendo, na realidade, uma pluralidade de fontes 

normativas. Quanto ao primeiro ponto, pode-se dizer que a aplicação das normas não é 

uma atividade mecânica que se reduza à subsunção do caso à regra geral. Envolve, muitas 

vezes, a referência a princípios e cláusulas gerais que consubstanciam escolhas valorativas 

realizadas pelo legislador e atualizadas ou modificadas pela aplicação, sempre dinâmica e 

mutável. É sabido que uma decisão judicial pode mudar o curso das políticas públicas ou 

mesmo inová-las de forma significativa. A aplicação das normas, vista dinamicamente, é 

um processo de institucionalização aberto à influência social por meio do exercício do direito 

de ação e do debate na esfera pública, que, cada vez mais, tematiza e discute as decisões 

dos órgãos jurisdicionais.  
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No que se refere à estatalidade do Direito, é importante salientar que, para além da norma 

estatal a ser aplicada pelo Poder Judiciário, há outros mecanismos institucionais de tomada 

de decisão, estatais e não estatais (Banco Central, agências reguladoras, organismos 

internacionais, órgãos privados de resolução de conflitos, mecanismos de governança 

públicos e privados etc.), que também fazem parte do campo jurídico-institucional e devem 

ser estudados, especialmente no atual contexto de globalização. Finalmente, quanto ao 

conceito de desenvolvimento, a FGV DIREITO SP entende que ele deve ser tomado em 

sua acepção mais ampla para abarcar não apenas a análise do crescimento econômico 

propriamente dito, mas também os diversos aspectos políticos e sociais envolvidos na 

discussão. O desenvolvimento deve ser visto como conceito integral e plural, 

compreendendo considerações sobre eficiência econômica, distribuição de riquezas e 

legitimidade das instituições, além da ideia de ampliação da liberdade e da autonomia dos 

indivíduos, sempre atentando aos diversos contextos sociais para evitar a construção de 

um padrão de desenvolvimento que desconsidere os interesses dos agentes sociais. 

 

As pesquisas que guardam relação com a área do Direito e Desenvolvimento situam-se 

dentro de um campo que se estende desde os estudos sobre o modo pelo qual as normas 

e instituições jurídicas são construídas, reconstruídas e estruturadas, tendo em vista as 

pautas de desenvolvimento (abertura econômica e Estado regulador, planos de segurança 

pública, reforma do Poder Judiciário, integração regional etc.), até os estudos sobre o papel 

do Direito como instituição que pode influenciar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento de um país. Estes incluem: a análise do processo legislativo; a análise 
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dos efeitos das decisões de órgãos estatais e não estatais nacionais ou internacionais sobre 

a realidade econômica, política e social; a concepção e a implementação de reformas 

institucionais nesses órgãos, dentre os quais o Poder Judiciário; a formulação e a 

implementação de políticas públicas; a regulação estatal e não estatal da atividade 

empresarial; a formatação da moldura jurídica de planos econômicos e, dentro da 

autonomia privada, as estratégias de desenho institucional para operações empresariais e 

os meios privados de composição de conflitos. 

 

Com base no objetivo apresentado anteriormente foram criadas as seguintes políticas 

institucionais: 

 

(i). Concepção e divulgação de métodos inovadores de pesquisa em 
Direito, especialmente aqueles relacionados a estudos empíricos e 
aplicados, como os relativos à sistematização de decisões judiciais 
(jurisprudência) e extrajudiciais, métodos de análise quantitativa 
(inferências estatísticas), métodos de pesquisa de campo 
(entrevistas, visitas a instituições etc.); 

(ii). Ampla divulgação dos resultados das pesquisas realizadas na FGV 
DIREITO SP, dentro da diretriz de que a produção científica constitui 
um bem público. Essa divulgação ocorre por meio: (a) do site 
institucional; (b) da participação em eventos nacionais e 
internacionais; (c) da atualização constante e uniforme dos 
currículos da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); (d) da 
manutenção e da atualização constante do cadastro de grupos de 
pesquisa no diretório do CNPq; (e) publicação nos veículos 
institucionais, como a Revista Direito GV, ou ainda em forma de livro; 
e, por fim, (f) divulgação dirigida para órgãos de imprensa; 

(iii). Fomento das atividades de pesquisa, por meio da busca por 
parcerias institucionais (acordos de cooperação) e financiamentos 
externos em órgãos públicos ou privados, dentre os quais destacam-
se a CAPES, o CNPq, a FAPESP e outros órgãos governamentais, 
como o Ministério da Justiça; 

(iv). A FGV DIREITO SP busca fomentar pesquisas de seu corpo 
discente por meio da criação e da implementação de um Programa 
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de Iniciação Científica destinado a fortalecer a formação acadêmica 
de alunos e alunas de graduação, apresentando-lhes de modo 
estruturado a carreira de pesquisador. O programa é aberto a 
estudantes de direito de todo o país e tem o potencial de criar uma 
rede abrangente de pesquisadores, fomentando o diálogo inter-
regional e interinstitucional. Esse estímulo à produção discente é 
fortalecido pelo programa Bolsas mérito Dr. Luiz Simões Lopes, em 
que é concedido desconto parcial ou total de mensalidades para 
alunos de graduação selecionados em concurso de melhores 
monografias. 

(v). Favorecimento da integração entre as atividades de pesquisa e de 
ensino, de forma que uma possa potencializar o desenvolvimento da 
outra. Isso ocorre, por exemplo, com a utilização de resultados de 
projetos de pesquisa para a elaboração de material didático.  

 

7.1 WORKSHOP DE PESQUISA DA FGV DIREITO SP 

O objetivo do Workshop de Pesquisa da FGV DIREITO SP é instituir um ambiente de crítica 

acadêmica permanente e de cooperação entre os colaboradores da FGV DIREITO SP para 

discussão da produção acadêmica realizada na Escola. Os Workshops fixos se voltam à 

discussão de trabalhos acadêmicos em andamento dos professores dos mestrados (e, nos 

próximos anos, do doutorado acadêmico), nos quais se discute questões como: (i) a 

adequação da estrutura do trabalho (pressupostos, conceitos, argumentação, método) ao 

objeto investigado, aos objetivos do trabalho e à análise dos resultados; e (ii) o que o 

conteúdo do trabalho em questão traz de novo para o debate acadêmico sobre o tema. A 

novidade pode estar ligada tanto à forma pela qual um determinado objeto é investigado (o 

que tem relação com a metodologia de pesquisa) como ao próprio conteúdo do trabalho 

(resultado da pesquisa). 

 

Apesar de os Workshops fixos, que ocorrem a cada mês, terem se voltado para a produção 

acadêmica em desenvolvimento dos professores dos mestrados, a participação dos 
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mestrandos e pesquisadores da Escola é incentivada. Em cada reunião, o professor que 

leva o trabalho para discussão convida um comentador externo para contribuir com o 

debate. 

 

Outros Workshops para discutir trabalhos em andamento ou resultados de pesquisas 

conduzidas pelos demais colaboradores da Escola, também são incentivados pela 

Coordenadoria de Pesquisa.  

 

7.1.1 Espaços de debate acadêmico 

 

7.1.1.1 Workshop de Pesquisa 

Hoje, todos os professores cadastrados como docentes permanentes de um dos programas 

de mestrado da Escola (e, nos próximos anos, do doutorado acadêmico) elaboram um 

plano de publicações, a partir das expectativas de avaliação fornecidas pela Capes para a 

área do Direito. A Coordenadoria do Mestrado e Doutorado Acadêmico e de Pesquisa 

auxilia a Coordenação Institucional e a Diretoria recomendando diretrizes após observação 

das expectativas da Capes. Nesse contexto, o Workshop de Pesquisa figura como espaço 

destinado ao debate e aprimoramento de trabalhos em andamento de docentes da Escola. 

Os resultados anuais efetivamente alcançados são reportados por cada professor 

diretamente às Coordenações dos Mestrados (acadêmico e profissional).  
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7.1.1.2 Eventos 

A Escola também realiza, periodicamente, simpósios e congressos científicos com a 

Coordenadoria Adjunta de Pesquisa. É nosso objetivo promover, além de encontros entre 

pesquisadores, encontros entre acadêmicos e profissionais da iniciativa privada e do setor 

público, fontes inestimáveis de questões e pautas de pesquisa relevantes para o debate 

nacional e internacional.  

 

A Coordenadoria de Pesquisa também promove um Encontro de Iniciação Científica anual. 

Esse evento se dá em conjunto com a Universidade Presbiteriana do Mackenzie, para 

estimular a integração e diálogo entre pesquisas de ambas as instituições. O evento é 

sediado por uma das instituições envolvidas a cada ano. Nesse evento, são apresentadas 

todas as pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Iniciação Científica da FGV 

DIREITO SP e da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, no respectivo ano. Docentes 

de ambas as instituições comentam os trabalhos de alunos e alunas de graduação, criando 

um espaço de frutífero diálogo institucional e acadêmico. 

 

As atividades de divulgação da produção intelectual da Escola contam com a Revista Direito 

GV, o programa de coedição de livros com editoras comerciais e a edição das coleções em 

acesso aberto e gratuito Acadêmica Livre e Pesquisa Direito GV. 
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8 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO 

As atividades de extensão da FGV DIREITO SP integram a matriz curricular do curso de 

graduação e têm como objetivo promover a ação integradora da Escola à sociedade por 

meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanece entre ensino 

e pesquisa. 

 

A FGV DIREITO SP promove a aproximação com a sociedade ao estabelecer instrumentos 

e fluxos que permitem à comunidade acadêmica integrar-se ao seu entorno, ao mesmo 

tempo em que promovem a troca de conhecimentos, a participação mútua e o contato com 

as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social.  

 

As atividades de extensão permitem também o engajamento em práticas sociais solidárias 

e cooperativas, contribuindo para a formação ética e para a construção de um profissional 

cidadão.  

 

As políticas institucionais de extensão da FGV DIREITO SP têm as seguintes finalidades: 

(i). Formação integral do estudante, estimulada por vivências 
interdisciplinares e próximas de sua realidade socioeconômica; 

(ii). Promover iniciativas que expressem o compromisso social da FGV 
DIREITO SP, por meio da produção e disseminação de 
conhecimentos e da atuação da comunidade acadêmica e técnica 
na contribuição ao enfrentamento das questões voltadas ao 
desenvolvimento social, equitativo e sustentável da realidade 
brasileira;  

(iii). Promover a reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da 
pesquisa. 

 

A efetivação das atividades de extensão ocorre por meio de: 
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(i). Programas; 
(ii). Projetos; 
(iii). Cursos e oficinas; 
(iv). Eventos; 
(v). Prestação de serviços. 
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9 POLÍTICAS PARA PUBLICAÇÕES 

O objetivo central da área de publicações é fomentar e divulgar a produção intelectual em 

Direito em um padrão de alta qualidade acadêmica e dar o suporte necessário aos 

docentes, pesquisadores e discentes para que possam divulgar suas pesquisas para a 

comunidade interna e externa à FGV DIREITO SP. Por essa razão, as atividades de 

publicações no âmbito da graduação buscam fornecer os elementos materiais que 

permitam o debate crítico entre pares e entre pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento.  

 

 

9.1 AÇÕES DE FOMENTO À PUBLICAÇÃO DOCENTE 

A ação de fomento e divulgação inclui, principalmente, o Workshop de Pesquisa, foro 

mensal para a discussão de produtos de pesquisa dos professores da FGV DIREITO SP, 

e a FGV DIREITO SP Law School Legal Studies Research Paper Series, revista eletrônica 

mantida pela Coordenadoria de Pesquisa na plataforma Social Science Research Network 

(SSRN) para divulgar trabalhos acadêmicos em andamento.  

 

As atividades de fomento e de divulgação estão voltadas à criação e à disseminação da 

produção intelectual na área do Direito. Essas atividades incluem a manutenção de veículos 

como a Revista DIREITO GV, abertos à comunidade acadêmica nacional e internacional e 

pautados por critérios de seleção que permitem selecionar trabalhos de excelência. Além 

disso, a FGV DIREITO SP tem como objetivo traduzir, recepcionar e divulgar no Brasil 
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textos que favoreçam o aperfeiçoamento acadêmico de nosso meio e reforcem a 

importância do modelo intelectual valorizado por esta instituição. 

 

Nesse mesmo sentido, deve haver estímulos ao debate entre o corpo de pesquisadores e 

de professores da FGV DIREITO SP, por meio da divulgação de seu trabalho e da criação 

de espaços de debate. Além disso, a publicação em alto nível deve ser estimulada com 

prêmios que incentivem a produção da FGV DIREITO SP.  

 

A atividade de divulgação consiste na criação de veículos para a intervenção dos 

pesquisadores da FGV DIREITO SP no debate intelectual nacional e internacional e o 

estímulo à publicação e à tradução da produção da FGV DIREITO SP. 

 

9.1.1 Revista Direito GV 

A Revista Direito GV é uma publicação generalista, quadrimestral e aberta a professores 

de todo o Brasil e do exterior. Um de seus objetivos é manter elevado o padrão de qualidade 

das atividades de pesquisa da FGV DIREITO SP.  

 

A adoção, pela revista, do processo de seleção de artigos, conhecido internacionalmente 

como double blind peer review, visa criar práticas de crítica fundamentada e debate 

intelectual. Todos os textos recebidos pela Revista Direito GV são objetos de pareceres 

que visam atestar sua qualidade e/ou fazer sugestões para seu aperfeiçoamento.  
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A Revista Direito GV é um importante elemento de legitimação de nosso projeto intelectual 

perante a comunidade acadêmica nacional e internacional e, no final de 2009, tornou-se a 

primeira publicação acadêmica jurídica inteiramente brasileira a ser incluída na renomada 

base de dados eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO). Em 2011, a Revista 

Direito GV tornou-se Qualis A1 na área do Direito, patamar mantido desde então. 

Acompanhando os avanços nos modelos de produção de conhecimento acadêmico, em 

2016, a Revista Direito GV passou a ser exclusivamente digital e a contar com um sistema 

on-line de submissão e gestão de manuscritos ao longo do processo de avaliação 

(ScholarOne). 

 

Em 2019, a Revista Direito GV foi aceita para fazer parte do Scopus, uma importante base 

de dados com impacto internacional, que poderá atrair mais autores e artigos estrangeiros, 

bem como aumentar o alcance de artigos brasileiros. O processo de entrada da Revista 

Direito GV nessa base de dados ainda está em andamento. Ademais, também em 2019, 

adotou-se o sistema de publicação contínua (PC), com o objetivo de dar maior agilidade à 

publicação e à divulgação dos artigos aprovados.   

 

 

9.1.2 Outras ações 

9.1.2.1 Programa de coedição de livros e edições próprias 

A FGV DIREITO SP coedita livros (teses, dissertações, livros didáticos e obras clássicas) 

com o objetivo de manter presença constante no debate intelectual brasileiro. Os títulos 

editados são de autoria de professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação da prória 
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FGV DIREITO SP e passam pelo crivo de pareceres de especialistas antes de receberem 

o apoio financeiro da coedição. 

 

Além disso, FGV DIREITO SP, por meio da Coordenadoria Adjunta de Publicações, publica 

duas coleções em acesso aberto e gratuito – Acadêmica Livre e Pesquisa Direito GV –, que 

são veículos para a disseminação da produção dos professores e pesquisadores da Escola. 

 

 

9.1.2.2 Prêmio para publicação em periódicos nacionais e internacionais 

A política de fomento a publicações em periódicos nacionais e internacionais tem dois 

pilares: a premiação pela publicação de artigos em revistas internacionais referendadas e 

a exigência de um planejamento das publicações de cada professor da Escola. 

 

Para avaliar o impacto das publicações, a FGV DIREITO SP considerou critérios 

internacionalmente reconhecidos.  

 

O ranking dos periódicos nacionais e internacionais é dividido em dois grandes grupos: um 

referente às publicações do debate norte-americano e em língua inglesa e outro 

concernente ao debate europeu e latino-americano.  

 

Serão premiáveis os docentes que publicarem textos em periódicos pertencentes a uma 

das seguintes categorias: 

(vi). Presentes no ranking do Journal Citation Reports (JCR) e com fator 
de impacto maior que 0,5; 
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(vii). Presentes no ranking da Washington & Lee University School of Law, 

dentro das cinquenta primeiras posições, conforme as seguintes 
combinações de critérios: 

(viii). Specialized, peer-review, combined score; ou 
(ix). Specialized, student-edited, combined score. 
(x). Classificados ou classificáveis como Qualis A, conforme regras da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes); 

(xi). Com linha editorial estratégica para a área de concentração da FGV 
DIREITO SP, ou de conteúdo especializado. Devem reunir em seu 
conselho editorial e entre seus autores figuras de referência para o 
campo de estudo em questão e podem ser indicados pelos 
professores por meio de requisição em que estes justifiquem sua 
relevância. 

 

Caso um mesmo periódico se encaixe em mais de uma categoria, será considerada aquela 

que corresponde à premiação mais elevada. 

Características dos periódicos Prêmio (US$)
Ranqueados pelo 
Journal Citation 
Reports (TCR) 

Faixa 1: fator de impacto igual ou maior que 2 10.000 
Faixa 2: fator de impacto igual ou maior que 1 e menor que 2 6.000 

Faixa 3: fator de impacto maior que 0,5 e menor que 1 4.000 
Ranquados pela Washington & Lee University 4.000 
Classificados ou classificáveis como Qualis A 4.000 

Estratégicos 4.000 
 

Em caso de coautoria, a premiação obedecerá ao seguinte padrão: 

Nº total de autores 
Nº de autores que são docentes 

da FGV DIREITO SP
Valor do prêmio a ser pago a cada 

docente da FGV DIREITO SP
1 1 Integral 

2 
1 Integral 
2 Integral 

Mais de 2 

1 Integral 
2 Integral 
3 70% do valor total do prêmio 
4 50% do valor total do prêmio 
5 40% do valor total do prêmio 

 

A responsabilidade para pleitear o prêmio e providenciar as informações que fundamentem 

a decisão da Escola é do professor, e as premiações descritas são conferidas somente 

depois de publicados os artigos.  
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9.2 AÇÕES DE FOMENTO À PUBLICAÇÃO DISCENTE 

A ação de fomento e divulgação da publicação discente tem espaços, veículos e ações 

específicos. A Revista DIREITO GV e o programa de coedições de livros da FGV DIREITO 

SP estão abertos a material produzido pelos alunos que se enquadrem em suas respectivas 

linhas editoriais e, quando necessário, passem por processo de seleção. Além disso, os 

Workshops de Pesquisa e eventos acadêmicos são sempre abertos aos alunos de 

Graduação e Pós. 

 

Em 2010, foi criada uma revista eletrônica que visa congregar os trabalhos mais bem 

avaliados de mestrandos de nove programas de pós-graduação stricto sensu de São Paulo, 

publicada como resultado de congresso de pesquisas desenvolvidas em nível de mestrado. 

 

Além disso, os mestrandos apresentam trabalhos no Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito (Conpedi) e são estimulados a produzir resenhas, ensaios e outras 

modalidades de texto por meio da bolsa Mario Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa. 

Tais trabalhos acadêmicos também devem ser enviados para publicação em outros 

periódicos reconhecidos pela área do Direito da Capes. 

 

A Escola também incentiva alunos e ex-alunos a desenvolver monografias em diferentes 

áreas por meio da promoção de concursos monográficos. 
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Além dessa necessária comunicação entre atividade de pesquisa docente e discente, estão 

previstas ações específicas para divulgação da produção dos alunos, bem como a 

realização de um evento anual de apresentação dos trabalhos de iniciação científica e o 

apoio para participação em eventos científicos internacionais.  
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10 PERFIL DOCENTE 

 

 

10.1 EXCELÊNCIA NO PERFIL DO CORPO DOCENTE 

A FGV DIREITO SP fez uma opção pela qualidade e pela excelência, e por um ensino 

jurídico diferenciado capaz de formar uma nova geração de advogados nas áreas de 

destino do Projeto Pedagógico de Curso, notadamente no campo dos negócios, na 

formulação e gestão de políticas públicas e na pesquisa e no magistério na área do Direito.  

Na realização deste propósito, destaca-se o desenvolvimento e o aprofundamento da 

intervenção de área estratégica da FGV DIREITO SP, visando a projeção da Escola para 

além das atividades de inserção e qualificação no meio acadêmico e de captação de 

recursos, a estruturação do Centro de Ensino Pesquisa e Inovação, fortalecendo a marca 

da Escola como ponta na reflexão do ensino jurídico e a difusão de metodologias de ensino 

participativo e novas tecnologias que dialogam com os novos desafios da profissão jurídica, 

a ampliação de parcerias acadêmicas em projetos organizados junto a outras unidades da 

FGV, a constante avaliação institucional que fornece subsídios e direciona ações da Escola, 

o acompanhamento das mudanças implementadas no processo de reestruturação 

curricular, a participação junto ao Conselho Nacional de Educação assessorando a 

elaboração das Diretrizes Curriculares do Direito e o cumprimento dos Planos de Trabalho 

Docente, a aprovação do aumento de vagas, junto ao MEC, para o curso de graduação em 

Direito e, a elaboração de estudos que permitam avançar na adequação da carreira docente 

junto à Escola.  
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A tarefa é superior à simples identificação de propósitos e objetivos construídos nesse 

período de edificação e implantação do curso. Corresponde a uma responsabilidade 

histórica mantida pela FGV na sua longa trajetória institucional.  

 

A excelência em todas as suas ações, buscada pela FGV DIREITO SP, exige um corpo 

docente composto basicamente por doutores dedicados ao curso, com pesquisa acadêmica 

consolidada, escolados em metodologias alternativas de ensino, academicamente 

compromissados e com experiência internacional. 

 

O perfil desejado pressupõe uma política de formação e qualificação dos quadros. Assim, 

a FGV DIREITO SP conta com um corpo de pesquisadores, mestrandos e doutorandos, 

que, vivenciando as atividades na Escola, podem ser preparados para o perfil desejado por 

esta.  

 

A aderência é igualmente uma medida necessária, dada a associação entre pesquisa e 

docência. Um docente conhecedor das metodologias de pesquisa possivelmente 

estabelece um ambiente mais adequado à formação buscada pela Escola.  

A universalidade e a liberdade de cátedra, que devem pautar o ensino superior, são 

asseguradas na FGV DIREITO SP. Contudo, esses valores convivem com a constante 

preocupação com o aperfeiçoamento docente. Como exemplos, podemos mencionar a 

avaliação continuada dos métodos de ensino, os seminários de metodologia, os grupos de 

estudos e núcleos de pesquisas, em conjunto com os trabalhos dos pesquisadores, dentre 

outras práticas adotadas pela FGV DIREITO SP. 
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Em respeito ao perfil docente buscado, a FGV DIREITO SP estabelece uma remuneração 

docente que valoriza o trabalho extraclasse em consonância com seu Projeto Pedagógico 

de Curso. A FGV DIREITO SP possui um plano de carreira que valoriza a produção 

acadêmica calcada na qualidade da relação ensino-aprendizagem, na produção e difusão 

do conhecimento de excelência, no desenvolvimento da pesquisa e na inserção social 

nacional e internacional, que expressa o compromisso de produzir bens públicos que 

referenciam o projeto da Escola.  

 

 

10.2 TITULAÇÃO E CORPO DOCENTE 

Um corpo docente formado e titulado com produção nas diferentes áreas de interesse 

jurídico, mas principalmente naquelas inerentes aos interesses do projeto pedagógico, é 

condição fundamental para a realização dos objetivos da FGV DIREITO SP.  

 

O professor titulado, em geral, passou por um processo gradual de maturação que incluiu 

uma formação para o desenvolvimento de estudos e pesquisas nas áreas de seu interesse; 

obteve, também, um conjunto ferramental-metodológico que o habilita para realizar 

atividades de pesquisa com mais profundidade, além de conhecer metodologias 

participativas de ensino. 
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A FGV DIREITO SP mantém um corpo docente que tem a responsabilidade de realizar 

atividades de pesquisa que respondam às novas indagações relevantes para a sociedade 

em geral.  

 

A opção inafastável é pela construção e pela manutenção da excelência, com professores 

com cargas contratuais planejadas para o atendimento dos projetos institucionais e com 

remuneração adequada e estimulante.  

 

 

10.3 PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOCENTE 

A FGV DIREITO SP tem buscado incluir em seus quadros, sempre que possível, 

profissionais docentes que acumularam experiência no magistério superior e profissionais 

com ampla experiência profissional jurídica nas áreas afeitas aos interesses acadêmicos 

da Escola, considerando a possibilidade de qualificá-lo dentro da instituição no que tange 

a questões educacionais consideradas inerentes ao projeto.  

 

A FGV DIREITO SP igualmente determina um trabalho cuidadoso na distribuição 

perspectiva da carga horária docente e tem buscado estabelecer um limite de horas de 

atividade em sala de aula, de modo a permitir que os docentes desempenhem outras 

atividades conexas ao ensino e à pesquisa. 

O plano de ocupação da carga horária dos docentes é uma estratégia adotada para que o 

tempo do profissional seja bem aproveitado em atividades diversas e centrado nos 

interesses deste e em equilíbrio com os da FGV DIREITO SP. O planoobjetiva 
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compromissar o docente de forma integral com as atividades que permitam a 

complementação da carga horária, de modo a alcançar, sempre que possível e acordado, 

um regime de trabalho integral. 

 

10.4 QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

A FGV DIREITO SP disponibiliza um conjunto de ferramentas para a constante qualificação 

e aprimoramento docentes, promovendo a interação da sua comunidade acadêmica, por 

meio de políticas de incentivos e ações: 

(i). Programa de formação docente, como processo permanente de 
qualificação, baseado em reuniões de trabalho de metodologia de 
ensino que proporcionam aprimoramento constante dos professores 
da FGV DIREITO SP e rápida aclimatação dos novos profissionais 
da Escola; 

(ii). Seminários de Metodologia de Ensino do Direito, como espaço de 
qualificação de seus docentes, estimulando a interação com 
professores de outras instituições, a apresentação de resultados de 
pesquisas sobre o tema e, outrossim, a elaboração coletiva e plural 
de materiais e projetos; 

(iii). Estímulo e criação de periódicos e revistas, bem como a 
manutenção de espaços de debate acadêmico da produção 
intelectual, além de garantir incentivos por publicações em veículos 
internacionais. Destaca-se também o apoio na coedição de livros e 
o financiamento de traduções da produção docente; 

(iv). Política de incentivo à participação em eventos acadêmicos no Brasil 
e no exterior;  

(v). Programas de intercâmbio estabelecidos com outras escolas de 
Direito, não só no que diz respeito aos alunos, mas, também, à toda 
a comunidade acadêmica; 

(vi). Política de progressão de carreira docente e política de carga 
horária, desenvolvidos com o intuito de criar condições favoráveis 
ao desenvolvimento da produção intelectual do corpo docente; 

(vii). Política de período sabático e aperfeiçoamento no exterior, para 
desenvolvimento de pesquisas; 

(viii). Fóruns sobre educação jurídica qualificam os docentes e 
pesquisadores nas reuniões de trabalho de metodologia sobre o 
ensino do Direito. São utilizadas leituras sobre métodos de ensino e 
ensino do Direito com o objetivo de aperfeiçoar a formação da 
comunidade nesse particular. 
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11 PERFIL DISCENTE: INGRESSO E PERMANÊNCIA  

 

 

11.1 PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO 

O método de seleção dos alunos do curso deve levar em consideração o perfil do 

profissional buscado pela FGV DIREITO SP: para a consecução dos objetivos desta quanto 

à formação desse profissional, o candidato deve demonstrar certas habilidades prévias, 

sem as quais se torna complexa sua inserção no projeto da Escola.  

 

O cenário educacional indica que o alunado proveniente do ensino médio apresenta 

dificuldades para compreensão e identificação do que representa o ambiente universitário. 

A metodologia da FGV DIREITO SP, que privilegia a responsabilização individual e coletiva 

dos alunos, deve perceber essas limitações e estimular atividades para a compreensão 

sobre as vantagens do método que se volta à construção da autonomia do estudante. 

 

A FGV DIREITO SP tem realizado processos seletivos que buscam um aluno com certas 

qualidades prévias. O vestibular segue uma rigorosa seleção baseada na capacidade do 

candidato de: ler, compreender e produzir textos; observar e interpretar documentos; 

raciocinar, argumentar e criticar; analisar e sintetizar; diagnosticar situações e propor 

soluções; dominar diferentes linguagens; usar o conhecimento para compreender a 

realidade. 

 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
95 de 293 

 

Página 95 de 293 

 

 

11.2 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo da FGV DIREITO SP segue princípios semelhantes aos que orientaram 

a organização pedagógica do curso. Como premissa básica, não se adotou prova de 

múltipla escolha, e a seleção é composta por duas fases. 

 

A primeira fase é composta por provas com questões analítico-expositivas das seguintes 

matérias: Redação; Língua Portuguesa; História; Geografia; Raciocínio Lógico-Matemático; 

Inglês; Artes Visuais e Literatura. O conteúdo programático das provas da primeira fase foi 

bastante reduzido em relação aos vestibulares tradicionais com o intuito de priorizar a 

avaliação da capacidade argumentativa do aluno, e não sua capacidade de memorização 

de grande quantidade de informações.  

 

Os candidatos têm, no máximo, quatro horas, e, no mínimo, uma hora e meia para realizar 

as provas da primeira fase, que procuram avaliar as capacidades de: (i) leitura e 

compreensão de textos; (ii) produção de textos adequados às diferentes necessidades e 

circunstâncias, fazendo uso de recursos expressivos e retóricos, tais como coerência, 

clareza, precisão lexical e argumentação exaustiva; (iii) observação e interpretação de 

documentos, tais como textos, mapas, gravuras, pinturas, caricaturas e gráficos; (iv) 

raciocínio, argumentação e crítica; (v) análise e síntese; (vi) diagnose de situações e 

propositura de formas de intervenção; (vii) domínio de diferentes linguagens; (viii) mesmo 

diante de uma situação de teste, não apenas recorrer a seu conhecimento acumulado mas 

também lançar mão de todas as informações disponíveis no próprio instrumento de 
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avaliação para aprender e, consequentemente, resolver as questões propostas; (ix) utilizar 

o conhecimento para compreender o mundo em que vive. 

 

A segunda fase consiste em um exame oral realizado em pequenos grupos de alunos, que 

devem debater uma situação-problema proposta pelos examinadores. Assim, nessa 

segunda fase pretende-se avaliar não o conteúdo dominado pelo aluno, mas habilidades 

como a capacidade de trabalhar em grupo, expressar-se oralmente, argumentar de maneira 

fundamentada e propor soluções consistentes, entre outras. 

 

O exame oral é realizado em grupos de, em média, dez candidatos, os quais formam, 

durante parte do exame, dois subgrupos. Ao engajarem-se em uma situação-problema 

apresentada, passam por três etapas distintas para demonstrar suas capacidades: 

apresentação individual, trabalho em grupo e debate entre grupos. 

 

Assim como na prova escrita, a situação-problema e seus subtemas são conhecidos pelos 

candidatos apenas depois do início do exame oral. Há temas distintos para diferentes datas 

ou diferentes horários de aplicação do exame. 

 

Primeira etapa: apresentação individual 

Os candidatos conhecem os subtemas e devem escolher um dentre eles para uma 

apresentação a ser feita em dois minutos, com tolerância máxima de vinte segundos para 

conclusão da ideia ou frase. A ordem de apresentação é sorteada e todos os candidatos 

assistem à exposição dos demais. 
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A primeira etapa é a oportunidade que cada um tem de expressar suas ideias e argumentar 

sem a pressão e a concorrência comuns em discussões de grupo.  

 

Segunda etapa: trabalho em grupo 

Concluídas as apresentações individuais, os candidatos são informados da sistemática das 

etapas II e III. Formam-se dois grupos. Apresenta-se a situação-problema a ser discutida e 

definem-se as duas teses com as quais os grupos trabalharão nessa segunda etapa. Cada 

grupo é responsável por uma delas, sempre oposta à do outro, e tem quinze minutos para 

construir, internamente, a argumentação necessária para a defesa de sua tese. Nessa 

etapa, a tarefa fundamental é o desenvolvimento do trabalho em grupo. 

 

Terceira etapa: discussão intergrupos 

Todos os candidatos são dispostos em um grande círculo e inicia-se o debate entre os dois 

grupos constituídos na etapa II. O propósito da etapa III é a apresentação e a defesa das 

teses opostas discutidas anteriormente, bem como a tentativa de demonstrar a validade e 

a eventual superioridade de uma sobre a outra. É esperado de cada grupo e de seus 

membros que todos participem do debate. Essa etapa tem duração de até vinte e cinco 

minutos. 

 

 

11.3 COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS: INTERDISCIPLINARIDADE E 

MOBILIDADE 

A FGV DIREITO SP é uma das dez faculdades isoladas mantidas pela FGV nas áreas de 

ciências humanas e sociais e de ciências sociais aplicadas. Por orientação da mantenedora 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
98 de 293 

 

Página 98 de 293 

 

e visando à formação integral do educando, as Escolas mantidas pela FGV possuem 

projetos pedagógicos e grades curriculares interligados em sua base filosófica de ensino, 

priorizando a interdisciplinaridade e o intercâmbio de docentes e discentes durante o 

andamento do curso. 

 

Um estudo específico sobre as grades curriculares das Escolas permite perceber a 

preocupação com a presença de conteúdos disciplinares comuns pela efetiva compreensão 

da complementaridade dos saberes e da necessidade de aprofundamento do diálogo entre 

profissões específicas, especialmente considerando as grandes áreas em que estão 

inseridas. 

 

Nesse contexto, as Escolas da FGV construíram grades curriculares em que o aluno, seja 

dentro de sua grade curricular obrigatória, seja na composição de seu percurso 

particularizado no espaço de disciplinas eletivas, cursa disciplinas oferecidas fora de seu 

curso, por outra Escola da FGV. Em verdade, são currículos que prestigiam a mobilidade 

estudantil, o diálogo entre áreas correlatas e o estímulo a uma formação cada vez mais 

interdisciplinar e complementar. 

 

Vale ressaltar que os valores prestigiados nessa organização curricular atendem às 

preocupações que têm pautado o debate do ensino superior no Brasil e no mundo, 

encontrando convergência em projetos desenvolvidos por diversas universidades 

brasileiras. A mobilidade acadêmica tem sido trabalhada cada vez com mais ênfase nas 

instituições públicas, federais e estaduais. Não são menores os exemplos internacionais, 
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sendo comum encontrar programas de dupla graduação entre faculdades de Direito, 

Economia e Administração, em razão da complementaridade dessas formações.  

 

Com base no exposto, a FGV DIREITO SP viabilizou parcerias com a Escola de 

Administração (EAESP), a Escola de Economia (EESP) e está discutindo parceria 

equivalente com a Escola de Relações Internacionais (RI) mantidas pela FGV a fim de 

oferecer a possibilidade de dupla graduação entre cursos pertencentes à mesma grande 

área de conhecimento para alunos aprovados em processo seletivo interno e em respeito 

às vagas disponíveis, ou seja, por meio da ocupação de vagas remanescentes. Referida 

proposta fundamenta-se na ideia de que essa seria a melhor maneira de viabilizar estudos 

consecutivos em áreas de formação complementar que permitam a ampliação de 

competências profissionais e a ocupação, de maneira coordenada e planejada, do pequeno 

número de vagas existentes. 

 

Deve-se ter claro que referido programa não diz respeito a um processo de ingresso por 

suficiência ou transferência, mas uma proposta de parceria institucional que permite a 

diplomação em duas graduações para alunos que tiveram seu primeiro ingresso em 

processo de seleção universal e que, por seleção interna, acessaram a ocupação de 

alguma das vagas remanescentes do curso em que irá complementar sua formação, pois 

o desenvolvimento desse projeto pressupõe um itinerário disciplinar específico que só pode 

ser organizado em um programa interinstitucional. 

 

A proposta de dupla graduação, fundada na parceria institucional de duas faculdades 

mantidas pela mesma Fundação, resulta da convergência das grades curriculares de cada 
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uma das Escolas e de um itinerário previamente estabelecido, que começa a se 

desenvolver de forma combinada já no espaço de formação da primeira graduação.  

 

Propõe-se então que, por meio de um programa interinstitucional e com base no artigo 50 

da Lei n. 9.394/1996, no qual fica estabelecido que “As instituições de educação superior, 

quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos 

não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante 

processo seletivo prévio”, os alunos egressos de um dos cursos das instituições de uma 

mesma mantenedora, tendo em vista a complementação de estudos e obtenção de um 

segundo título, podem ser matriculados em uma segunda graduação por meio de um 

processo seletivo interno para uso exclusivo das vagas remanescentes. 

 

Ressalte-se a preocupação em garantir a compatibilidade de horários, o cumprimento dos 

currículos, a frequência regular do aluno e a regulamentação institucional para disciplinar o 

processo, estabelecendo todas as condições necessárias à obtenção de grau universitário. 

 

O referido projeto foi analisado pelo Conselho Nacional da Educação, tendo sido aprovado 

por meio do Parecer CNE n. 184, homologado pelo Ministro da Educação em 28 de 

dezembro de 2007.  
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12 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE APOIO AO 

DOCENTE  

 

A FGV DIREITO SP estabelece um conjunto importante de medidas que objetivam 

estimular a atividade docente. 

 

 

12.1 QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM METODOLOGIAS DE ENSINO  

12.1.1 Novas metodologias de ensino 

A qualificação docente na FGV DIREITO SP, no tocante a questões metodológicas, está 

focada na formação de sujeitos habilitados para o uso de técnicas participativas de ensino. 

 

Com o intuito de ampliar os mecanismos de difusão, além de renovar o debate crítico do 

corpo docente da FGV DIREITO SP e de aperfeiçoar suas escolhas pedagógicas 

específicas, estão previstas ações voltadas para a atualização docente em metodologia de 

ensino jurídico, as quais envolvem: 

(i). O acompanhamento do trabalho dos docentes e a elaboração de 
pesquisas com base na experiência desenvolvida pela FGV 
DIREITO SP; 

(ii). A identificação e a divulgação, internamente, das boas práticas 
adotadas pelos docentes da instituição; 

(iii). O fomento da discussão sobre metodologia de ensino entre os 
alunos da pós-graduação stricto sensu; 

(iv). A realização de seminários e workshops com a presença de 
especialistas em ensino jurídico. 
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Para difundir nacionalmente novas perspectivas e propostas de formulação de material 

didático especificamente pensado para o ensino jurídico, bem como para aperfeiçoar e 

ampliar o esforço de produção de material já em curso na FGV DIREITO SP, pretende-se: 

(i). Manteros acervos da Casoteca e do Banco de Materiais de Ensino 
Jurídico Participativo, que contam com materiais de referência para 
que professores de outras instituições adotem o ensino participativo; 

(ii). Incentivar a redação de novos materiais pelos docentes e fomentar 
o intercâmbio destes; 

(iii). Disseminar o uso de novas tecnologias e ferramentas de ensino, em 
especial o ensino por projetos. 

 

A qualificação docente na FGV DIREITO SP, no que concerne a questões metodológicas, 

está focada na formação de sujeitos habilitados para o uso de técnicas participativas de 

ensino. 

 

As reuniões de trabalho de metodologia de ensino, iniciadas de modo sistemático em 2003, 

objetivam qualificar os docentes com o relato de experiências, a apresentação e discussão 

de materiais didáticos e programas de disciplina, a discussão de leituras prévias sobre 

educação jurídica, a interação recíproca e o aprimoramento do trabalho conjunto na 

utilização de métodos e técnicas participativos de ensino.  

 

Os fóruns, os cursos e workshops sobre educação jurídica qualificam os docentes e 

pesquisadores nas reuniões de trabalho de metodologia sobre o ensino do Direito. São 

utilizadas leituras sobre métodos de ensino e ensino do Direito com o objetivo de 

aperfeiçoar a formação da comunidade nesse particular. 
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O programa de formação docente é um processo permanente de qualificação baseado em 

reuniões de trabalho de metodologia de ensino que proporcionam aprimoramento constante 

dos professores da FGV DIREITO SP e rápida aclimatação dos novos profissionais da 

Escola.  

 

As reuniões de trabalho de metodologia de ensino do Direito têm funcionado como espaço 

coletivo de debate e crítica das experiências docentes na FGV DIREITO SP, posto que os 

professores têm de submeter seu trabalho e seus resultados à crítica franca e aberta de 

seus pares, de modo que justifique coletivamente suas opções pedagógicas. 

 

As conferências de educadores visam a equacionar as dificuldades no uso de metodologias 

participativas: para tanto, esses educadores são convidados a participar das reuniões de 

metodologia para proferirem palestras e conferências que indiquem instrumentos e 

reflexões adequados para minimizar essas limitações. Também participam das reuniões de 

metodologia professores de outras instituições e mesmo de outras áreas do conhecimento 

com experiência em didática participativa. 

 

Atualmente, nota-se que o foco dos professores não é mais predominantemente constituir 

uma nova cultura de ensino e de aprendizado do Direito. Essa preocupação subsiste, ainda, 

relativamente aos professores que ingressam na Escola e que demandam, por isso, um 

processo próprio de adequação e envolvimento com a FGV DIREITO SP. O foco passou a 

ser os problemas concretos suscitados pelo uso dos métodos e técnicas participativos do 

ensino do Direito e das inovações curriculares assumidas. 
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Ainda assim, discussões sobre educação jurídica, de uma perspectiva mais ampla e teórica, 

não podem ser desconsideradas, pois a inovação do curso de Direito proposta pela FGV 

DIREITO SP – promovida, do ponto de vista da metodologia de ensino, pelas reuniões de 

metodologia – é um processo contínuo e aberto que merece ser incessantemente revisitado 

e que deve sempre ensejar o exercício da crítica por toda a comunidade acadêmica. 

 

Os seminários de Metodologia de Ensino do Direito são considerados outro espaço de 

qualificação de seus docentes, estimulando a interação com professores de outras 

instituições, a apresentação de resultados de pesquisas sobre o tema e, outrossim, a 

elaboração coletiva e plural de materiais e projetos. Esses seminários não têm 

periodicidade determinada. Nos últimos quatro anos, foram realizados diversos deles, no 

Brasil e no exterior.  

 

 

12.2 APOIO ÀS PUBLICAÇÕES 

A FGV DIREITO SP tem como objetivo promover e divulgar a atividade científica do corpo 

docente e discente. Para tanto, desenvolve ações de fomento e de divulgação da produção 

intelectual de seus profissionais, a fim de inovar a pesquisa em Direito e intervir no debate 

público.  

 

A FGV DIREITO SP estimula e sustenta a criação de periódicos e revistas bem como a 

manutenção de espaços de debate acadêmico da produção intelectual, além de garantir 
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incentivos por publicações em veículos internacionais. Destaca-se também o apoio na 

coedição de livros e o financiamento de traduções da produção docente. 

 

 

12.3  PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS NO BRASIL E NO 

EXTERIOR 

As inovações projetadas e realizadas pela FGV DIREITO SP exigem o uso de novas 

metodologias de ensino e de uma estrutura curricular inovadora, além da dedicação 

diuturna de discentes e docentes e uma política institucional de apoio à pesquisa e 

publicações.  

 

Igualmente, a busca por excelência no ensino e na produção acadêmica exige que a FGV 

DIREITO SP propicie a participação efetiva em seminários, congressos, encontros e 

reuniões de caráter científico realizados no Brasil e no exterior. 

 

Todavia, essas participações devem ser compatíveis com o orçamento da Escola e com o 

calendário escolar ou outros compromissos acadêmicos assumidos na FGV DIREITO SP. 

 

(i). A política de apoio segue as seguintes diretrizes:  
(ii). Depende sempre da disponibilidade efetiva de recursos financeiros, 

além da previsão orçamentária; 
(iii). As disponibilidades financeiras alocadas àqueles eventos, sempre 

que necessário, são realocadas para atender a necessidades ou 
prioridades emergentes; 

(iv). As áreas-fim da Escola têm preferência, o que não significa 
desimportância das áreas de formação, mas mera gestão de 
escassez dos recursos financeiros disponíveis; 
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(v). Beneficia preferencialmente o professor em regime de tempo 
integral da área-fim e, dentre esses, aquele com melhor 
desempenho acadêmico em classe e em produção científica; 

(vi). O comparecimento do professor ou pesquisador em regime de 
tempo integral tem como preferência a função de apresentação de 
trabalho científico inédito e aceito pelos organizadores do evento 
científico; 

(vii). Dá-se preferência a eventos nacionais ou latino-americanos, tendo 
em vista a maximização dos recursos e a busca de envolvimento de 
nossos professores e pesquisadores em regime de tempo integral 
em realidades mais próximas da nossa; 

(viii). É altamente recomendável que o professor ou pesquisador em 
regime de tempo integral atenda a um convite por ano para 
comparecer aos eventos aqui tratados; 

(ix). É altamente recomendável que a comunidade acadêmica da FGV 
DIREITO SP desenvolva meios e modos de assegurar a presença 
de todos e de cada um nos eventos aqui tratados; 

(x). Quaisquer convites para participação nos eventos aqui tratados 
devem ser previamente conhecidos pela Diretoria; 

(xi). A instância decisória para a concessão de financiamento é sempre 
da Direção da FGV DIREITO SP. 

 

12.4 INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS  

A FGV DIREITO SP aposta em uma inserção internacional ativa que envolva seus 

professores, alunos, pesquisadores e funcionários. O processo de internacionalização da 

FGV DIREITO SP transcende em muito os tradicionais programas de intercâmbio 

acadêmico com o objetivo de desenvolver uma instituição pautada em visão cosmopolita 

da realidade. 

 

Para tanto, a Diretoria da FGV DIREITO SP juntamente com a Coordenadoria de Relações 

Internacionais (CRI) têm atuado de forma muito ativa no sentido de estabelecer vínculos 

concretos e duradouros de cooperação acadêmica que envolvem intercâmbio de alunos, 

docentes e pesquisadores com renomadas instituições de ensino e pesquisa estrangeiras, 

mas também práticas inovadoras de relacionamento com instituições estrangeiras. 
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Para atender aos alunos bolsistas a Coordenadoria de Desenvolvimento Estratégico da 

FGV DIREITO SP, com o apoio da CRI, viabilizam um Fundo de Bolsas reembolsável para 

garantir a oportunidade de intercâmbio também para esses alunos. 

 

 

12.5 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

Para além dos instrumentos internos de comunicação das atividades acadêmicas 

apresentados neste documento, a FGV DIREITO SP utiliza os serviços de uma empresa 

de mídia que atende a FGV e é responsável pelos clippings de todas as notícias publicadas 

nas mídias impressa e eletrônica, além de televisão e rádio, que façam referência à FGV 

DIREITO SP. Diariamente a instituição recebe a lista dos clippings e, com base nisso, filtra 

as notas referentes à Escola e as retransmite ao público interno (diretores, coordenadores, 

professores, pesquisadores, estagiários, alunos e funcionários da graduação e da pós-

graduação).  

 

Vale destacar que todo o planejamento institucional ocorre dentro das instâncias colegiadas 

descritas neste documento, nas quais são garantidas representatividade dos segmentos 

internos, incluindo docentes e discentes. Há, outrossim, repositórios digitais de divulgação 

dos dados e relatórios de acesso restrito ao público interno, tais como, a intranet e 

plataforma e-learning. 
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13 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE APOIO AO 

DISCENTE  

A FGV DIREITO SP, comprometida com a formação integral dos discentes, oferece as 

seguintes ações permanentes de apoio: acompanhamento do aproveitamento de 

aprendizado; atividade de tutoria; serviço de informação ao corpo discente; atendimento 

extraclasse; eventos e atividades culturais; inserção profissional, atividades 

complementares e prática jurídica; atividades de nivelamento; serviço de assistência 

psicopedagógica; monitoria; acompanhamento ao egresso; Fundo de Bolsas e Bolsa 

Mérito. Essas atividades são planejadas e avaliadas semestralmente pela Coordenadoria 

de Graduação, juntamente com as demais coordenadorias e coordenadorias adjuntas, e 

são aprovadas por maioria simples no Conselho de Graduação. Além disso, esse apoio 

decorre também da articulação das diversas instâncias institucionais, tais como CPA-FGV 

DIREITO SP, Centro Acadêmico, coordenadorias e conselhos. 

 

 

13.1 ACOMPANHAMENTO DO APROVEITAMENTO DE APRENDIZADO 

(i). A presente medida de apoio aos discentes utiliza as seguintes 
ações:  

(ii). Verificação, nas turmas, do processo de aproveitamento, por meio 
de entrevistas com os alunos, reuniões dos alunos com a 
Coordenadoria de Graduação, livre acesso destes à sala das 
coordenações, de docentes e de pesquisadores; 

(iii). Análise periódica do Conselho de Graduação e do CEPI – Centro de 
Ensino e Pesquisa em Inovação, verificando especialmente 
conteúdos, programas, ementas, grade curricular, metodologia de 
ensino e formas de avaliação, contextualizando-os e adequando-os 
às disposições do Projeto Pedagógico de Curso; 
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(iv). Interlocução direta com os dirigentes da instituição e seus docentes, 
garantindo a averiguação isenta e a mais breve resolução de 
eventuais problemas. 

 

 

13.2 A ATIVIDADE DE TUTORIA 

A cada discente, desde o ingresso na instituição, é atribuído, por sorteio, um docente-tutor, 

que o acompanha durante os seis primeiros semestres do curso, orientando-o nos aspectos 

formativos gerais e em dúvidas relacionadas à matrícula, área de atuação e carreira, 

apoiando-o nas dificuldades acadêmicas, supervisionando-o durante o regime excepcional 

de estudos, discutindo questões junto ao Conselho de Graduação e devolvendo 

informações sobre o aproveitamento e o desenvolvimento de sua formação. 

 

A partir do sétimo semestre até o final do curso, o discente contará com um novo docente-

tutor, escolhido em processo seletivo próprio ainda durante o sexto semestre do curso. A 

esse novo docente-tutor cabe, além das atribuições anteriormente mencionadas, a função 

de orientação do aluno na elaboração de seu Trabalho de Curso. 

 

Este modelo vem sendo repensado coletivamente e, a partir de 2020, provavelmente, a 

atividade de tutoria deverá passar por uma reestruturação. Para além do apoio aos alunos 

em questões burocráticas, a intenção é a de dar a eles suporte em situações de fragilidade 

emocional ou em questões financeiras, orientá-los em sua trajetória acadêmica e 

profissional, bem como acolher os alunos imigrantes, refugiados ou não. 
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13.3 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CORPO DISCENTE 

Por intermédio da ferramenta de educação a distância Eclass, e pelo site institucional, em 

suas áreas abertas e restritas ao aluno, são disponibilizadas informações relativas a:  

(i). regimento, regulamentos, normas e portarias internas;  
(ii). resultados das avaliações realizadas na instituição e nos seus 

cursos;  
(iii). horário das aulas e provas, comunicados de concursos, novas 

publicações e pesquisas na área do curso;  
(iv). convênios para intercâmbios internacionais;  
(v). atividades complementares, estágios e prática jurídica;  
(vi). eventos internos e externos programados na área do curso;  
(vii). tutoria;  
(viii). plano de ensino;  
(ix). iniciação científica;  
(x). outras informações de funcionamento administrativo da instituição;  
(xi). titulação e experiência do corpo docente;  
(xii). planejamento pedagógico de todos os cursos, inclusive os de 

extensão, com os respectivos currículos;  
(xiii). procedimentos de utilização da biblioteca e dos laboratórios;  
(xiv). disponibilidade de utilização de computadores para atividades de 

ensino e pesquisa;  
(xv). informações sobre o acervo da biblioteca;  
(xvi). situação do curso quanto a seu reconhecimento;  
(xvii). histórico escolar e resultado de matrícula;  
(xviii). informações, requerimento e boletos financeiros;  
(xix). nformações sobre eventos e oportunidades na FGV DIREITO SP;  
(xx). boletins informativos; e 
(xxi). notícias sobre a comunidade acadêmica da FGV DIREITO SP. 

 

 

13.4 ATENDIMENTO EXTRACLASSE 

Os docentes disponibilizam no mínimo duas horas semanais para atendimento extraclasse 

ao discente, para esclarecer dúvidas relativas ao curso ou questões de desenvolvimento 

de estudos que constituam dificuldades vivenciadas pelo estudante, inclusive em relação à 

disciplina ou à área na qual o profissional é especializado. 
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Além do atendimento docente extraclasse, todos os setores da FGV DIREITO SP buscam 

presteza no atendimento ao aluno, a fim de proporcionar ambiente adequado ao êxito da 

aprendizagem. 

 

 

13.5 EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Os eventos promovidos pela FGV DIREITO SP estimulam a ampliação do repertório cultural 

dos discentes, proporcionando atividades monitoradas, participação em atividades 

regionais, nacionais e internacionais. Ainda, a FGV DIREITO SP promove cursos de curta 

duração e palestras de forma a incentivar a associação do aprendizado com a realidade 

econômica e social da região. A Escola incentiva, também, que os alunos promovam as 

atividades culturais que lhes interessem mais. E isso tem ocorrido nos últimos anos, por 

exemplo, com a realização do Sublepi Cultural e a retomada das produções teatrais da Cia. 

da Gaivota. 

 

 

13.6 PRÁTICA JURÍDICA E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Por meio das disciplinas denominadas clínicas de prática jurídica e dos projetos 

multidisciplinares a FGV DIREITO SP oferece experiências práticas reais e simuladas 

capazes de desenvolver habilidades profissionais essenciais para o enfrentamento de 

problemas complexos e articular conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 

graduação.  
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A FGV DIREITO SP também incentiva e promove atividades extracurriculares, cuja 

finalidade é enriquecer o processo ensino-aprendizagem, complementando a formação 

acadêmica da graduação em atividades não abrangidas pelas disciplinas do curso, 

priorizando: (i) a complementação da formação social, ética e profissional; (ii) as atividades 

de disseminação de conhecimentos e/ou de prestação de serviços; (iii) as atividades de 

intercâmbio acadêmico e de iniciação científica e tecnológica; (iv) as atividades 

desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural; e (v) o desenvolvimento de 

projetos de inserção social.  

 

 

13.7 INSERÇÃO PROFISSIONAL 

As iniciativas de orientação e inserção profissional aos alunos da FGV DIREITO SP são 

desenvolvidas pela Coordenadoria Adjunta de Prática Jurídica e Atividades 

Complementares, que estabelece convênios com diferentes escritórios de advocacia, 

empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil a fim de promover 

oportunidades de estágio profissional e parcerias para atividades complementares. 

 

A assistência aos discentes na preparação ao ingresso ao mercado de trabalho ocorre na 

forma de mecanismos de orientação individual como revisões de currículos e auxílio na 

condução de processos seletivos, bem como em espaços coletivos como eventos, 

workshops e atividades de integração entre a Escola e o mercado de trabalho, que 

permitem constante atualização sobre características e tendências das profissões jurídicas 

e correlatas. Nesse sentido, destaca-se a Feira de Estágios anual da FGV DIREITO SP, 
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que constitui um canal privilegiado de aproximação dos discentes com destacados 

representantes do mercado jurídico. Do ponto de vista institucional, a Feira de Estágios 

permite a identificação mais próxima das expectativas e dinâmicas do mercado enquanto 

contribui para a divulgação, aos empregadores, do projeto institucional relacionado à 

inovação do ensino jurídico e à formação profissional.  

 

 

13.8 ATIVIDADES DE NIVELAMENTO  

O processo seletivo de ingresso na FGV DIREITO SP é bastante criterioso, e a concorrência 

elevada permite selecionar alunos com perfis relativamente adequados para o ingresso na 

Escola. Ainda assim, são observadas certas dificuldades de adaptação, principalmente no 

que diz respeito à compreensão e à argumentação escrita em língua portuguesa e inglesa, 

e à utilização de planilhas eletrônicas. Para preencher essas lacunas de formação, a FGV 

DIREITO SP oferece cursos de nivelamento. 

 

As disciplinas da área econômica, como Contabilidade e Economia, recebem especial 

atenção da Coordenadoria de Graduação. Sempre que diagnosticada a necessidade de 

complementar a formação dos alunos, são oferecidas atividades de monitoria específicas. 

 

 

13.9 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOPEDAGÓGICA 

O serviço de assistência psicopedagógica, por meio do Pró-Saúde, assiste alunos com 

dificuldades em relação ao acompanhamento do curso, ao processo ensino-aprendizagem 
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e ao convívio com colegas e docentes. Zela pelo bem-estar do estudante e pelas condições 

psicológicas necessárias ao cumprimento de suas tarefas acadêmicas. 

 

Ciente de que as exigências e demandas vividas com o ingresso no Ensino Superior podem 

fragilizar o estudante em relação à sua saúde psicoemocional, a FGV criou o programa Pró-

Saúde para auxiliar os alunos no enfrentamento dessa etapa da vida acadêmica, a saída 

da casa dos pais ou a mudança de cidade, a dificuldade em conciliar as atividades 

acadêmicas com as expectativas da faixa etária, a autoexigência de corresponder com 

brilhantismo a todas as demandas acadêmicas, as dúvidas e incertezas quanto à entrada 

no mercado profissional ou, ainda, as angústias pessoais por se sentir estrangeiro em 

quaisquer espaços pode não permitir que o estudante apresente condições psicológicas 

necessárias ao cumprimento de suas tarefas acadêmicas.  

 

O programa Pró-Saúde, pensado para atender alunos das Escolas da FGV, disponibiliza o 

recurso de atendimentos psicológicos individuais com profissionais especializados, a fim de 

permitir ao discente uma melhor compreensão dos problemas enfrentados e possibilitar ao 

jovem buscar encaminhamentos para suas questões. Caso o estudante se sinta mais à 

vontade, o atendimento pode ser feito por uma profissional do sexo feminino. 

 

 

13.10 MONITORIA  

Alunos no segundo ou terceiro ciclos podem participar do programa de monitoria, destinado 

a propiciar aos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a 
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carreira docente nas funções de ensino, pesquisa e extensão, assegurando, por sua vez, 

cooperação didática tanto ao corpo docente quanto ao discente nas funções institucionais. 

Os monitores auxiliam o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, inclusive 

a preparação de aulas; trabalhos didáticos e atendimento a alunos; atividades de pesquisa 

e extensão, e trabalhos práticos e experimentais. 

 

Sob a supervisão docente, os monitores auxiliam o corpo discente na orientação em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de 

conhecimento e experiência. 

 

O curso organizou uma disciplina denominada Ensino do Direito, que tem pretendido 

propiciar aos alunos a possibilidade de iniciar seu processo de formação para a docência 

em Direito. Por intermédio de atividades práticas e de discussões teóricas, a disciplina 

propõe a reflexão crítica sobre pressupostos e implicações de diferentes escolhas 

metodológicas para o ensino do Direito. Essa disciplina deve debater problemas teóricos 

relativos ao ensino do Direito, construir estratégias de planejamento didático, elaborar 

material didático, fazer o acompanhamento e a análise crítica de práticas didáticas em sala 

de aula e exercitar a análise de instrumentos e processos de avaliação. 

 

 

13.11 PLATAFORMA E-LEARNING  

A FGV DIREITO SP adota uma plataforma de e-learning como instrumento auxiliar na 

formação dos discentes. O e-learning é um ambiente de ensino e aprendizado de apoio ao 
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ensino presencial que permite melhor acompanhamento e gestão do curso, além de 

possibilitar um diálogo entre alunos e professores, para além da sala de aula.  

 

 

13.12 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

Com a formatura da primeira turma de alunos da FGV DIREITO SP no final do ano de 2009, 

foi criada a Associação de Ex-alunos FGV DIREITO SP. A parceria firmada entre a 

Associação e a Escola prevê diversas ações de colaboração para que o vínculo com os 

egressos da graduação e do mestrado seja mantido. Algumas dessas ações são o incentivo 

para atuação dos ex-alunos em eventos oficiais da Escola, tais como palestras de 

orientação profissional; monitoria em preparações para competições internacionais e 

participações no Seminário Anual de Planejamento da FGV DIREITO SP. 

 

Além desse apoio ao egresso, a FGV DIREITO SP procura manter atualizado o cadastro 

de alunos graduados e titulados, bem como as informações sobre a colocação profissional 

desses egressos. Essa comunicação é importante não somente como uma forma de 

manutenção do vínculo entre os ex-alunos e a Escola, mas também porque traz para o 

corpo diretivo informações importantes sobre a atuação dos egressos no mercado de 

trabalho. 

 

O acompanhamento dos egressos possibilita, ainda, a análise dos objetivos da instituição 

em relação ao bem público que se projeta na missão institucional, pois permite saber qual 

é a contribuição efetiva da Escola para a sociedade brasileira. 
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13.13 FUNDO DE BOLSAS 

A FGV DIREITO SP adota uma política de financiamento estudantil, de modo a permitir o 

acesso aos cursos de graduação e de mestrado ao aluno que comprove real necessidade, 

que queira estudar e que esteja comprometido com a sua carreira.  

 

O Fundo de Bolsas visa conceder financiamento de até 100% das mensalidades escolares, 

sem juros, permitindo ao aluno estudar e devolver futuramente o valor financiado, corrigido 

pelo IGP-M, conforme regra a seguir: 

(i). Alunos do Curso de Graduação: financiamento de 20% a 100% das 
mensalidades, com devolução em 6 anos após o ingresso na Escola. 
Logo, o aluno que concluir o curso no prazo regular de 5 anos terá, 
após a sua formatura, 1 ano de carência para iniciar o reembolso do 
valor financiado, o qual deverá ser quitado, em parcelas semestrais 
e consecutivas, em outros 5 anos. 

(ii). Alunos do Curso de Mestrado Acadêmico: financiamento de 20% a 
100% das mensalidades, com devolução em 30 meses após o 
ingresso na Escola. O aluno que concluir o curso no prazo 
regimentar de 2 anos, terá 6 meses de carência para iniciar o 
ressarcimento do valor financiado à Escola. 

(iii). Alunos do Curso de Mestrado Profissional: financiamento de 20% a 
50% das mensalidades, com devolução em 30 meses após o 
ingresso na Escola. Logo, o aluno que concluir o curso no prazo 
regimentar de 2 anos, terá 6 meses de carência para iniciar o 
ressarcimento do valor financiado à Escola. 

 

O pedido de financiamento é semestral, devendo ser solicitado pelo aluno no ato da 

matrícula ou a cada renovação de vínculo durante o decorrer do curso, conforme 

calendários específicos divulgados oportunamente. O critério de análise é baseado na 

situação econômico-financeira do aluno e dos responsáveis, no desempenho acadêmico 

do aluno e na disponibilidade de recursos do fundo. 
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O financiamento do Fundo de Bolsas é viabilizado por meio de doações de empresas e de 

pessoas físicas e pelo próprio ressarcimento dos ex-bolsistas.  

 

Desde 2005, o Fundo de Bolsas da FGV DIREITO SP tem permitido que alunos com 

necessidades financeiras tenham acesso à instituição. A FGV tem orgulho de assegurar 

que a falta de recursos financeiros nunca foi nem será impedimento para um aluno poder 

estudar em suas Escolas. 

 

13.14 BOLSA MÉRITO  

13.14.1 Bolsa Mérito Dr. Luiz Simões Lopes 

A Bolsa Mérito Dr. Luiz Simões Lopes, assim nomeada em homenagem ao fundador e 

primeiro presidente do Conselho Diretor da Fundação Getulio Vargas, concede a isenção 

total das mensalidades escolares pelo período de 1 ano aos alunos do curso de graduação 

em Direito que se destacam nos estudos. 

 

A concessão da bolsa se dá da seguinte forma:  

(i). de 100% ao 1º colocado no Processo Seletivo Nacional Vestibular 
matriculado, de 70% ao segundo colocado no Processo Seletivo 
Nacional Vestibular matriculado e de 30% ao terceiro colocado no 
Processo Seletivo Nacional Vestibular matriculado, no primeiro ano 
do curso; não concorrerão a esta bolsa do primeiro ano do curso os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Nacional ENEM e 
Processo Seletivo Internacional;  

(ii). em relação aos segundo, terceiro e quarto anos do curso, serão 
garantidas bolsas de 100% para o aluno com a primeira maior média 
geral padronizada no ano letivo imediatamente anterior, de 70% ao 
aluno com a segunda maior média geral padronizada no ano letivo 
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imediatamente anterior e de 30% ao aluno com a terceira maior 
média geral padronizada no ano letivo imediatamente anterior;  

(iii). em relação ao quinto ano do curso, serão garantidas bolsas de 100% 
ao primeiro colocado em concurso de monografias entre alunos do 
quarto ano, de 70% ao segundo colocado em concurso de 
monografias entre alunos do quarto ano e de 30% ao terceiro 
colocado em concurso de monografias entre alunos do quarto ano 
do curso. 

 

 

13.14.2 Bolsa Mario Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa 

Ofertada aos alunos do curso de Mestrado Acadêmico, a Bolsa Mario Henrique Simonsen 

de Ensino e Pesquisa é destinada aos alunos que demonstrarem excepcional desempenho 

acadêmico, potencial para inovação científica e contribuam de maneira efetiva com as 

atividades acadêmicas da FGV DIREITO SP. Ela tem por finalidade fomentar a pesquisa e 

a formação de acadêmicos na área de Direito e Desenvolvimento. 

 

A bolsa de estudos corresponde ao valor integral das mensalidades durante um semestre 

letivo, podendo ser renovada por no máximo três semestres. A seleção consiste em análise 

do desempenho acadêmico e do projeto de pesquisa. Para concorrer à bolsa, os alunos 

ingressantes devem pleiteá-la no momento de sua inscrição no processo seletivo para o 

semestre letivo. 

 

13.14.3 Bolsa da Presidência 

Com o objetivo de enriquecer a diversidade do seu quadro discente, aumentando sua 

qualidade e seu dinamismo, a FGV DIREITO SP inaugurou, em 2013, um programa de 

bolsas de estudos não reembolsáveis, que leva em consideração a trajetória pessoal e 
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acadêmica, bem como as condições socioeconômicas do aluno. São concedidas até 10 

bolsas por ano, não reembolsáveis, de 100% e 50% do valor das mensalidades. 

 

O aluno contemplado com a Bolsa da Presidência ainda pode solicitar apoio financeiro ao 

Endowment FGV DIREITO SP, fundo criado por ex-alunos da Escola, com o objetivo de 

permitir que alunos com necessidades econômicas possam dispor de recursos no período 

que se dedicam integralmente a seus estudos na FGV DIREITO SP, durante os três 

primeiros anos do curso. A bolsa tem valor mensal de até R$ 1.067,00.  
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14 ESTRUTURA, CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR 

A organização curricular de um curso não pode ser o limite das atividades de uma escola. 

A grade curricular deve ter a capacidade de sintetizar uma parte das propostas do Projeto 

Pedagógico de Curso. A FGV DIREITO SP identifica desde logo que toda grade curricular 

apresenta limites em relação a suas pretensões pedagógicas e, portanto, assume que esta 

deve ter algum grau de flexibilidade para que possa ser alterada sempre que se mostre 

insuficiente para atender a proposta do Projeto Pedagógico de Curso.  

 

A comunidade da FGV DIREITO SP – alunos, pesquisadores, docentes, coordenadores e 

diretores – foi, ao longo dos anos, sugerindo modificações e adequações oportunas e 

necessárias para o aprimoramento da grade curricular, sem, contudo, alterar os objetivos e 

princípios pedagógicos da Escola. 

 

As mudanças ocorridas são o resultado das discussões coletivas com toda a comunidade 

da FGV DIREITO SP e pretendem corresponder à expectativa de um ensino de boa 

qualidade e coadunado com o Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Assim, em busca de uma melhor adequação ao seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

a FGV DIREITO SP tem procurado estabelecer alterações na configuração da sua matriz 

curricular. Os defeitos e as boas qualidades percebidas no PPC na ocasião de sua 

implantação têm exigido permanente reflexão sobre as necessidades de evolução da 
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estrutura, que representa a manifestação de uma parte importante do projeto, conforme já 

indicado. 

 

 

14.1 PROPOSTA DE UM NOVO CURRÍCULO 

Um curso de Direito que pretenda inovar em relação ao ensino jurídico precisa promover 

mudanças substantivas. Deve começar por repensar cada um dos ângulos do ensino do 

Direito e analisar a definição do fenômeno jurídico e o papel de seus profissionais em um 

Estado Democrático de Direito.  

 

Dentro dos variados e possíveis caminhos para apresentação de novos métodos e 

conteúdos alternativos aos já existentes, o curso da FGV DIREITO SP teve sua proposta 

organizada com base em um cuidadoso exame de novas necessidades da comunidade 

jurídica no ambiente urbano, econômico e social em que se localiza. 

 

Novas opções metodológicas infundem uma concepção diferente de ensino jurídico. É 

sabido que, se o objetivo de um curso de Direito fosse cobrir a totalidade do ordenamento 

positivo brasileiro, os cinco anos curriculares não seriam suficientes para contemplar esse 

imenso corpo normativo com proficiência.  

 

Por isso, o curso da FGV DIREITO SP propõe uma premissa diferente, que redefine a 

relação entre professor e aluno e seus respectivos papéis no processo de aprendizagem. 

Supõe-se que o aluno, de seu lado, não aprende por processo passivo de recepção e 
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memorização de informações, estocando-as em seu depósito mental. Os saltos em sua 

formação, nesse sentido, ocorrem por impulsos pessoais na busca de seus próprios 

fundamentos para compreender o objeto de estudo. Cabe ao professor, nessa relação, 

estimular e alimentar esses impulsos.  

 

O ensino de Direito deve incutir no aluno autonomia de espírito para formular soluções e 

responsabilidade pelo rigor de seus próprios argumentos jurídicos. Faz o professor 

combater a aceitação calada de suas opiniões, rejeitando uma postura de inibição de 

saudáveis inquietações decorrentes do simples argumento de autoridade; transforma-o em 

um interlocutor, um mediador, um guia que, por sua maior experiência com a tradição 

jurídica, aponta os rumos que o aluno pode perseguir. O professor de Direito, nesses 

termos, assume o desafio de ser um efetivo educador, explicitando suas próprias 

inseguranças intelectuais e o caráter problemático, contingente, histórico e arbitrário da 

ciência que se propôs a ensinar. É uma atitude metodológica que gesta, quando menos, 

um operador do Direito capaz de não apenas manipular o que está pronto, mas também de 

repensar e reconhecer os preconceitos seus e do ofício jurídico em geral. 

 

Pode-se também dizer que há outro desafio de que um curso inovador deve estar ciente. 

Diz respeito, especificamente, ao lugar que o bacharel ocupa na discussão dos grandes 

temas nacionais. A história brasileira fornece relatos sobre a importância que grandes 

juristas tiveram na determinação dos rumos do Estado e da vida política, social e economia 

do País em outros momentos. A complexidade dos processos contemporâneos tem 

dificultado a participação ativa de operadores do Direito na discussão e na efetivação das 
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mudanças; delas participam, geralmente, como peças que formalizam e traduzem 

operações em termos e documentos jurídicos. 

 

Em consonância com essas ideias, a proposta da FGV DIREITO SP para seu curso pode 

ser vista sob ângulos diversos. Opta por mudanças em estrutura, conteúdo e metodologia, 

pois espera formar um bacharel não só com habilidades cognitivas adequadas ao exercício 

da advocacia de ponta, como também apto para atuar com competência, autonomia e 

responsabilidade nos outros campos da profissão jurídica, tanto no setor público quanto no 

privado, atuando na solução dos problemas da sociedade contemporânea, num ambiente 

cosmopolita, competitivo e de alta complexidade. 

 

 

14.2 A INOVAÇÃO DOS CICLOS 

Com base nos pressupostos discutidos, isto é, uma nova estrutura, um novo conteúdo, uma 

nova metodologia, a fim de construir um novo profissional do Direito, o curso de graduação 

não segue o ensino linear do Direito; trabalha com a noção de ciclos, de maneira a 

possibilitar ao aluno a abordagem de diversos temas de acordo com sua maturação 

intelectual. Assim, o curso é estruturado em três ciclos: 

 

14.2.1 Primeiro Ciclo (1º ano – Período integral) 

O pensamento jurídico: o objetivo deste ciclo é contribuir para que os alunos se apropriem 

dos conceitos fundamentais do direito, compreendam suas estruturas básicas de 

funcionamento e, sobretudo, passem a raciocinar a partir de normas. A definição das 
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fronteiras do pensamento jurídico também se dará a partir de sua relação de oposição e 

complementariedade com o pensamento político, econômico e sociológico. Nesse 

momento, o objetivo é a formação de competências e habilidades instrumentais para o 

desenvolvimento do curso.  

 

14.2.2 Segundo Ciclo (2º e 3º anos – Período integral) 

Grandes áreas do Direito: O objetivo neste ciclo é introduzir e capacitar o aluno em cada 

uma das grandes áreas do Direito. Trata-se de um ciclo seletivo, que apresenta os marcos 

normativos que estruturam as principais áreas do Direito, as teorias que lhes emprestam 

sentido, assim como as diversas habilidades necessárias à operação de cada uma dessas 

áreas. Este ciclo destina-se, ainda, à capacitação para a resolução de questões complexas, 

articulando teorias jurídicas com os desafios práticos do profissional do Direito. Esse 

objetivo é intensificado com a realização de um projeto interdisciplinar no 5º Semestre do 

curso. 

 

14.2.3 Terceiro Ciclo (4º e 5º anos – Carga horária variável) 

Estudos avançados: O objetivo deste ciclo é ampliar a possiblidade de escolhas do aluno 

sobre sua formação, a partir da oferta de disciplinas avançadas, do engajamento em 

projetos interdisciplinares e da ampliação de atividades voltadas à prática profissional. Após 

o desenvolvimento de atividades nos dois primeiros ciclos, e já tendo completado um 

conjunto mínimo de conteúdos obrigatórios para o curso da FGV DIREITO SP, o aluno 

passa a ter mais liberdade de escolha das disciplinas e atividades que pretende 

desenvolver, orientado por um tutor, de acordo com seu específico interesse de formação 
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e considerando, em especial, o projeto institucional da Escola. A ampliação do leque de 

escolhas ocorre com a redução das disciplinas obrigatórias e, consequentemente, com o 

aumento da oferta de: (a) disciplinas eletivas da FGV DIREITO SP, que pretendem alargar 

a flexibilidade e a transversalidade disciplinar para a formação dos futuros bacharéis; (b) 

disciplinas eletivas ofertadas por outras Escolas da FGV, buscando estabelecer 

interdisciplinaridade e flexibilidade na formação jurídica; (c) de disciplinas eletivas cursadas 

em programas de intercâmbio em universidades estrangeiras, que objetivam travar contato 

com a cultura jurídica de outros países. Neste ciclo, o aluno também se dedicará à 

realização do Trabalho de Curso, que se articula com a linha de pesquisa da Escola (Direito 

e Desenvolvimento). 

 

 

14.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Projeto Pedagógico de Curso da FGV DIREITO SP tem buscado estabelecer um modelo 

curricular que possa solver alguns dos problemas identificados na formação jurídica 

discente. Para tanto, estabeleceu uma matriz curricular que permite uma sólida formação 

profissional nos eixos escolhidos pela Escola. 

 

A estrutura curricular de um curso deve estar suficientemente adequada à realidade de um 

determinado ambiente.  

 

A permanente correção de rumos é uma característica institucional. Assim, algumas 

alterações têm sido feitas. 
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Atualmente, o currículo pleno da FGV DIREITO SP é integralizado com o cumprimento de 

4.500 horas-aula (carga horária de 50 minutos) ou 3.750 horas (carga horária de 60 

minutos) e está hierarquizado como seriado semestral. O total da carga horária do curso 

compreende as disciplinas curriculares obrigatórias (2.790 horas-aula; 2.325 horas), , 

disciplinas eletivas (810 horas-aula; 675 horas), prática jurídica (incluindo um projeto 

interdisciplinar de 180 horas-aula ou 150 horas e duas clínicas de prática somando 180 

horas-aula, ou 150 horas), atividades complementares (240 horas-aula; 200 horas) e o 

trabalho de curso (300 horas-aula; 250 horas). 

 

O currículo está hierarquizado em séries semestrais, com a possibilidade de 

complementação curricular em conteúdos optativos. A opção por aulas e atividades de 180, 

90, 60 e 30 horas atende às exigências da LDB no que se refere aos dias e às semanas 

letivas. 

 

 

14.4 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM OS OBJETIVOS DA FGV DIREITO 

SP 

Desde o início do seu projeto, a FGV DIREITO SP estabeleceu um perfil profissional a ser 

buscado. A Escola objetiva formar um bacharel com certas habilidades e competências 

dentro de um determinado espaço profissional. A estrutura curricular está plenamente 

conectada com o perfil do egresso e com os objetivos da FGV DIREITO SP. 
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14.5 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM O PERFIL DO EGRESSO 

A filosofia que embasa a construção da estrutura curricular identifica-se com a proposta 

educacional da FGV DIREITO SP de desenvolver as atividades de ensino interligadas às 

de pesquisa, de forma a atender as necessidades de formação fundamental, sociopolítica, 

técnica e prática do jurista.  

 

A FGV DIREITO SP tem acompanhado as mudanças nas relações sociais e jurídicas no 

espaço local, nacional e internacional. Ainda, tem percebido a necessidade de contar com 

uma estrutura curricular suficiente ao atendimento da realidade das exigências de um 

mercado de trabalho especializado, um ambiente cosmopolita, competitivo e de alta 

complexidade. Como pressuposto, a FGV DIREITO SP aposta em uma grade curricular 

fortalecida pela formação clássica, mas que igualmente permita ao aluno uma boa formação 

para a formulação de políticas públicas e ao desenvolvimento de atividade de formação de 

um acadêmico, não olvidando o compromisso de permitir uma comunicação com as áreas 

da Economia, da Administração e das Relações Internacionais. 

 

Ademais, a estrutura curricular da FGV DIREITO SP está organizada em ciclos e marcada 

pela preocupação de selecionar conteúdos estruturantes do pensamento jurídico que, 

amarrada a uma metodologia de ensino com destaque na formação de habilidades e 

competências, possa garantir o perfil de um profissional de qualidade, intelectualmente 

autônomo e empreendedor, apto a construir novas soluções jurídicas para problemas da 
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sociedade contemporânea internacionalizada, competitiva, complexa e que se modifica 

constante e rapidamente.  

 

 

14.6 COERÊNCIA DO CURRÍCULO EM FACE DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS 

A FGV DIREITO SP organiza sua estrutura curricular com base nas disposições legais. 

Logo, o projeto pedagógico contempla de forma plena os conteúdos e atividades que 

atendem às três perspectivas formativas de forma interligada, quais sejam: a) formação 

geral; b) formação técnico-jurídica; c) eixo de formação prático-profissional. 

O desenho curricular apresentado trabalha com ofertas de disciplinas obrigatórias, 

optativas e projetos multidisciplinares, o que faz com que os domínios estrurturantes de 

conteúdos exigidos em cada um dos eixos previstos pelas DCNs sejam trabalhados em 

disciplinas temáticas específicas (obrigatórias ou optativas), ou ainda nos Projetos 

Multidisciplinares que perpassam diversas temáticas afetas aos três eixos definidos. 
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1º ciclo (1º ano): Pensamento Jurídico 

O objetivo deste ciclo é contribuir para que os alunos se apropriem dos conceitos fundamentais 

do direito, compreendam suas estruturas básicas de funcionamento e, sobretudo, passem a 

raciocinar a partir de normas. 

A definição das fronteiras do pensamento jurídico também se dará a partir de sua relação de 

oposição e complementariedade com o pensamento político, econômico e sociológico. 

Destaca-se nesse momento a formação de competências/habilidades instrumentais para o 

desenvolvimento do curso. 

 Duração: 2 semestres 
 Período: Integral 
 Carga horária em disciplinas obrigatórias: 900h 

PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Introdução ao Estudo do Direito (90h/a) Direito Global (90h/a) 

Ética e Filosofia Política (90h/a) Direito de Família e Sucessões (90h/a) 
Direitos Fundamentais (90h/a) Organização da Justiça e do Processo (90h/a) 

Economia (90h/a) Política e Instituições Brasileiras (90h/a) 
Bases do Direito Privado (90h/a) História do Direito 

 

  

2º Ciclo (2 e 3º anos): Grandes Áreas do Direito 
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Objetivo neste ciclo é introduzir e capacitar o aluno em cada uma das grandes áreas do direito. 

Trata-se de um ciclo seletivo, que apresenta os marcos normativos que estruturam as principais 

áreas do direito, as teorias que lhes emprestam sentido, assim como as diversas habilidades 

necessárias à operação de cada uma dessas áreas.  

Este ciclo destina-se ainda à capacitação para a resolução de questões complexas, articulando 

teorias jurídicas com os desafios práticos do profissional do Direito 

 Duração: 4 semestres 
 Período: Integral 
 Carga horária em disciplinas obrigatórias: 1620h 

TERCEIRO SEMESTRE QUARTO SEMESTRE 
Direito e Processo Pena I (90h/a) Direito e Processo Pena II (90h/a) 

Processo Civil I (90h/a) Processo Civil II (90h/a) 
Direito Constitucional I (90h/a) Direito Administrativo I (90h/a) 

Direito da Propriedade I (90h/a) Obrigações e Contratos I (90h/a) 
Contabilidade (90h/a)  

 

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 
Obrigações e Contratos II (90h/a) Direito da Responsabilidade (90h/a) 

Direito dos Negócios I (90h/a) Direito dos Negócios II (90h/a) 
Direito Administrativo II (90h/a)  Direito Tributário (90h/a) 
Projeto Multidisciplinar (180h/a) Clínica de Prática Jurídica I (90h/a) 

 

  

3º ciclo (4º e 5º anos): Estudos Avançados 
O objetivo deste ciclo é ampliar a possibilidade de escolha do aluno sobre sua formação, a partir 

da oferta de disciplinas avançadas, do engajamento em projetos interdisciplinares e da ampliação 

de atividades voltadas à prática profissional.  

Nesse ciclo também o aluno se dedicará à realização do Trabalho de Curso, que se articula com 

a linha de pesquisa da Escola (Direito e Desenvolvimento). 

 Duração: 4 semestres 
 Período: Variável com ofertas de disciplinas matutinas, vespertinas e noturnas 
 Carga horária em disciplinas obrigatórias: 840h/a 

Disciplinas obrigatórias 

 Trabalho de Curso (300h/a) 
3º ciclo (4º e 5º anos): Estudos Avançados 
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SETIMO SEMESTRE OITAVO SEMESTRE 
Direito dos Negócios III (90h/a) Direito do Trabalho e Previdenciário (90h/a) 

Teoria do Direito e Ciências Sociais (90h/a) 
Clínica de Prática Jurídica (90h/a) 

Direito Econômico e Regulação (90h/a) 
 

NONO SEMESTRE DECIMO SEMESTRE 
Direito e Economia (90h/a) Direito e Desenvolvimento (90h/a) 

 

Disciplinas eletivas 

 Disciplinas e créditos eletivos (810h/a) 
Ofertadas pela FGV DIREITO SP, pelas Escolas de Administração e Economia da FGV de São Paulo, nos 

programas de intercâmbio em escolas parceiras, ou, ainda, a disciplina optativa de Libras (Dec. 5.626-

2005), além de cursos de curta duração do FGV LAW e, também, disciplinas eletivas dos Mestrados 

Acadêmico e Profissional. 

 

 

14.7 ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO À CONCEPÇÃO DO 

CURSO 

As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pela FGV DIREITO SP estão 

vinculadas à concepção geral da formação do profissional da área jurídica. Contudo, a 

Escola não desconsidera os instrumentos básicos afetos à área administrativa, econômica 

e internacional, de modo harmônico com sua proposta educacional.  

Desde a formação geral, cujo objetivo é apresentar ao acadêmico saberes envolvendo 

conteúdos essenciais plurais e considerados relevantes pela Escola, as metodologias 

empregadas mesclam atividades práticas e teóricas em ações dinâmicas e participativas.  

Durante a formação geral, cujo objetivo é integrar o estudante com outras áreas do saber, 

envolvendo conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, 

Filosofia, História, Psicologia e Sociologia, o acadêmico tem a condição de explorar 

metodologias alternativas e capazes de bem orientar a sua formação. 
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Quando da integralização da perspectiva da formação técnico-jurídica, a FGV DIREITO SP 

abrangerá os conteúdos de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e 

Direito Processual. As metodologias não tradicionais objetivam despertar no acadêmico as 

habilidades e competências consideradas fundamentais. Esses conteúdos são estudados 

de forma contextualizada com o ambiente social, cultural, econômico e político. 

 

Na perspectiva da formação prático-profissional, algumas inovações são igualmente 

asseguradas, e é garantido certo grau de autonomia aos discentes. Na busca da integração 

entre os conteúdos teóricos desenvolvidos anteriormente, especialmente com o estágio 

curricular obrigatório, o trabalho de curso e as atividades complementares, as metodologias 

são inovadoras, posto que partem de premissas metodológicas e participativas. 

 

 

14.8 ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EMENTAS, PROGRAMAS DE 

ENSINO E BIBLIOGRAFIA 

O ementário, os programas de ensino e a bibliografia estão em permanente processo de 

atualização na FGV DIREITO SP, e o processo de atualização destes é uma tarefa 

contínua; sempre que necessário, o corpo docente sugere e produz modificações e 

atualizações. Outra medida importante, que assegura melhores ações no que tange à 

atualização, é a discussão setorizada entre docentes de áreas com alguma conexão 

temática ou algum vínculo importante com as ementas objeto de interesse.  
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A bibliografia utilizada na FGV DIREITO SP é atualizada e adequada, de acordo com as 

políticas normativas educacionais e, em função do seu Projeto Pedagógico. A biblioteca 

possui uma política de atualização de periódicos e livros; tem, ainda, um conjunto 

importante de obras clássicas e em algumas áreas tem adquirido doutrina estrangeira. 

 

 

14.9 PROPOSTA CURRICULAR, CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

A aderência entre a formação acadêmica do docente da FGV DIREITO SP e as atividades 

que desempenha é considerada um elemento de grande importância para a consecução 

dos objetivos pedagógicos institucionais. 

 

Igualmente, o corpo técnico-administrativo atende de forma plena aos interesses da Escola, 

pois gozam de experiência na área de gestão e administração. Os coordenadores e 

diretores estão qualificados academicamente e têm o perfil particular buscado pela FGV 

DIREITO SP. 

 

A gestão colegiada das questões pedagógicas e administrativas é um elemento que 

fortalece a FGV DIREITO SP, pois evita a adoção de medidas advindas de percepções 

individuais e fortalece a continuidade dos projetos institucionais de forma transparente e 

comprometida. 
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14.10 PROPOSTA CURRICULAR E RECURSOS MATERIAIS 

A FGV DIREITO SP apresenta laboratórios e instalações específicas, equipamentos e 

materiais que atendem de forma plena ao Projeto Pedagógico de Curso da FGV DIREITO 

SP. 

 

Além de comprar material específico que vai ao encontro das necessidades do curso, a 

Escola tem buscado manter uma política de renovação e aquisição de equipamentos 

sempre que necessário. 

 

14.11 ESTRATÉGIAS DE FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

Apesar de garantir uma formação geral, humanística e axiológica e a capacitação para 

análise e domínio de conceitos e terminologias jurídicas, além de fornecer meios para 

construir uma adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 

jurídicos e sociais, assegurando espaços para a formação crítica e reflexiva, o perfil dos 

discentes formados pela FGV DIREITO SP deve ter a marca das escolhas feitas pela 

Escola.  

 

O perfil buscado pela FGV DIREITO SP, acrescido das orientações limitativas da normativa 

educacional, pela sua abrangência no que tange aos conteúdos e atividades, não pode 

impedir o discente de fazer determinadas opções individuais na sua formação. Como 

consequência, a carga horária destinada à realização de disciplinas eletivas atende aos 

perfis da Escola e às opções subjetivas do aluno.  
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Ainda, a estrutura curricular e as metodologias de ensino-aprendizagem estabelecidas pela 

FGV DIREITO SP ampliam consideravelmente as estratégias de flexibilidade na formação 

discente, visto que excluem a ideia de uma formatação com base em conteúdo. Apesar de 

o aluno já poder cursar disciplinas eletivas a partir do segundo ciclo, é no terceiro ciclo – 

que corresponde ao quarto e quinto ano – que a Escola amplia o leque de ofertas de 

disciplinas com esse perfil, intensificando a possibilidade de os discentes realizarem 

atividades que tenham a capacidade de contemplar seus próprios interesses particulares. 

 

As disciplinas eletivas ofertadas pela FGV DIREITO SP, as disciplinas oferecidas pelas 

outras Escolas da FGV, as disciplinas e atividades realizadas nos programas de 

intercâmbio em universidades estrangeiras são garantidoras da flexibilidade curricular e da 

formação adequada aos perfis profissionais da FGV DIREITO SP.  

 

Também há incentivo para que certas atividades não-disciplinares, como grupos de estudo, 

pesquisa e extensão, sejam contabilizadas como créditos eletivos, desde que sob 

supervisão de um docente e com planejamento de atividades previamente autorizado pela 

Coordenadoria de Graduação. 
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14.12 ESTRUTURA CURRICULAR 

14.12.1 Primeiro ciclo – primeiro semestre 

Disciplinas Carga Horária 
Introdução ao Estudo do Direito  90 

Ética e Filosofia Política  90 
Direitos Fundamentais 90 

Economia 90 
Bases do Direito Privado  90 

Total 450 
 

14.12.2 Primeiro ciclo – segundo semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito Global 90 

Direito de Família e Sucessões 90 
Organização da Justiça e do Processo 90 

Política e Instituições Brasileiras 90 
História do Direito 90 

Total 450 
 

14.12.3 Segundo ciclo – terceiro semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito e Processo Pena I 90 

Processo Civil I 90 
Direito Constitucional I 90 

Direito da Propriedade I 90 
Contabilidade 90 

Total 450 
 

14.12.4 Segundo ciclo – quarto semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito e Processo Pena II 90 

Processo Civil II 90 
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Disciplinas Carga Horária
Direito Administrativo I 90 

Obrigações e Contratos I 90 
Total 360 

 

14.12.5 Segundo ciclo – quinto semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito Administrativo II 90 

Obrigações e Contratos II 90 
Direito dos Negócios I 90 
Projeto Multidisciplinar 120 

Total 390 
 

14.12.6 Segundo ciclo – sexto semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito da Responsabilidade  90 

Direito dos Negócios II  90 
Direito Tributário 90 

Clínica de Prática Jurídica I  90 
Total 360 

 

14.12.7 Terceiro ciclo – sétimo semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito dos Negócios III 90 

Teoria do Direito e Ciências Sociais 90 
Clínica de Prática Jurídica II 90 

Total 270 
 

14.12.8 Terceiro ciclo – oitavo semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito do Trabalho e Previdenciário 90 

Direito Econômico e Regulação 90 
Total 180 
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14.12.9 Terceiro ciclo – nono semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito e Economia 90 

Total 90 
 

14.12.10 Terceiro ciclo – décimo semestre 

Disciplinas Carga Horária
Direito e Desenvolvimento 90 

Total 90 
 

14.13 RESUMO DO CURRÍCULO PLENO 

ATIVIDADES 
CARGA HORÁRIA 

TOTAL 
CH 50 min CH 60 min 

Disciplinas 
Curriculares Obrigatórias 2.790 2.325 

Eletivas 810 675 

Estágio 
Supervisionado 

Clínicas de Prática Jurídica 180 150 
Projeto Multidisciplinar 180 150 

Atividades Complementares 240 200 
Trabalho de Curso 300 250 

Total Geral 4.500 3750 
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15 PRÁTICA JURÍDICA 

A Prática Jurídica é de cumprimento obrigatório nas instituições de ensino mantenedoras 

de cursos de graduação em Direito, nos termos das diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas no artigo 2º, § 1º, IX, da Resolução nº 09/2004, da Câmara de Ensino 

Superior do Conselho Nacional da Educação (CES/CNE).  

 

Na FGV DIREITO SP, a Coordenadoria Adjunta de Prática Jurídica e Atividades 

Complementares é responsável pelas funções do Núcleo de Prática Jurídica, incluindo a 

oferta das atividades de Prática Jurídica. Seu projeto pedagógico é composto pelas clínicas 

de prática jurídica e pelos projetos multidisciplinares, que juntos somam 360 horas de 

prática jurídica (180 horas de clínicas e 190 horas do projeto multidisciplinar). É importante 

frisar que o número de horas de prática jurídica e de atividades complementares, somadas, 

respeita o limite de 20% da carga horária total do curso, conforme estabelecido no artigo 

13 da Resolução nº 05/2018, da CES/CNE, relativa aos cursos de bacharelado. 

 

15.1 CLÍNICAS DE PRÁTICA JURÍDICA 

As clínicas de prática jurídica buscam oferecer experiências de prática jurídica capazes de 

desenvolver habilidades e conhecimentos voltados para o desenvolvimento prático e a 

formação profissional em áreas de atuação inovadoras e complexas. Trabalhando com 

casos em áreas substantivas específicas como direitos humanos, direito penal, direito 

público, direito tributário, litigância estratégica constitucional, mediação, meio ambiente e 

negócios, as clínicas exploram transversalmente os conhecimentos adquiridos nas demais 
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disciplinas em ambientes e casos mais próximos da dinâmica de um escritório de advocacia 

e das responsabilidades em torno de uma demanda concreta. 

 

As clínicas exercitam, por meio de exercícios práticos, atividades da advocacia mais 

voltadas para a consultoria jurídica e a advocacia estratégica. Produtos como pareceres, 

propostas legislativas e de regulamentação administrativa, monitoramento legislativo, 

jurisprudencial e de políticas públicas, estudos de riscos e estratégias jurídicos, solução 

extrajudicial de conflitos, representações a órgãos públicos, proposição de ações judiciais 

e assessoria para participação em fóruns públicos nacionais e internacionais constituirão, 

nesse sentido, os resultados das atividades a serem realizadas pelos alunos.  

 

A metodologia de trabalho com casos práticos adotada pelo programa de clínicas tem como 

objetivo aproximar o máximo possível das condições reais de exercício da advocacia, seja 

em relação aos problemas e demandas apresentados aos alunos, seja pelo enfoque na 

integralidade e na continuidade do exercício ao longo do tempo de duração da clínica, seja 

ainda pela ambientação em condições materiais mais próximas das de um ambiente de 

trabalho profissional, para tanto contando com um espaço físico próprio para as atividades 

das clínicas, o Núcleo de Prática Jurídica de advocacia da FGV DIREITO SP. .  

 

Além disso, por constituir-se também como estágio supervisionado, de caráter curricular, a 

FGV DIREITO SP tem a preocupação de que, no exercício de suas atividades práticas 

simuladas, os alunos sejam supervisionados e orientados por profissionais qualificados, 

que não só atendam às exigências formais de inscrição na OAB e experiência prática, mas 
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que também tenham atividades intelectuais e acadêmicas relacionadas às suas áreas de 

atuação e perfil para a docência. 

 

Nesse sentido, os advogados-orientadores das clínicas devem elaborar um programa para 

suas clínicas que contemplem não só conteúdos teóricos relativos aos temas abordados, 

mas também a existência de um plano de trabalho a ser cumprido, bem como critérios de 

avaliação adequados ao ensino da prática jurídica. Dessa forma, os programas das clínicas 

foram pensados para permitir mais liberdade e responsabilidade dos próprios alunos na 

condução de suas atividades, de acordo com as contingências e imprevistos próprios do 

tratamento de uma demanda real, e ao mesmo tempo garantir supervisão e orientação 

constante de advogados-orientadores capazes de extrair e orientar os ganhos pedagógicos 

de experiências eminentemente práticas. 

 

Por fim, é importante dizer que a avaliação individual dos alunos que cumprem estágio nas 

clínicas é feita por meio de critérios e matrizes próprios e adequados aos temas e dinâmicas 

de sua clínica, sempre tendo em vista os seguintes critérios e competências: ética 

profissional; responsabilidade com o caso; criatividade para respostas inovadoras; 

pesquisa e uso adequado dos instrumentos jurídicos relacionados. 

 

15.2 CONVÊNIOS 

Com o intuito de alcançar os objetivos pedagógicos e viabilizar a contextualização dos 

casos trabalhados nas clínicas de prática jurídica, a FGV DIREITO SP vale-se de sua 

política de convênios de cooperação técnico-científica com entidades externas. Esses 
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convênios abrangem órgãos e empresas públicos, instituições de ensino e pesquisa 

nacionais e estrangeiras e organizações não governamentais, e têm por objetivos: 

(i). Estabelecer as bases gerais de mútua cooperação para o 
desenvolvimento de projetos científicos e pedagógicos na área do 
Direito; 

(ii). Realizar eventos científicos de curta duração, projetos de extensão 
universitária, cursos de aperfeiçoamento e de especialização e 
produção e divulgação de textos científicos e pedagógicos; 

(iii). Realizar estudos e pesquisas de caráter científico no âmbito do 
Direito; 

(iv). Execução de projetos voltados ao ensino da prática jurídica, por 
meio de exercícios práticos simulados, de acordo com a metodologia 
das clínicas e dentro das áreas de atuação das entidades parceiras.  

 

 

15.3 ESTRUTURA FÍSICA 

O Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO SP localiza-se em um conjunto comercial 

próximo às instalações principais da Escola. Esse espaço foi adaptado para reproduzir o 

ambiente de um escritório de advocacia, e observou-se também os requisitos do Conselho 

Nacional de Educação e da OAB no tocante à estrutura física dos Núcleos de Prática 

Jurídica em instituições de ensino superior.  

 

Além dos encontros das clínicas, o Núcleo de Prática Jurídica abriga as atividades 

administrativas e de coordenadoria pedagógica da Coordenadoria de Prática Jurídica e 

Atividades Complementares. O detalhamento da estrutura física do Núcleo de Prática 

Jurídica encontra-se na sessão reservada à infraestrutura da FGV DIREITO SP neste 

documento.  
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16 TRABALHO DE CURSO 

Em atenção ao § 1º, inciso XI, do art. 2º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro 

de 2004, a FGV DIREITO SP manteve sua proposta original de tornar o trabalho de curso 

um instrumento relevante na formação acadêmica. A FGV DIREITO SP considera o 

trabalho de curso um momento de produção acadêmica importante para a vida intelectual 

e profissional do futuro bacharel. 

 

De certa maneira, será um dos primeiros trabalhos mais sistematizados do graduando, 

indicando o grau por este atingido em termos de abstração, conhecimento técnico e 

capacidade de análise crítica. Uma das propostas, ainda em discussão, é tentar vincular, 

sempre que possível, o desenvolvimento do trabalho de curso às áreas, linhas e projetos 

desenvolvidos na FGV DIREITO SP. 

 

 

16.1 OBJETIVOS DO TRABALHO DE CURSO 

O trabalho de curso da FGV DIREITO SP, em suas diferentes modalidades, tem o objetivo 

de desenvolver nos alunos a capacidade de tratar de temas juridicamente relevantes por 

meio de metodologia e técnicas de investigação próprias da pesquisa acadêmica. 

 

Igualmente há um entendimento de que o trabalho de curso pode ser direcionado para uma 

formação prática, e por essa razão a Escola tem considerado seu desenvolvimento parte 

da formação prática do discente da FGV DIREITO SP.  
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16.2 MODALIDADES DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

O trabalho de curso da FGV DIREITO SP consistirá em trabalho de natureza científica na 

área do Direito. 

 

Consideram-se trabalhos de natureza científica na área do Direito aqueles que tenham por 

objeto temas juridicamente relevantes, tratados com base em metodologia e técnicas 

compatíveis com a pesquisa e a especulação acadêmicas, de autoria individual e 

apresentados em forma escrita. 

 

O trabalho de curso deverá ser elaborado respeitando-se as áreas de concentração de 

linhas de pesquisa em que se encontram. É facultada ao corpo docente a apresentação de 

programas de estudo, individuais ou coletivos, que especifiquem temas dentro de suas 

áreas de concentração e linhas de pesquisa. 

 

A FGV DIREITO SP aceitará como trabalho de curso os trabalhos de iniciação científica 

realizados no âmbito do Programa de Iniciação Científica (PIC) da FGV DIREITO SP, bem 

como sob financiamento de agências externas de fomento à pesquisa. Os trabalhos de 

iniciação científica submeter-se-ão aos mesmos procedimentos de avaliação dos demais.  
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16.3 COORDENAÇÃO E ATRIBUIÇÕES NAS ATIVIDADES RELACIONADAS 

AO TRABALHO DE CURSO 

A coordenação das atividades relacionadas ao TC caberá à Coordenadoria de Graduação 

da FGV DIREITO SP. 

 

São atribuições da Coordenadoria de Graduação relacionadas ao TC: 

(i). divulgar o presente regulamento e os demais critérios e 
procedimentos relativos ao TC a todos os alunos do 7º semestre do 
curso de graduação; 

(ii). definir previamente os critérios de avaliação dos TC; 
(iii). designar as comissões de avaliação dos TC; 
(iv). elaborar e divulgar o cronograma de apresentação e avaliação dos 

TC. 
 

São atribuições dos orientadores: 

(i). acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de seus alunos desde 
o início até a sua avaliação, instruindo-os quanto às habilidades a 
serem desenvolvidas; 

(ii). zelar para que os TC de seus alunos atendam aos requisitos do 
artigo 4º; 

(iii). participar do desenvolvimento e da avaliação de seus orientandos 
nas disciplinas Metodologia de Pesquisa; 

(iv). participar da Comissão de Avaliação dos TC de seus orientandos; 
(v). apresentar aos seus orientandos as áreas de concentração, linhas e 

projetos de pesquisa da FGV DIREITO SP, garantindo a sua 
observância. 

 

São atribuições dos alunos: 

(i). apresentar Projeto de TC ao professor orientador pretendido, de 
acordo com os prazos e critérios estabelecidos pela Coordenadoria 
de Graduação; 

(ii). cumprir as instruções transmitidas pelo orientador, comparecendo 
às reuniões de orientação conforme dias e horários marcados pelo 
orientador; 
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(iii). observar as áreas de concentração, linhas e projetos de pesquisa 
da FGV DIREITO SP; 

(iv). apresentar o TC de acordo com os prazos e critérios estabelecidos 
pela Coordenadoria de Graduação. 

 

 

São atribuições da Comissão de Avaliação: 

(i). reunir-se conforme o cronograma previamente estabelecido pela 
Coordenadoria para a avaliação dos TC; 

(ii). avaliar os TC de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Coordenadoria de Graduação. 

 

16.4 AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

O trabalho de curso integralizado corresponde a um total de 360 horas-aula (300 horas). 

Será desenvolvido em três blocos: 

(i). Introdução à Metodologia 
(ii). Consiste em aulas de metodologia de pesquisa em direito para 

alunos do 3º semestre da graduação. O objetivo é expor os alunos 
às exigências da pesquisa acadêmica em geral e às particularidades 
de diferentes espécies de pesquisa em direito, bem como, aos 
principais desafios metodológicos e éticos envolvidos. 

(iii). Oficinas de Metodologia 
(iv). Este bloco é composto por oficinas sobre métodos e objetos 

abrangentes de pesquisa, eventualmente complementadas por 
vídeos sobre técnicas de pesquisa, oferecidas continuamente para 
alunos do segundo, e sobretudo, do terceiro ano. 

(v). Intermediação de Orientações 
(vi). Corresponde ao acompanhamento da interação entre orientadores 

e orientandos, por meio das disciplinas de metodologia de pesquisa, 
oferecidas no 7º e 8º semestres. 

 

A avaliação do trabalho de curso envolverá sessão pública. A avaliação caberá à Comissão 

de Avaliação composta por, no mínimo, dois professores. O orientador participará 

obrigatoriamente da comissão avaliadora dos alunos que tiver orientado. No caso de co-
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orientação, participarão da Comissão, obrigatoriamente, ambos os orientadores e, quando 

menos, um terceiro avaliador. 

 

É facultada a participação de professores externos aos quadros da FGV DIREITO SP, 

respeitadas as exigências legais de titulação. A avaliação poderá realizar-se a partir do 

nono semestre do curso de graduação, e será expresso pelos conceitos “aprovado” e 

“reprovado”. 

 

Em caso de reprovação, o aluno poderá reapresentar o trabalho de curso no semestre letivo 

imediatamente subsequente ao de sua reprovação, respeitado o prazo de integralização do 

curso. 
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17 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

Além dos componentes curriculares obrigatórios do Núcleo de Prática Jurídica da FGV 

DIREITO SP, outras atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da Coordenadoria 

Adjunta de Prática Jurídica e Atividades Complementares colaboram para a formação 

profissional dos alunos. Nesse aspecto, respeitadas as diretrizes curriculares que 

determinam a distinção explícita entre atividades de prática jurídica e atividades 

complementares para fins de composição e validação de horas curriculares, a FGV 

DIREITO SP estruturou a oferta de ambos os tipos de atividades de modo que seu 

cumprimento fosse mutuamente complementar e orientado por metas comuns e perfis de 

formação desejados. 

 

Na FGV DIREITO SP, as atividades acadêmicas complementares são entendidas como 

todas as ações que atendam ao objetivo de complementar a formação acadêmica da 

graduação em atividades não abrangidas pelas disciplinas do curso. Além disso, elas 

possibilitam a participação dos acadêmicos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Tais atividades integram o currículo pleno, abrangendo o percentual da carga horária 

determinada pelo Projeto Pedagógico de Curso, e são divididas em três categorias: 

 

Atividades de Ensino, com as seguintes modalidades: (i) disciplinas não previstas na grade 

curricular e não aproveitadas como disciplinas eletivas; (ii) disciplinas em universidades 

estrangeiras e não aproveitadas como disciplinas eletivas; (iii) cursos de idiomas; (iv) cursos 
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de formação geral, ligados às ciências sociais e humanas; (v) participação e preparação 

para atividades de competições internacionais. 

 

Atividades de Pesquisa, com as seguintes modalidades: (i) iniciação científica sob 

orientação de docentes; (ii) pesquisa realizada sob orientação de docentes; (iii) publicação 

de resenhas ou resumos de artigos que resultem de pesquisa. 

 

Atividades de Extensão, com as seguintes modalidades: (i) atividades de disseminação 

e/ou aquisição de conhecimentos (seminários, conferências, ciclo de palestras, oficinas, 

visitas técnicas etc.); (ii) atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão 

cultural (realização de eventos ou produções artísticas e culturais); (iii) atividades 

voluntárias de relevância social e interesse público (atividades de assistência e assessoria 

jurídicas desenvolvidas junto à comunidade, iniciativas filantrópicas junto a ONGs etc). 

 

A FGV DIREITO SP estabelece de forma contínua o permanente apoio aos discentes para 

realização das Atividades Acadêmicas Complementares. Assim, são promovidas ao longo 

do ano letivo atividades de naturezas diversas como cursos, palestras e seminários dentro 

e fora da instituição, disciplinas extracurriculares de formação geral, atividades de pesquisa 

em parceria com instituições e organizações não governamentais, além do apoio à 

participação de eventos estudantis internacionais.  

 

A FGV DIREITO SP procura também proporcionar, por meio das atividades 

complementares, um espaço propício para a promoção e realização de atividades de 

extensão e de responsabilidade social. A razão para esse incentivo, primeiramente, é 
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provocar nos alunos uma reflexão jurídica sobre as questões de sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental e social. Adicionalmente, essas atividades contribuem para a 

definição da relevância social da FGV DIREITO SP. 
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18 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

18.1 AVALIAÇÃO EXTERNA  

Ao longo de sua trajetória, a FGV DIREITO SP sempre valorizou a experiência trazida pelas 

avaliações externas dos órgãos reguladores. Os processos regulatórios e resultados já 

obtidos pela FGV DIREITO SP, foram: 

 
Ano Tipo Descrição Conceito Ato regulatório 

2002 
a 

2003 
Instituição 

Credenciamento institucional 
Sapiens: 142488 

Sidoc: 23000.007290/2002-98 

Essenciais: 
87,55% 

Complementares: 
87,5% 

Portaria MEC nº 3.689, de 
09/12/2003, DOU 10/12/2003 

2002 
a 

2003 
Curso 

Autorização do curso de 
Graduação 

Sapiens: 142491 
Sidoc: 23000.007288/2002-19 

Essenciais: 
87,55% 

Complementares: 
87,5% 

Portaria MEC nº 3.689, de 
09/12/2003, DOU 10/12/2003 

2007 
a 

2008 
Instituição 

Ampliação de sede (inclusão de 
endereços Rocha 220 e 233) 
Sidoc: 23000.016790/2007-25 

- 
Portaria MEC nº 59 de 

21/01/2008, DOU 23/01/2008 

2007 
a 

2016 
Instituição 

Recredenciamento Institucional 
E-mec: 20077003 

CI 5 
Portaria MEC nº 69 de 

16/02/2016, DOU 17/02/2016 

2007 
a 

2009 
Curso 

Reconhecimento do curso de 
Graduação 

E-mec: 20075193 
CC 5 

Portaria MEC nº 319, de 
11/03/2009, DOU 13/03/2009 

2007 
a 

2012 
Curso 

Reconhecimento do Mestrado 
Acadêmico 

Proposta Capes: 3404 
Capes MA 3 

Portaria MEC nº 1.077, de 
31/08/2012, DOU 13/09/2012 

2009 Instituição 
Ampliação de sede (inclusão de 
endereços Rocha 247 e Silvia 

23)) 
- - 

2009 Enade 
Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 

Contínuo: 4,2852 
Enade 5 

- 

2009 IDD 
Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e 
Esperado (IDD) no Enade 

Contínuo: 2,4217 
IDD 3 

- 

2009 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 4,0251 

CPC 5 
- 

2009 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 4,0222 

IGC 5 
- 

2010 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 4,0251 

CPC 5 
- 

2010 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 4,0222 

IGC 5 
- 
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Ano Tipo Descrição Conceito Ato regulatório 

2011 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 4,0251 

CPC 5 
- 

2011 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 4,0222 

IGC 5 
- 

2011 
a 

2012 
Curso 

Renovação do 
Reconhecimento do curso de 

Graduação 
E-mec: 201105773 

- 
Portaria MEC nº 15 de 

02/03/2012, DOU 06/03/2012 

2012 Enade 
Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 

Contínuo: 3,7830 
Enade 4 

- 

2012 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,8229 

CPC 4 
- 

2012 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 3,8399 

IGC 4 
- 

2012 
a 

2014 
Curso 

Reconhecimento do Mestrado 
Profissional 

Proposta Capes: 7722 
Capes MP 3 

Portaria MEC nº 51, de 
24/01/2014, DOU 27/01/2014 

2012 
a 

2012 
Curso 

Aumento de vagas do curso de 
Graduação de 50 para 60 

anuais 
Sidoc: 23000.001970/2012 -70 

- 
Portaria MEC nº 19, de 

06/03/2012, DOU 07/03/2012 

2013 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,8229 

CPC 4 
- 

2013 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 3,8423 

IGC 4 
Portaria MEC nº 599, de 

17/12/2014, DOU18/12/2014 

2013 
a 

2016 
Curso 

Aumento de vagas do curso de 
Graduação de 60 para 100 

anuais 
Sidoc: 23000.031209/2013-48 

- 
Portaria MEC nº 760, de 

01/12/2016, DOU 02/12/2016 

2014 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,8229 

CPC 4 
- 

2014 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 3,8509 

IGC  
- 

2014 
a 

2017 
Curso 

Renovação do 
Reconhecimento do curso de 

Graduação 
E-mec: 201402792 

CC 4 
Portaria MEC nº 419, de 

08/05/2017, DOU 10/05/2017 

2014 
a 

2015 
Curso 

Alteração do nome do 
Mestrado Acadêmico para 

“Direito” 
Capes: 23001.000199/2014-75 

- 
Portaria MEC nº 397 de 

10/05/2016, DOU 12/05/2016 

2015 
a 

2015 
Instituição 

Mudança de Sigla (de DIREITO 
GV para FGV DIREITO SP) 

Sidoc: 23000.008305/2015-50 
- 

Portaria MEC nº 604, de 
24/08/2015, DOU 23/08/2015 

2015 Instituição 
Alteração de Denominação de 

IES 
- 

Portaria MEC nº 604, de 
24/08/2015, DOU 25/08/2015 

2015 Enade 
Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 

Contínuo: 4,2224 
Enade 5 

Portaria MEC nº 209, de 
07/03/2017, DOU 08/03/2017 

2015 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,7749 

CPC 4 
Portaria MEC nº 209, de 

07/03/2017, DOU 08/03/2017 

2015 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 3,8521 

IGC 4 
Portaria MEC nº 209, de 

07/03/2017, DOU 08/03/2017 
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Ano Tipo Descrição Conceito Ato regulatório 

2016 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,7749 

CPC 4 
- 

2016 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 3,8696 

IGC 4 
- 

2016 
a 

2016 
Curso 

Alteração do nome do 
Mestrado Profissional para 

“Direito” 
Capes: 23038.000585/2016-10 

- 
Portaria MEC nº 464 de 

31/03/2017, DOU 03/04/2017 

2017 CPC 
Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Contínuo: 3,7749 

CPC 4 
- 

2017 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 4.2087 

IGC 5 
- 

2018 Curso 
Reconhecimento do Mestrado 

Acadêmico 
Capes MA 4 

Portaria MEC nº 609, de 
14/03/2019, DOU 18/03/2019 

2018 Curso 
Reconhecimento do Mestrado 

Profissional 
Capes MP 4 

Portaria MEC nº 609, de 
14/03/2019, DOU 18/03/2019 

2018 Enade 
Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 

Contínuo: 4,8272
Enade 5 

- 

2018 IDD 
Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e 
Esperado (IDD) no Enade 

Contínuo: 3,0173
IDD 4 

- 

2018 IGC 
Índice Geral de Cursos (IGC) 

INEP 
Contínuo: 4.3418 

IGC 5 
- 

2019 Curso 
Reconhecimento do Mestrado 

Acadêmico 
Capes MA 4 

Portaria MEC nº 609, de 
14/03/2019, DOU 18/03/2019 

2019 Curso 
Reconhecimento do Mestrado 

Profissional 
Capes MP 4 

Portaria MEC nº 609, de 
14/03/2019, DOU 18/03/2019 

 
Os resultados de todas avaliações externas são debatidos coletivamente e analisados pela 

Comissão Própria de Avaliação para o estabelecimento de metas de aprimoramento do 

curso e institucionais. 

 

18.2 AVALIAÇÃO INTERNA 

Em consonância com a proposta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, a 

Avaliação Institucional FGV DIREITO SP busca desvelar e construir sentidos para a prática 

consciente por meio da realização de estudos sustentados tanto na qualidade científica dos 

procedimentos, instrumentos e análises que realiza quanto na adequação e no atendimento 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
155 de 293 

 

Página 155 de 293 

 

às necessidades de reflexão e tomada de decisão do grupo de professores, pesquisadores, 

funcionários e alunos da instituição. 

 

A avaliação, na FGV DIREITO SP, caracteriza-se por um modo de fazer avaliação que 

educa quem dela participa, ao ensinar a enfrentar conflitos, negociar soluções e 

compreender as relações de interesses individuais e coletivos presentes no contexto social. 

Tais elementos, identificados como habilidades nucleares na proposta educacional da FGV 

DIREITO SP, orientam a avaliação a se constituir em uma prática educativa integrada com 

a missão da instituição e com a proposta educacional a ser desenvolvida.  

 

Este caminhar avaliativo é, então, um processo que serve a instituição e ao seu 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que constrói uma metodologia de administração 

educacional de cursos de direito sustentada pelos subsídios da avaliação. 

 

Sucintamente, a Avaliação Institucional FGV DIREITO SP contempla as seguintes 

diretrizes: 

(i). Integrar-se ao Projeto de Desenvolvimento Institucional; 
(ii). Orientar-se pelo rigor metodológico; 
(iii). Adequar-se às necessidades de reflexão e administração da 

instituição; 
(iv). Desenvolver a habilidade dos participantes em lidar com conflitos e 

soluções de problemas; 
(v). Possibilitar o aperfeiçoamento de uma metodologia de 

administração de conhecimento e de formação de pessoas na área 
de direito; 

(vi). Estabelecer uma cultura avaliativa que produza subsídios para a 
prática educativa efetiva; 

(vii). Construir parâmetros para a realização de avaliações externas – 
nacionais e internacionais - que possam subsidiar adequadamente 
o desenvolvimento da FGV DIREITO SP, contando com assessorias 
nacionais e internacionais desde a fase de elaboração do Projeto. 
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Para fins de organização interna, a Avaliação Institucional FGV DIREITO SP, adota o 

modelo de gestão de qualidade total Plan-Do-Check-Act, o PDCA, ilustrado na imagem a 

seguir, no qual: 

(i). Planejar (compliance): Plan, na qual são estabelecidas as políticas, 
objetivos, processos e procedimentos para a gestão da Instituição, 
de forma a produzir resultados de acordo com as Políticas e 
Objetivos Globais da Educação Superior; 

(ii). Autoavaliação, formalmente estabelecida pelo Sistema Nacional de 
Educação Superior, o Sinaes: representa o Check, isto é, a 
Conferencia, no sentido de monitorar, avaliar, medir e analisar 
criticamente os resultados da ação da Instituição; e 

(iii). Ouvidoria e o Planejamento Estratégico, representa, em parte, as 
atividades do Act, o Agir, garantindo ações corretivas, com base nos 
resultados dos indicadores de forma a alcançar o aprimoramento de 
qualidade necessário da IES. 
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18.2.1 Definição do Planejamento (Compliance) da FGV 

DIREITO SP 

O termo Compliance, de origem inglesa, é o substantivo relativo ao verbo to comply e do 

qual deriva também o termo compliant. Em tradução literal tem três significados:  

a. uma disposição ou tendência a ceder as 
exigências, representado na imagem ao 
lado na relação com as palavras: 
obligingness, deference, compliancy e 
complaisance; 

b. agindo de acordo com determinados 
padrões aceitos, representado na 
imagem ao lado na relação com as 
palavras: conformity, abidance e 
conformation; e 

c. o ato de submissão, de se render poder 
de outro, representado na imagem ao 
lado na relação com a palavra 
submission. 

Mapa de significado da palavra Compliance 

segundo Visual Thesaurus1

 

Assim, Compliance para a FGV DIREITO SP é o planejamento para o “agir” de acordo com 

uma regra, um pedido ou um comando2, fazendo cumprir regulamentos internos e externos 

impostos às atividades da Instituição; 

 

A necessidade de uma análise de compliance é fruto da demanda regulatória que vem 

exigindo das Instituições de Ensino Superior (IES) esforços frequentes e onerosos na 

geração de controles e evidências. Gestores possuem o grande desafio de adequar-se aos 

                                            

1 VISUAL THESAURUS. Disponível em <http://www.visualthesaurus.com>. Acessado em 09-09-2011 

2 Dicionário Cambridge online. Disponível em < http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/compliance?q=compliance>. Acessado 

em 09-09-2011 
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parâmetros de qualidade, sem afetar o Projeto Pedagógico do Curso a que se compromete 

e sem tornar inviável a sustentabilidade financeira institucional, tarefa que exige 

conhecimento e ações específicas para cada padrão ou regulamentação a que a 

organização precisa estar em compliance. 

 

Aliado a isso, a globalização que acompanha o mundo nas últimas décadas começa a 

apresentar suas interferências na Educação Superior o que torna imprescindível o 

fortalecimento da área através de ações de compliance, tais como, maior conceituação 

sistemática de suas atividades parametrizadas pelas boas práticas e munidas de 

procedimentos prudenciais na sua atuação.  

 

É nesse cenário repleto de mudanças regulatórias, internas e externas que as IES 

brasileiras são compelidas a iniciar um ciclo de mudanças cada vez mais radicais, 

profissionalizando suas estruturas com reestruturações estratégicas, organizacionais e 

tecnológicas. Tal profissionalização envolve reciclagem constante, otimização da gestão de 

pessoas, através de controles internos de processos e implantação de códigos de conduta 

a toda comunidade acadêmica. 

 

Os controles internos dos processos e compliance da IES faz parte da Avaliação 

Institucional e tem por objetivo desenvolver subsídios para planejamento do percurso de 

aperfeiçoamento do Plano de Desenvolvimento Institucional de forma a construir uma 

imagem forte perante a sua própria comunidade e ao mercado. A fortificação da imagem 

institucional se dá pelo alinhamento de todo o conjunto de ações a serem efetivadas e pela 
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divulgação eficaz nos meios de comunicação internos, de modo a facilitar o acesso de todos 

às informações institucionais padronizadas, objetivas e claras. 

 

Resumidamente, as atividades de Compliance FGV DIREITO SP têm como princípios: 

(i). gerar automaticamente relatórios, gráficos e estatísticas das 
informações das IES; 

(ii). gerenciar os controles de indicadores de qualidade que 
caracterizam-se como suporte para tomadas de decisões, 
viabilizando a priorização de ações e investimentos de acordo com 
seu retorno; 

(iii). identificar os controles necessários para aderência aos atos 
regulatórios;  

(iv). manter arquivo de informações ações realizadas e a análise de seus 
impactos; 

(v). oferecer visão integrada dos processos da IES; 
(vi). organizar um controle comum para gestores sobre os riscos e 

avaliação da conformidade com padrões e regulamentações; e 
(vii). planejar a implementação de controles exigidos a partir das 

melhores práticas. 
 

18.2.2 Definição da autoavaliação da FGV DIREITO SP 

A Autoavaliação da FGV DIREITO SP se constitui em um processo estratégico, 

essencialmente analítico e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

aperfeiçoamento constante da instituição. O processo avaliativo é conduzido por 

coordenadores, professores, pesquisadores, alunos e funcionários, sendo realizado à luz 

de critérios prévios de qualidade. Dessa forma, a avaliação na FGV DIREITO SP constitui-

se em uma prática educativa que favorece o aperfeiçoamento do modelo de administração 

do conhecimento e de formação de uma cultura de autoavaliação. 
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O funcionamento e a organização da CPA FGV DIREITO SP são disciplinados pela 

Comunicação Interna FGV DIREITO SP no 25 de 20 de dezembro de 2013, por regulamento 

próprio em consonância com o art. 11 da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. 

 

A CPA FGV DIREITO SP atua com base nos seguintes princípios: 

(i). autonomia em relação aos órgãos monocráticos e aos demais 
órgãos colegiados da FGV e FGV DIREITO SP;  

(ii). transparência e lealdade para com a comunidade interna e externa;  
(iii). fidedignidade das informações coletadas no processo avaliativo e  
(iv). respeito aos princípios e ao conteúdo do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FGV e da FGV DIREITO SP. 
 

A CPA FGV DIREITO SP tem as seguintes finalidades institucionais: 

(i). elaborar e desenvolver junto à comunidade acadêmica da FGV e da 
FGV DIREITO SP os processos de autoavaliação institucional;  

(ii). confrontar os resultados da autoavaliação com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da FGV e da FGV DIREITO SP; e  

(iii). indicar aos órgãos gestores da FGV e da FGV DIREITO SP os 
procedimentos e as medidas necessárias para revisão e atualização 
dos projetos institucionais. 

 

A autoavaliação institucional, de acordo com o que estabelecido pelo Ministério da 

Educação3, organiza-se em dez dimensões:  

(i). A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
(ii). A Política para o ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e as 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

(iii). Responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 
no que se confere à sua contribuição em relação à inclusão social, 
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

(iv). A comunicação com a sociedade; 

                                            

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Roteiro de Autoavaliação Institucional: orientações gerais. Brasília: Inep/MEC, 2004. 
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(v). As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho; 

(vi). Organização e gestão da Instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e economia na relação com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitário nos 
processos decisórios; 

(vii). Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

(viii). Planejamento de avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

(ix). Políticas de atendimento a estudantes e egressos; 
(x). Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da Educação Superior. 
 

Com a publicação da nota técnica nº 065, de 09-10-2014, a CPA FGV DIREITO SP refletiu 

detalhadamente sobre seu projeto de avaliativo anterior, de forma a estabelecer um diálogo 

coerente entre os núcleos focais avaliativos da FGV DIREITO SP e os eixos de organização 

do relatório estabelecidos na referida nota técnica. 

 

Após intensos debates a CPA FGV DIREITO SP, optou por realocar quatro dimensões entre 

os seus núcleos focais, são eles 

(i). Dimensão 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, 
que deixa de ser uma dimensão analisada isoladamente e passa a 
compor o Núcleo Focal Avaliativo de Instituição e Sociedade, 
juntamente com a dimensão 3 - Responsabilidade social da 
instituição; 

(ii). Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade, que sai da análise 
bianual no núcleo de Instituição e sociedade e passa a ser foco da 
coleta anual no Núclo Focal Avaliativo de Políticas Centrais; 

(iii). Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, que sai do núcleo de 
Políticas Centrais e passa a compor o Núcleo Focal Avaliativo de 
Gestão e Apoio, juntamente com as demais dimensões 
administrativas de interface internas da Escola; e, por fim, 

(iv). Dimensão 8 - Planejamento de avaliação, que deixa o núcleo de 
Gestão e apoio e passa a ter destacado seu desenho transversal de 
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continuo movimento aprimoramento entre todos os demais Núcleos 
Focais Avaliativos. 

 

Com a nova organização, o projeto avaliativo de autoavaliação institucional da FGV 

DIREITO SP passa a ser representado pela ilustração abaixo.

 

 

O primeiro núcleo focal avaliativo, com periodicidade avaliativa anual, recebeu o título de 

Políticas Centrais e engloba as dimensões classificadas como eixos 3 e 5, mais 

relacionadas ao cotidiano da Instituição Educacional e que, por isso, necessitam de 

atualidade dos dados de pesquisa e agilidade na fomentação de informações aos gestores 

para tomadas de decisões estratégicas, além de maior cuidado com os processos de 

interferência do pesquisador. O núcleo focal avaliativo de Políticas Centrais abrange, em 

especial, as dimensões de números um, dois, sete, nove e dez, a saber: 
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(i). A Política para o ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e as 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

(ii). A comunicação com a sociedade. 
(iii). Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; e 
(iv). Políticas de atendimento a estudantes e egressos. 

 

O segundo e o terceiro núcleos focais avaliativos, por sua característica de menor alteração 

no tempo tem periodicidade de dois anos, sendo intercalados, cada um com seu momento 

específico de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação. 

 

O segundo núcleo focal avaliativo, intitulado de Gestão e Apoio, representando o eixo 4, 

foca a visão da Instituição em suas relações, visando a obtenção de subsídios importantes 

na otimização de seus processos internos, acerto das fragilidades e exploração das 

potencialidades. Estão englobadas no núcleo focal avaliativo de Gestão e Apoio 

especialmente as dimensões de números um, cinco, seis e oito, que representam: 

(i). As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho; 

(ii). Organização e gestão da Instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e economia na relação com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; e 

(iii). Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da Educação Superior. 

 

O último núcleo focal avaliativo, nomeado como Instituição e Sociedade, envolvendo o eixo 

2, busca refletir e aprimorar o diálogo e as relações da FGV DIREITO SP com a Sociedade, 
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buscando informações confiáveis e seguras que envolvem primordialmente as dimensões 

de números um, três e quatro, abaixo elencadas: 

(i). A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; e 
(ii). Responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se confere à sua contribuição em relação à inclusão social, 
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

Destaca-se que a Dimensão de Planejamento de avaliação, eixo 1, tem um continuo 

movimento aprimoramento entre todos os demais Núcleos Focais Avaliativos, tendo um 

transversal a todos os núcleos e sendo formalmente revisitado como um todo no último ano 

do triênio. 

 

Nesse sentido, a proposta de autoavaliação da Escola, não só apresenta a ano do triênio 

dados, avaliações, análises e ações sobre as dez dimensões avaliativas destacadas pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, como se preocupa em garantir 

aprofundamento diferenciado para as dimensões contempladas nos núcleos focais em 

análise, dentro de cada ano que compõe o triênio avaliativo. 

 

No triênio deste PDI, os procedimentos avaliativos previstos na CPA FGV DIREITO SP, 

estruturado em núcleos focais avaliativos, organiza-se a partir de um conjunto de etapas de 

preparação, de atividades elaboradas para seu desenvolvimento e de consolidação, 

resumidas no Gráfico de Gantt abaixo e descrito a seguir. 
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Em cada um dos núcleos focais avaliativos:  

(i). a etapa de Planejamento caracteriza-se pelo diálogo com a 
comunidade acadêmica para, na dimensão a ser avaliada, definir: 

a. os temas a serem abordados; 
b. os indicadores a serem adotados; e 
c. a metodologia da pesquisa. 

(ii). na etapa de Preparação são desenvolvidos, se necessários, os 
instrumentos de pesquisa e são contratadas profissionais 
especializados para a coleta de dados. Caso a metodologia não 
envolva coleta de dados, o período de preparação garante o acesso 
as informações necessárias. 

(iii). a etapa de Sensibilização busca despertar em todos os envolvidos 
o engajamento e dedicação necessários ao momento avaliativo, 
bem como, explicitar os objetivos do processo que está por se iniciar. 

(iv). na etapa de Desenvolvimento são coletadas e sistematizadas as 
informações necessárias ao processo avaliativo. 

(v). a etapa de Relatório destina-se a organizar as informações 
coletadas, relacionando-as com os resultados obtidos em outras 
avaliações já realizadas. 
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(vi). na etapa de Divulgação é disponibilizado acesso a toda 
comunidade acadêmica ao relatório de avaliação. 

(vii). o Balanço Crítico é resultado da reflexão coletiva sobre as 
informações do relatório e busca estabelecer metas a serem 
alcançadas, guiando, assim, as decisões estratégicas da Instituição. 

(viii). Na etapa de Contraponto Missão, é desenvolvida uma reflexão 
coletiva através da qual é observado se a Instituição tem caminhado 
no sentido de cumprir a missão à qual ela se dispôs.  
 

Durante o período de vigência do PDI, a FGV DIREITO SP pretende dar seguimento à sua 

proposta de autoavaliação institucional nos termos e prazos consignados nos documentos 

adequados.  

 

A avaliação na FGV DIREITO SP é gerida por comissão autônoma em relação a conselhos 

e demais órgãos colegiados existentes na Escola, denominada Comissão Própria de 

Avaliação, a CPA FGV DIREITO SP. 

 

Na escolha dos membros eleitos da CPA FGV DIREITO SP, há envolvimento de toda a 

comunidade interna e não é priorizado nenhum dos segmentos institucionais. A composição 

da CPA FGV DIREITO SP, assim como seu regulamento são informações de livre acesso 

interno, sendo divulgados por Comunicação Interna assinada pela Diretoria. 

 

18.2.2.1 Formas de utilização dos resultados das autoavaliações e 

apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica 

O processo avaliativo é intrinsecamente integrado ao projeto educacional da FGV DIREITO 

SP e não se apresenta como uma programação de atividades fechadas, encerradas, pois 

se delineia e se revê à medida que novas necessidades e reflexões sobre determinados 

temas exigem novas informações avaliativas. 
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A autoavaliação é radical no enfrentamento dos conflitos, no desvelamento dos problemas, 

evidenciando em cada momento sua pertença à proposta educacional da instituição. 

Procura sinalizar, sempre, possíveis desvios da missão, mantendo um delineamento 

metodológico flexível, mas sem deixar de ser rigoroso. Caminha e se amplia à medida que 

o grupo de professores, pesquisadores, alunos, funcionários e gestores constroem uma 

cultura avaliativa que os subsidia a lidar com os conflitos próprios da administração de um 

empreendimento educacional. 

 

O processo avaliativo serve à instituição e a seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em 

que constrói uma metodologia de administração educacional de cursos de Direito 

sustentada pelos subsídios da avaliação. 

 

A avaliação institucional constitui um recurso que orienta a trajetória da instituição com 

informações confiáveis e valiosas e que, apropriada pelos educadores, gestores e alunos, 

leva a tomada continua de decisões para o aperfeiçoamento progressivo da ação educativa, 

favorecendo o alcance dos objetivos e o cumprimento da missão institucional. 

 

Dessa forma, os resultados da autoavaliação pautam todo o Planejamento Institucional da 

Escola. 
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18.2.3 O processo de Planejamento Estratégico Institucional  

Paralelo ao Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, a FGV DIREITO SP ciente da 

importância de aprimoramento constante, em especial por seu papel social na área de 

educação e de disseminação dos conhecimentos acadêmicos, adota desde 2005, o 

processo de Planejamento Estratégico envolve a aplicação dos indicadores trazidos pela 

Avaliação Institucional FGV DIREITO SP, com a finalidade de delinear estratégias de 

cumprimento dos objetivos a curto, médio e longo prazo.  

 

Este processo de planejamento estratégico é elaborado coletivamente pelos 

coordenadores de áreas, a gerência executiva e a diretoria da FGV DIREITO SP, a partir 

do relatório da CPA FGV DIREITO SP e dos debates da Comunidade Acadêmica realizados 

nos Seminários anuais de Planejamentos que acontecem em tempo integral durante cerca 

de três dias do ano e, no qual está presente o corpo diretivo, o corpo docente e 

representantes do corpo discente e técnico-administrativo da Escola. 

 

Para medição da situação de crescimento e melhorias da FGV DIREITO SP diante deste 

processo de melhoria, desde 2005 são feitos relatórios de acompanhamento de atividades 

semestrais com levantamento de informações pelas Coordenadorias responsáveis por 

cada uma das áreas, organizado pela Assessoria de Diretoria da instituição, e 

acompanhado pela CPA FGV DIREITO SP de forma avaliar se o Planejamento Estratégico 

está sendo desenvolvido e atualizado. 
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Neste contexto, os responsáveis por cada área da FGV DIREITO SP reúnem e 

encaminham para CPA indicadores quantitativos ou qualitativos de sua área no panorama 

atual. Este conjunto de informações garante ações corretivas, com base nos resultados dos 

indicadores levantados pelo Processo de Avaliação Institucional, alcançando, assim, o 

aprimoramento de qualidade necessário da Escola, além de sinalizar pontos de atenção 

para futura análise detalhada da CPA FGV DIREITO SP. 

 

18.2.4 Ouvidoria 

A Ouvidoria Acadêmica FGV é a instância aberta a qualquer membro da comunidade 

acadêmica e sociedade para resolução de conflitos.  

 

O atendimento da Ouvidoria Acadêmica FGV é realizado através de endereço eletrônico 

próprio, pessoalmente e via telefone, de forma a: 

(i). ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou 
esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados; 

(ii). receber, analisar e encaminhar as manifestações dos interessados 
aos setores envolvidos; 

(iii). acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e 
mantendo o interessado informado; 

(iv). responder com clareza as manifestações dos interessados no menor 
prazo possível. 

 

Durante todo o processo, a Ouvidoria Acadêmica FGV oferece ao requerente a garantia de: 

(i). agir com transparência, integridade e respeito; 
(ii). atuar com agilidade e precisão; 
(iii). exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando 

a desburocratização; 
(iv). fomentar a participação de todos no controle e decisão dos atos 

praticados pela IES; e 
(v). estabelecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e 

objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações. 
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Por fim, os materiais e informações colhidos pela Ouvidoria delineiam ações corretivas 

imediatas que são utilizadas no desenvolvimento do planejamento do Compliance. 
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19 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES 

ACADÊMICAS 

19.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

A FGV DIREITO SP dispõe de infraestrutura física própria e faz uso compartilhado de toda 

a estrutura disponibilizada pela FGV (instalações acadêmicas e administrativas). 

 

A infraestrutura da FGV DIREITO SP compreende salas de aula, salas individuais e 

compartilhadas para docentes, salas para pesquisadores e estagiários, salas para 

coordenadores, sala para a direção, salas de estudo individuais e em grupo, salas de 

reunião, sala para as secretarias acadêmicas, área de atendimento ao aluno, biblioteca, 

espaço de conveniência, espaço de convivência, auditórios, laboratórios de informática, 

sala de videoconferência, restaurante e lanchonete, instalações sanitárias em todos os 

andares, sanitários familiares e adaptados, além de outros espaços, todos devidamente 

equipados. Todas as instalações contam com acesso à internet sem fio. 

As instalações administrativas contam com equipamentos e recursos necessários para o 

desenvolvimento das atividades de seus colaboradores, computadores e pool de 

impressoras para todas as estações de trabalho, bem como equipamentos de ar 

condicionado em todos os ambientes administrativos.  

 

A CPA também tem acesso a espaço de trabalho, com disponibilidade dos mesmos 

recursos tecnológicos ofertados aos demais professores e colaboradores.  
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A seguir, toda a infraestrutura é apresentada em categorias específicas:  

 Quantidad
e (2019) 

Área 
(m²) 

2019 2020 2021 

Área de Lazer / Espaço 
Livre 

13 1421 1421 1421 1421 

Auditório / Centro de 
Convenções / Anfiteatro 

8 1073 1073 1073 1073 

Biblioteca 11 1063 1063 1063 1063 
Cantina / Cozinha / 

Lanchonete 
29 751 751 751 751 

Espaço de Conveniência 13 523 523 523 523 
Espaço do Docente e 

Tutor 
24 479 479 479 479 

Espaço para Atividade 
Administrativa 

163 4489 4489 4489 4489 

Espaço para Aula Prática 5 143 143 143 143 
Espaço para Coordenação 8 107 107 107 107 
Laboratório de Informática 9 854 854 854 854 

Outras Instalações 422 7321 7321 7321 7321 
Sala de aula 65 5814 5814 5814 5814 

Sala de Estudos 
(Individual/Grupo) 

31 1130 1130 1130 1130 

Espaço de Educação 
Esportiva 

1 518 518 518 518 

Espaço do Funcionário 6 88 88 88 88 
 

 

19.2 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

A FGV DIREITO SP possui infraestrutura acadêmica própria e faz uso compartilhado de 

toda a estrutura disponibilizada pela FGV. 

 

Os professores possuem salas para o exercício de suas atividades, sendo que os de Tempo 

Integral e Dedicação Exclusiva possuem salas individuais para exercerem suas atividades, 

dentre elas o atendimento aos alunos e o desenvolvimento de pesquisas. 
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Além disso, há áreas destinadas para salas de aula, auditórios, laboratórios de informática 

e biblioteca, conforme descrito a seguir. 

 

 

19.2.1 Sala de aula e auditório: equipamentos e recursos 

tecnológicos 

Atendendo às necessidades e proporcionando condições adequadas aos estudos, todas 

as salas de aula da FGV DIREITO SP são equipadas com: (i) computador do professor 

(com leitor de DVD); (ii) monitor de LCD; (iii) projetor multimídia; (iv) equipamento de áudio; 

(v) telas de acionamento automático; (vi) ar condicionado; (vii) acesso à internet, incluindo 

visitantes; (viii) acesso à intranet acadêmica. 

 

Por meio dos desktops é possível utilizar os principais softwares acadêmicos como: Eviews 

9, MatLab, IBM SPSS, R + RStudio, Stata, Economática, Anaconda, Office 365 da 

Microsoft. 

 Quantidade Área (m²) 
Salas de aula 65 5814 

 

Os auditórios são equipados com sistemas modernos de áudio e vídeo além de contar com 

área técnica dedicada para o gerenciamento dos recursos oferecidos, como o registro de 

áudio e vídeo de eventos bem como a transmissão ao vivo destes. 
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19.2.2 Laboratório de informática: equipamentos e recursos 

tecnológicos 

A seguir estão listados os laboratórios de informática e outros equipamentos, 

dimensionados de acordo com as demandas das aulas e cursos. 

Prédio Equipamento Especificação Quantidade 

N
O

V
E

 D
E

 J
U

L
H

O
 2

02
9 

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

E
S

 

LA
B

 -
 

50
1 Intel Core i7, 8GB memória DDR3, 500GB de HD e kit 

multimídia 
46 

LA
B

 -
 

50
2 Intel Core i7, 8GB memória DDR3, 500GB de HD e kit 

multimídia 
46 

LE
P

I 
50

3 Intel Core i5, 8GB memória DDR3, 320GB de HD e kit 
multimídia 

37 

LA
B

 -
 

50
4 Intel Core i5, 8GB memória DDR3, 500GB de HD e kit 

multimídia 
57 

LA
B

 -
 

50
6 Intel Core i5, 4GB memória DDR3, 500GB de HD e kit 

multimídia 
34 

LA
B

 -
 

50
7 Intel Core i7, 8GB memória DDR3, 500GB de HD e kit 

multimídia 
46 

S
al

a 
de

 
E

st
ud

os
 

B
IB

LI
O

T
E

C
A

 

Intel Core i5, 4GB Memória DDR4, 500GB de HD e Kit 
Multimídia 

19 

S
al

a 
de

 
E

st
ud

os
 

B
IB

LI
O

T
E

C
A

 

Intel Core i5, 4GB Memória DDR4, 500GB de HD e Kit 
Multimídia 

9 

S
al

a 
de

 E
st

ud
os

 
B

IB
LI

O
T

E
C

A
 (

3º
 a

n
d

ar
) 

Intel Core i5, 4GB Memória DDR4, 500GB de HD e Kit 
Multimídia 

13 

R
O

C
H

A
 

23
3 

LA
B

 -
 2

33
 

D
IR

E
IT

O
 S

P
 

Intel Core i5, 4GB memória, 500GB de HD e kit 
multimídia 

52 

R
O

C
H

A
 

24
7 

 

S
al

a 
de

 
E

st
ud

os
 

R
oc

ha
, 2

47
 

Intel Core i5, 8GB memória DDR3, 1TB de HD e kit 
multimídia 

15 

 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
175 de 293 

 

Página 175 de 293 

 

Por meio dos desktops é possível utilizar os principais softwares acadêmicos como: Eviews 

9, MatLab, IBM SPSS, R + RStudio, Stata, Economática, Anaconda, Office 365 da 

Microsoft. 

 

Os laboratórios contam ainda com apoio de equipe especializada para orientação ao corpo 

docente e discente quanto ao uso dos recursos de tecnologia da informação e comunicação 

assim como também dúvidas sobre o bom uso das ferramentas e soluções que suportam 

a Escola. 

 

 

19.2.3 Uso dos laboratórios e correlação com os cursos 

Todos os laboratórios podem ser usados por qualquer curso ofertado pela FGV DIREITO 

SP, para realização de aulas e provas, mediante reserva. Além disso qualquer aluno pode 

acessar os computadores para realização de estudos, pesquisas e impressões de materiais 

por meio de sistema de autoatendimento.  

 

As políticas de uso dos laboratórios são dispostas em regulamento específico.  

 

 

19.2.4 Demais equipamentos e Recursos tecnológicos 

Prédio Equipamento Especificação Quantidade 

N
O

V
E

 
D

E
 

JU
L

H
O

Notebook Intel Core 2Duo, 4GB memória DDR2, 250GB de HD 23 
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Prédio Equipamento Especificação Quantidade 

Webcam 
Videochamada Full HD de 1080p com áudio estéreo - 

Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a 
monitores de laptop ou LCD 

7 

Tripé Tripé Profissional com Cabeça Hidráulica BallHead 1,56m 7 

Filmadoras 
3-Filmadora digital zoom 35x, painel LCD 2,7” 

2 – Filmadora digital HD zoom 57x, painel LCD 3” 
2- Filmadora digital Full HD zoom 10x, painel LCD 3,5” 

7 

Gravadores 
3-Gravador Digital com microfone interno. 

2- Gravador Digital de 4 Canais de 96kHz/24 bits com 
Entradas XLR e Microfones Ajustáveis 

5 

Impressora 
2- Multifuncional Laser Preto e Branco 

1- Multifuncional Laser Colorido 
3 

R
O

C
H

A
 2

33
 

Impressoras 
Preto & branco 1 

Colorida 1 
Notebook Notebooks 8 

Tablet 
Xoom-2 (Motorola) 1 

Ipad (Apple) 4 

Câmera 
1 câmera digital da Canon 
1 câmera digital da Sony 

1 filmadora Samsung 
3 

Gravador Digital 5 
Scanner de 

mão 
Portátil 3 

Caixa de som Portátil 1 
 

 

19.2.5 Salas de videoconferência 

A FGV DIREITO SP possui salas de videoconferência com equipamentos avançados de 

áudio e vídeo, além do software de videoconferência e colaboração Microsoft Teams que 

possibilitam reuniões, apresentações e estudos entre grupos à longa distância, além da 

economia de tempo e recursos,  

Salas de videoconferência 

Edifício Nove de Julho Sala 1001 

Edifício Rocha 233 Sala 1003 
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19.2.6 Políticas de expansão e atualização de equipamentos 

No que se refere à manutenção e conservação de equipamentos, a FGV adota uma política 

de dar preferência às empresas credenciadas pelos fabricantes. 

 

A FGV mantém um contrato de terceirização de serviços de atendimento ao usuário, que 

contempla instalação e manutenção de hardware e software. 

 

A manutenção e a conservação dos equipamentos eletrônicos são de responsabilidade do 

Núcleo de Atendimento Tecnológico (NAT) e usualmente realizadas no local de trabalho 

por um funcionário da equipe de suporte técnico. Em casos cujo diagnóstico do 

equipamento requeira manutenção mais acurada, este é levado para o laboratório de 

manutenção, e o prazo para solução do problema é de 24 horas. Caso ultrapasse esse 

prazo, é alocada uma estação temporária para que o funcionário não deixe de trabalhar, 

até que seu computador tenha a manutenção concluída. 

 

A FGV conta com todo o seu ambiente computacional dedicado e contingenciado à sua 

operação localizados em datacenter com certificação TIER III. De forma a garantir o acesso 

internet em alta disponibilidade para os alunos e colaboradores, faz uso de dois provedores 

de telecomunicações CenturyLink e EMBRATEL para prover links de internet e estrutura 

física contingenciadas que garantem a disponibilidade contratada de 99,9% dos serviços. 

 

O sistema usado pelos estudantes é composto por servidores de serviços web e de bancos 

de dados e este conjunto é exclusivo para acesso dos estudantes aos cursos. Os servidores 
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acessados diretamente pelos estudantes ficam em configuração de balanceamento de 

carga, com redundância e maior tolerância a falhas. A FGV também faz uso de storage 

externo para armazenamento dos conteúdos dos diversos cursos a distância e dos 

materiais postados no ambiente pelos alunos. 

 

19.2.7 Recursos tecnológicos existentes 

Além da estrutura descrita acima, composta por equipamentos e softwares que compõe as 

salas de aula e os laboratórios da Escola, são oferecidas outras ferramentas ao aluno para 

apoio acadêmico-administrativo, tais como: Aluno Online, eClass e Intranet. 

 

O eClass é o ambiente virtual de aprendizagem da FGV DIREITO SP utilizado como 

plataforma de ensino mediado por tecnologia dos cursos regulares. Entre suas 

funcionalidades, destacam-se as seguintes: 

(i). Divulgação de informações sobre disciplinas; 
(ii). Espaço de comunicação entre professores e alunos com publicação 

de conteúdos, trocas de mensagens, fóruns de comunicação, chat e 
webcon; 

(iii). Ambiente para disponibilização materiais didáticos, vídeos, slides e 
outros recursos; 

(iv). Ferramentas de exercícios, questionários e avaliações online com 
recursos de autocorreção e feedback automático; 

(v). Sistema de entrega de atividades; 
(vi). Sistema de verificação de plágio para atividades e trabalhos; 
(vii). Listas de alunos, notas e indicadores de progresso de alunos.  

 

O sistema de impressão disponibilizado aos alunos segue o padrão de autoatendimento, 

permitindo que eles comprem créditos e imprimam seus trabalhos em ambiente virtual. 
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Além disso, há um acompanhamento constante das demandas reportadas por docentes e 

discentes, para análise de viabilidade da aplicação da FGV DIREITO SP. Por meio da área 

de Inovação & Tecnologia também verificamos de forma constante, no Brasil e no exterior, 

as tendências do mercado educacional que possam contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo pedagógico. 

 

19.2.8 Plano de manutenção das instalações físicas 

A administração e manutenção da infraestrutura predial, obras e reformas é realizada pela 

Diretoria de Operações que compõe a infraestrutura técnica-administrativa para suporte e 

atendimento às unidades da Fundação Getulio Vargas. 

 

A manutenção das instalações ocorre de maneira preventiva, a partir da elaboração de 

planos de trabalho e de cronogramas para a sua realização e também de forma reativa, a 

partir da abertura de um chamado para atendimento de solicitações ordinárias. No caso de 

atendimento de manutenção reativa, os prazos de atendimento variam conforme o tipo de 

serviço necessário, a partir de parâmetros já definidos, a depender da complexidade. 

 

19.2.9 Plano de contingência 

19.2.9.1 Estabilidade elétrica 

As instalações possuem um sistema elétrico eficiente, com recursos tecnológicos 

atualizados, que recebe energia em baixa tensão homologada pela concessionária nos 

padrões atuais (RECON), com elevado padrão de segurança e estabilidade. 
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Também integram o sistema elétrico equipamentos No-Break e iluminação de emergência 

além de gerador de energia e sistema de proteção a descargas atmosféricas (Para-Raios), 

quando aplicável. 

 

19.2.9.2 Abastecimento de água 

As instalações possuem reservatórios de água com capacidade suficiente para garantir o 

pleno funcionamento das principais edificações durante um período mínimo de 8 (oito) 

horas no caso de interrupção do fornecimento de água pela concessionária pública. 

 
19.2.9.3 Segurança Patrimonial 

A FGV é responsável por garantir a segurança dos alunos, professores, funcionários e 

visitantes na unidade física e para atender de forma adequada às necessidades 

institucionais. 

 

O acesso às instalações é realizado, obrigatoriamente, mediante a utilização de crachá e 

através das catracas existentes nas Portarias, seguindo protocolos de segurança já 

definidos. 

 

As unidades da FGV também possuem sistema de câmeras de segurança com 

monitoramento e gravação remota para segurança física e controle de acesso das 

instalações 
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19.2.9.4 Plano de combate a incêndio 

Os diversos ambientes da FGV contam com mapas de riscos, rotas de fuga, extintores de 

incêndio, sistema de hidrantes e iluminação de emergência devidamente sinalizados aos 

seus colaboradores e alunos. 

 

Em todas as unidades, a FGV possui brigadistas de incêndio, socorristas com certificação 

internacional, sistema de alarme de incêndio com centrais endereçáveis, plano de 

abandono e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) regular. Nas unidades em que 

for aplicável, há sistema de sprinklers, detecção de fumaça e porta corta fogo com 

antecâmara. 

 

Em caso de emergência, devem ser observados os procedimentos abaixo: 

Ponto de Atenção Responsabilidade/ Competência 
Usuário (Alerta) Ao identificar um princípio de incêndio, deverá acionar o 

alarme de incêndio manual através da botoeira, tipo quebra-
vidro, localizada nos halls dos andares. 

Equipe de Emergência (Análise da 
situação) 

Identificar o andar sinistrado (pelo painel da central de alarme 
de incêndio) localizado na recepção. 
Silenciar o alarme pelo painel central. 
Comparecer ao local para análise final da emergência. 

Equipe de Emergência (Apoio externo) Informar ao Líder da Brigada, Coordenador da Brigada e o 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Líder da Brigada (Apoio externo) Acionar o Corpo de Bombeiros (193) prestando as 
informações necessárias, conforme plano de emergência 
específico. 

Equipe de Emergência (Primeiros-
socorros) 

Prestar atendimento às eventuais vítimas, conforme 
treinamento específico dado aos brigadistas e socorristas. 

Eletricistas (Eliminação de riscos) 
Corte da energia elétrica (parcial ou total) 

Desligar energia elétrica, conforme necessidade. 

Equipe de Emergência (Abandono de 
área) 

Acionar o alarme de incêndio para que se inicie o abandono 
geral. 
Os ocupantes do andar sinistrado, que já devem estar cientes 
da emergência, devem ser os primeiros a descer, em fila e 
sem tumulto, após o primeiro toque, com um brigadista 
liderando a fila e outro encerrando a mesma.  
Antes do abandono definitivo do pavimento, um ou dois 
brigadistas devem fazer uma varredura em todas as salas 
para verificar se algum ocupante não ouviu o sinal sonoro, e 
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Ponto de Atenção Responsabilidade/ Competência 
providenciar o fechamento das portas e/ou janelas, se 
possível. 
Pessoas com mobilidade reduzida devem ser acompanhada 
por dois brigadistas ou voluntários, previamente designados 
pelo Líder da Brigada. Essas pessoas são as últimas a saírem 
da edificação. 

Usuários Todos os demais ocupantes de cada pavimento, após soar o 
alarme, devem parar o que estiverem fazendo, pegar apenas 
seus pertences pessoais e agruparem-se no hall dos andares 
ou no corredor interno (saída de emergência) organizados em 
fila direcionada à porta de saída de emergência.  
Em seguida os ocupantes dos andares devem iniciar a 
descida, dando preferência às demais filas, quando cruzarem 
com as mesmas (como numa rotatória de trânsito), até a saída 
(térreo), onde deverão se concentrar até o ponto de encontro. 

Equipe de Emergência (Combate ao 
incêndio) 

Os demais Brigadistas devem iniciar, se necessário e/ou 
possível, o combate ao fogo, desde que estejam devidamente 
treinados, capacitados e protegidos.  
O combate ao incêndio deve ser efetuado conforme 
treinamento específico dado aos Brigadistas. 

Equipe de Emergência (Investigação) Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, 
incluindo a liberação da edificação pelas autoridades, o Líder 
da Brigada deve iniciar o processo de investigação e elaborar 
um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de 
controle, para as devidas providências e/ou investigação. 

 

19.2.10 Biblioteca 

A Biblioteca Karl A. Boedecker (BKAB) foi criada em 1954, no mesmo ano da fundação da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV, com o objetivo de fornecer 

apoio bibliográfico às atividades de ensino e pesquisa desta instituição. Em 2003, com a 

criação da Escola de Economia e da Escola de Direito, as atividades da biblioteca foram 

estendidas aos novos cursos, com ampliação da estrutura e dos acervos especializados. A 

biblioteca situa-se em um prédio de cinco andares anexo à Escola de Administração e conta 

com uma ampliação instalada no prédio da Escola de Direito.  

 

Em 2012, com o objetivo de integrar as bibliotecas da FGV, foi instituído um Sistema de 

Bibliotecas ao qual quatro unidades passaram a estar subordinadas: (1) a Biblioteca Karl 
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A. Boedecker (BKAB), em São Paulo; (2) a Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS), 

no Rio de Janeiro; (3) a Biblioteca de Brasília e (4) a Biblioteca Digital FGV, que é composta 

por dois repositórios dedicados a indexar, preservar e difundir a produção acadêmica e as 

revistas científicas da FGV. 

 

A BKAB é aberta a alunos, professores, funcionários, parceiros e ex-alunos da FGV. O 

acesso de usuários externos é permitido somente mediante autorização prévia de 

professores e diretores da FGV ou a critério da gerência da Biblioteca. 

 

O acervo é especializado em Administração, Direito, Negócios, Economia e Ciências 

Sociais e composto de livros, coleções de periódicos, teses e dissertações, relatórios de 

pesquisa, imagens e vídeos, disponíveis em formato impresso ou digital. Um catálogo 

online e um sistema de busca integrada permitem a consulta ágil ao acervo impresso e 

digital disponível tanto na BKAB como em todo o Sistema de Bibliotecas da FGV. 

 

No primeiro subsolo do edifício da FGV DIREITO SP, situado à Rua Rocha, existe uma 

extensão da biblioteca criada para atender aos alunos, professores e funcionários dessa 

Escola, onde está concentrado o acervo mais utilizado pelo curso. 

 

Em 2018, o número médio de visitas à BKAB foi de 1.030 usuários por dia. 
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19.2.10.1 Acervo por área do conhecimento 

O acervo da BKAB é formado por 105.656 exemplares de 76.695 títulos de obras em geral, 

1.400 títulos de periódicos e 508 bases de dados, com texto integral de artigos, livros, 

informações econômicas, financeiras e jurídicas. A tabela a seguir detalha números do 

acervo e o planejamento de expansão para os próximos anos: 

Dimensões do acervo 2018 2019 2020 2021 2022 

Obras por material Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl.
Audiobooks 41 69 - - - - - - - - 

eBooks 348 94 - - - - - - - - 
eBooks FGV Editora 613 0 - - - - - - - - 
Fotografias 507 636 - - - - - - - - 
Livros impressos 56.471 83.887 - - - - - - - - 
Obras de referência 3.668 5.051 - - - - - - - - 
Teses, Dissertações, TCCs 4.872 4.875 - - - - - - - - 
Vídeos 1.152 1.274 - - - - - - - - 
Total 67.672 95.886 - - - - - - - - 
Obras fora do Sophia Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl.
Depósito externo 4.877 5.624 - - - - - - - - 
Acervo Paulo Egydio 
Martins 4.146 4.146 - - - - - - - - 
Total 9.023 9.770 - - - - - - - - 

Total de obras geral 
Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl.
76.695 105.656 78.095 107.956 79.495 110.256 80.895 112.556 82.295 114.856

     
Publicações periódicas Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl.
eJournals 63 49 - - - - - - - - 
Periódicos impressos 1.337 37.278 - - - - - - - - 
Total 1.400 37.327 1.400 37.327 1.400 37.327 1.400 37.327 1.400 37.327 
TOTAL GERAL 78.095 142.983 79.495 145.283 80.895 147.583 82.295 149.883 83.695 152.183

     
Bases de dados 
(assinaturas) Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl. Títulos Exempl.
Assinadas 35 - - - - - - - - - 
Portal de Periódicos 
CAPES 473 - - - - - - - - - 
Total 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 

 

19.2.10.1.1 Acervo bibliográfico virtual - bases de dados e repositórios 

A BKAB disponibiliza 474 bases de dados por meio do Portal de Periódicos CAPES e de 

35 assinaturas próprias, tais como a Minha Biblioteca, a Biblioteca Virtual Universitária 

Pearson, LexisNexis Academic, JSTOR, HeinOnline, RT Online, Biblioteca Digital Lex, 
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EBSCO Business Source Complete, Web of Science, Orbis, S&P Capital IQ, Economatica, 

Gartner Core Research, JCR (Journal Citation Reports), EMIS, Reuters Eikon, Bloomberg, 

Bankscope, World Trade Law, CALI, entre outras, provendo acesso ao texto completo de 

coleções de periódicos, artigos, eBooks, preprints, patentes, indicadores econômicos e 

sociais, dados estatísticos, doutrinas, legislações e jurisprudências. O acesso ao conteúdo 

digital não se limita às dependências da FGV. Sempre que possível, os usuários podem 

acessar remotamente o conteúdo restrito por meio de um login pessoal na Rede FGV, feito 

a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. 

 

Já os eBooks publicados pela FGV Editora podem ser emprestados aos usuários 

cadastrados na Biblioteca, para leitura no aplicativo Adobe Digital Editions (que deve ser 

baixado gratuitamente no dispositivo pessoal do usuário). Após a expiração do prazo de 

empréstimo, o eBook é automaticamente apagado do aplicativo e devolvido do cadastro do 

usuário. O empréstimo virtual é totalmente gerenciado pelo software Sophia. 

 

Além das bases de dados, a Biblioteca Digital FGV disponibiliza também dois repositórios 

(acesso aberto) contendo a produção técnica e científica da instituição, composta por teses, 

dissertações, periódicos científicos, relatórios de pesquisa, artigos, vídeos, imagens e 

bancos de dados. 
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19.2.10.2 Formas de atualização e expansão do acervo 

A política de atualização e expansão do acervo da Biblioteca tem a meta geral de manter 

um acervo bibliográfico que atenda às necessidades acadêmicas do corpo docente e 

discente da Instituição. Para tanto, são consideradas as seguintes metas específicas: 

(i). desenvolver e atualizar o acervo bibliográfico em função dos 
programas e propostas pedagógicas dos cursos oferecidos pela 
FGV; 

(ii). desenvolver e atualizar o acervo bibliográfico de forma a atender às 
demandas de pesquisas desenvolvidas pela FGV. 

 

A seguir, a descrição das políticas específicas e as respectivas ferramentas necessárias 

para atingir as metas: 

(i). adquirir todas as sugestões de compra de publicações efetuadas por 
professores da FGV; são aceitas também as sugestões efetuadas 
por alunos, desde que sejam relevantes às áreas de interesse da 
FGV; 

(ii). adquirir todas as novas publicações constantes dos programas dos 
cursos oferecidos pela FGV seguindo critérios de quantidade e 
prioridade estabelecidos pelas respectivas coordenadorias de curso; 

(iii). adquirir novas publicações ou descartar obras obsoletas mediante 
revisão periódica do material bibliográfico constante no acervo da 
Biblioteca, com o auxílio de professores especialistas de cada área 
de atuação da FGV; 

(iv). adquirir novas assinaturas de periódicos (em papel e eletrônicos), 
conforme a demanda dos professores; 

(v). adquirir novas assinaturas de bases de dados, conforme a demanda 
dos professores; 

(vi). efetuar as renovações das assinaturas de periódicos, em papel e 
eletrônicos, tendo como base as estatísticas de uso (empréstimos e 
consultas) de cada título, bem como avaliações periódicas efetuadas 
pelos especialistas das áreas, a fim de manter as coleções 
atualizadas; 

(vii). efetuar as renovações das bases de dados a partir das estatísticas 
de uso, bem como, avaliações periódicas efetuadas pelos 
especialistas das áreas;  

(viii). expandir a quantidade de exemplares de livros conforme demanda 
dos usuários por meio do monitoramento de reservas. 
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19.2.10.3 Espaço físico para estudos 

A Biblioteca coloca à disposição de seus usuários locais de estudo individual e em grupo. 

Possui um total de 240 mesas de leitura e 456 assentos e disponibiliza 148 computadores 

para pesquisas no catálogo on-line, na internet, nas publicações eletrônicas e/ou nas bases 

de dados, além do acesso à rede wireless. Uma Sala Multimídia equipada com aparelho de 

DVD, videocassete, computador e televisão é destinada a atividades que necessitem de 

reprodução de vídeos. Cada uma das unidades da BKAB disponibiliza uma mesa de estudo 

apropriada para usuários portadores de necessidades especiais. Duas impressoras 

(autoatendimento) são disponibilizadas para os alunos por sistema papercut, cujo serviço 

é oferecido pela TIC (departamento de Tecnologia e Comunicação da FGV). A extensão da 

BKAB na Rua Rocha conta com 4 computadores de uso público (usuários); 5 computadores 

de uso interno (funcionários); 27 mesas para leitura individual e 50 assentos; 1 balcão de 

empréstimos, com 2 pontos de atendimento; 3 mesas de atendimento individual à pesquisa. 

 

19.2.10.4 Horário de funcionamento  

BKAB Rocha BKAB 9 de Julho 

ꞏ Consultas / empréstimos:  
Segunda a sexta-feira – 7h30 às 21h45  

Sábado (quando há aulas programadas) – 
9h às 17h45 

ꞏ Consultas / empréstimos:  
Segunda a sexta-feira – 8h às 21h45  

Sábado – 9h às 17h45 
 

Horário estendido: salas de estudo em 
grupo do 1º e 2º subsolos e salas de 

estudo do 3º andar: 
Até as 23h - de segunda a sexta-feira  

Até as 21h - aos sábados 
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19.2.10.5 Serviços oferecidos  

A Biblioteca da FGV-SP oferece serviços presenciais e virtuais aos seus alunos, 

professores, funcionários e ex-alunos da instituição. Há também serviços direcionados ao 

público externo à FGV.  

 

19.2.10.5.1 Site da Biblioteca 

No site da Biblioteca da FGV-SP <http://www.fgv.br/bibliotecas/sp> estão concentrados 

todos os serviços e recursos disponíveis ao usuário, além de ser um canal de comunicação 

das novidades implementadas na Biblioteca. Neste site estão também disponíveis: a busca 

integrada do Acervo Acadêmico FGV, o Catálogo Online de obras locais; a página de 

pesquisa de bases de dados; as aquisições recentes e a Biblioteca Digital da FGV, onde 

se concentra a produção acadêmica da Fundação Getulio Vargas em acesso aberto, em 

que se destacam o acervo de dissertações e teses defendidas na instituição e as revistas 

acadêmicas publicadas pela FGV. 

 

19.2.10.5.2 Acervo Acadêmico FGV 

Trata-se de um discovery service de última geração que realiza uma busca integrada e 

instantânea em todo o acervo que compõe o Sistema de Bibliotecas, o que inclui: os acervos 

locais das Bibliotecas da FGV-SP, FGV-RJ, FGV-Brasília, os eBooks, a Biblioteca Digital 

FGV e as coleções e artigos disponíveis nas bases de dados (eJournals). 
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19.2.10.5.3 Catálogo online 

O acervo local da BKAB está disponível para consulta no endereço 

<http://www.fgv.br/bibliotecas/sp/catalogo>. A Biblioteca disponibiliza, em suas instalações 

físicas, vários terminais de consulta. 

 

19.2.10.5.4 Acesso à internet 

A Biblioteca coloca à disposição do usuário, em suas instalações físicas, terminais para 

consulta e orienta o usuário como conduzir suas pesquisas na internet. Além disso, a 

biblioteca oferece aos usuários acesso à rede wifi da instituição, para conectar 

computadores e dispositivos pessoais. 

 

19.2.10.5.5 Acesso a informações do mercado financeiro 

Informações sobre o mercado financeiro e de negócios, empresas, setores da economia e 

notícias em tempo real podem ser obtidas em terminais de consulta exclusivos das 

agências informativas – Bloomberg e Reuters Eikon – instalados no andar térreo da 

Biblioteca. 

 

19.2.10.5.6 Empréstimo domiciliar 

Em 2018, a Biblioteca da FGV SP fez circular, em média, 285 publicações por dia, 

totalizando, neste período, 77.852 empréstimos e renovações. 

 

O regulamento de empréstimo da biblioteca está disponível em folhetos impressos e em 

sua homepage. A biblioteca presta o serviço de empréstimo domiciliar para usuários 

cadastrados, conforme a seguinte tabela: 
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Tipo de usuário 
Período de empréstimo 

Quantidade
Tipo de material Prazo 

- Graduação Audiobooks 

7 dias 8 
- Extensão Livros impressos 

- Ex-aluno (associado) Teses, Dissertações 

- Funcionário eBooks FGV Editora 

  Vídeos 
3 horas 3 

  Literatura Básica 

- Pós-graduação stricto sensu Audiobooks 

14 dias 

17 

- Pós-graduação lato sensu Livros impressos 

- Pesquisador Teses, Dissertações 

  Periódicos impressos 
7 dias 

  eBooks FGV Editora 

  Vídeos 
3 horas 3 

  Literatura Básica 

- Professor Audiobooks 

28 dias 

25 

- Departamento FGV Livros impressos 

- Projeto Professor Teses, Dissertações 

  Periódicos impressos 14 dias 

  eBooks FGV Editora 7 dias 

  Vídeos 
3 horas ou por 

demanda 
3 

  Literatura Básica 3 horas 3 

- Bibliotecas Livros impressos 7 dias 3 
 

 

19.2.10.5.7 Renovação e reservas de publicações 

Reservas podem ser solicitadas de três maneiras: pessoalmente, no Balcão de 

Empréstimos; pela Internet, no Catálogo Online, e pelos telefones (11) 3799-7728, (11) 

3799-7729 e (11) 3799-2210. Solicitações de empréstimo entre os acervos da Rua Rocha 

e Av. 9 de Julho são efetuados pela Internet. 

 

A renovação de empréstimo é permitida quando não há solicitação de reserva feita por 

outro usuário. O usuário pode efetuar renovações de duas formas: pela Internet (catálogo 
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online) ou então dirigir-se ao Balcão de Empréstimos munido do seu cartão de acesso e 

das publicações. 

 

19.2.10.5.8 Literatura básica 

A cada início de semestre letivo, publicações indicadas por professores são colocadas em 

regime especial de empréstimo por fazerem parte da literatura básica dos cursos 

ministrados na FGV-SP. Essas publicações ficam alocadas, temporariamente, no Balcão 

de Empréstimos e somente poderão ser emprestadas, internamente, por 3 horas, para 

consulta local. Exemplares adicionais são adquiridos para atender à demanda de 

empréstimos domiciliares. 

 

19.2.10.5.9 Comutação bibliográfica (serviço de localização e busca de 

documentos) 

A Biblioteca oferece um serviço de obtenção de documentos não localizados em seu 

acervo, por meio de empréstimo entre bibliotecas nacionais e internacionais, COMUT 

online, British Library e outros programas de intercâmbio de documentos. A solicitação 

desse serviço pode ser pelo site da Biblioteca. Aos usuários externos é oferecido o serviço 

de fornecimento de documentos pertencentes ao acervo da Biblioteca da FGV-SP, por meio 

do COMUT online e empréstimo entre bibliotecas. 

 

19.2.10.5.10 Orientação à pesquisa bibliográfica 

A Biblioteca possui uma equipe de bibliotecários para orientar seus usuários na realização 

de pesquisas acadêmicas, com o objetivo de auxiliá-los na busca das informações 
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necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos. Cursos de capacitação 

à pesquisa em bases de dados são periodicamente oferecidos. 

 

19.2.10.5.11 Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos 

A Biblioteca disponibiliza gratuitamente em seu site um manual de formatação de trabalhos 

acadêmicos, visando orientar os usuários na padronização de trabalhos segundo as normas 

brasileiras e internacionais atualmente aceitas na FGV. Há também uma equipe de 

bibliotecários para auxiliar seus usuários no emprego dessas normas. 

 

19.2.10.5.12 Visitas orientadas 

Visitas orientadas são oferecidas a todos os usuários que queiram conhecer os recursos e 

serviços disponíveis na Biblioteca. As visitas ocorrem todo o início de semestre, durante os 

primeiros 30 dias, em horários predefinidos. 

 

19.3 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

A FGV possui certificado de acessibilidade, o que comprova o atendimento a todos os 

requisitos da legislação para o acolhimento daqueles que possuam necessidades 

especiais. Em anexo incluímos o laudo emitido por nossa responsável técnica, 

acompanhado de RRT, pagamento de taxas do CAU e carteira profissional, atestando a 

responsabilidade técnica das informações prestadas. O documento detalha questões como 

espaços acessíveis, sinalização (incluindo identificação em braile), mobiliário, áreas de 

circulação e sanitários. Para além disso, há ainda políticas de apoio relacionadas ao acesso 

atitudinal, comunicacional e digital, como descrito no Plano de Garantia de Acessibilidade, 
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em conformidade com a legislação vigente, que dispõe sobre políticas de atendimento e 

recursos disponíveis e permitidos (incluindo cão-guia). Desde 2010, há oferta regular de 

cursos de Língua Brasileira dos Sinais (LIBRAS) para docentes, funcionários e alunos, por 

meio de disciplinas eletivas e cursos livres. No entanto, até o momento não tivemos uma 

situação que justificasse a contratação de um tradutor de LIBRAS em tempo integral para 

acompanhamento de discente. 

 

Observamos que as questões relacionadas à acessibilidade são dinâmicas, necessitando 

de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo, a partir de mudanças na legislação, boas 

práticas e necessidades específicas do corpo discente e do corpo funcional. Em relação às 

demandas acadêmicas das pessoas com deficiência, a FGV DIREITO SP possui uma 

política de atendimento das necessidades de adaptação que se baseia na situação 

específica apresentada, levando em conta a diversidade das demandas em função da 

natureza da deficiência. Para tal atendimento, a FGV DIREITO SP deve contar com a 

parceria de profissionais e entidades especializadas, desenvolvendo um plano 

individualizado juntamente com cada aluno com necessidade especial recebido e, assim, 

proporcionando todos os recursos necessários para seu efetivo aproveitamento. 

 

O programa FGV DIREITO SP Acessível trata-se de um apêndice do Plano de 

desenvolvimento institucional (PDI), desenvolvido pelo Comitê de Diversidade e fruto de 

uma análise coletiva e que envolve os diferentes segmentos institucionais na reflexão da 

acessibilidade e inclusão de estudantes com necessidades especiais. 
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Sendo um apêndice do PDI, o corrente documento realiza um diagnóstico da instituição no 

último ano de vigência do Plano e estabelece um conjunto de metas que deverão ser 

adotadas pela FGV DIREITO SP no triênio seguinte. 

 

A seguir são descritas algumas das principais ofertas inclusivas: 

 

19.3.1 Acessibilidade Atitudinal 

Os membros da comunidade da FGV DIREITO SP - professores(as), funcionários(as) e 

alunos(as) - se pautam pela ética nas relações estabelecidas no âmbito da Escola. O 

Código de Ética e Conduta da Fundação Getulio Vargas e o Código de Ética da FGV 

DIREITO SP impõem o dever de portar-se com urbanidade e respeito comunitário e de 

seguir os mais rigorosos padrões de honestidade intelectual em sala de aula e na sua 

produção acadêmica.  

 

Na FGV DIREITO SP, os(as) alunos(as) devem abdicar de comportamentos 

preconceituosos ou discriminatórios em relação a raça, cor, origem, identidade de gênero, 

estética pessoal, condições físicas, nacionalidade, sexo, idade, gravidez, estado civil, 

orientação sexual, posição social, deficiência, religião e outros atos que firam a dignidade 

das pessoas.  

 

O Comitê de Diversidade da FGV DIREITO SP poderá servir de espaço de escuta para 

alunos(as), professores(as) e funcionários(as) sobre questões de diversidade, promovendo 
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o diálogo, a sensibilização, medidas de prevenção e políticas ou atividades relacionadas ao 

tema.  

 

A Comissão de Ética Acadêmica da FGV DIREITO SP poderá orientar sobre usos de 

práticas restaurativas, conciliação e mediação de conflitos - inclusive junto ao Comitê de 

Diversidade -, bem como apurar, processar, julgar e aplicar sanções em caso de violação 

desses parâmetros. 

 

19.3.2 Acessibilidade Comunicacional 

A FGV DIREITO SP trabalha de forma incremental para garantir ausência de barreiras na 

comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual. Na garantia 

da acessibilidade comunicacional, destacam-se as seguintes ações: 

(i). desde 2010, oferta regular de cursos de Língua brasileira dos Sinais 
(Libras) para discentes, docentes e corpo técnico-administrativo; 

(ii). assessoramento especial em todos processos seletivos de ingresso 
e, se requerido, do discente; 

(iii). ferramentas para suporte para acesso ao acervo bibliográfico e 
leitores de tela, detalhados no próximo tópico; e 

(iv). planejamento de página institucional virtual acessível pelos 
diferentes perfis de leitores. 

 

19.3.3 Acessibilidade Digital 

Por padrão, a FGV utiliza em seu parque de computadores o sistema operacional Windows 

e o pacote Office da Microsoft com diversos recursos de acessibilidade como modelos de 

documentos mais acessíveis, teclas de atalho, navegação via teclado, modo de 

visualização em alto contraste, zoom de tela, ditado, compatibilidade com leitores de tela, 
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compatibilidade com hardwares especiais, assistente virtual e customização de recursos 

conforme as necessidades do usuário. 

 

Disponível para todos os alunos e colaboradores da FGV, e já instalado em todos os 

computadores dos laboratórios de informática, biblioteca e salas de aula, o NVDA, software 

de código aberto para leitura de tela, auxilia pessoas com deficiências visuais descrevendo 

os itens do monitor, permitindo ao usuário realizar suas atividades de estudo e pesquisa. 

O eClass, ambiente virtual de aprendizagem da FGV (LMS D2L), possui recursos e 

ferramentas para facilitar diferentes formas de aprendizagem. Além disso, segue diretrizes 

internacionais de acessibilidade para garantir a navegação e o entendimento de seu 

conteúdo. 

 

Está em fase de desenvolvimento o projeto para um novo site da FGV DIREITO SP, que 

deverá ter recursos de acessibilidade digital incluídos em sua especificação. Os eventos 

gravados na FGV DIREITO SP são publicados em seu canal do YouTube, onde a 

plataforma cria, automaticamente, legendas sincronizadas com o áudio de cada vídeo.  

 

Em relação às demandas acadêmicas das pessoas com necessidades especiais, a FGV 

DIREITO SP possui uma política de atendimento das demandas que se baseia na situação 

específica apresentada, levando em conta a diversidade dos atendimentos em função da 

natureza da necessidade. Para tal, a FGV DIREITO SP conta com a parceria de 

profissionais e entidades especializadas. 
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19.3.4 Acessibilidade Instrumental 

A política de inclusão da Fundação Getulio Vargas visa atender todas as pessoas em 

necessidades especiais (PNE), facilitando sua mobilidade, permitindo acesso a todos os 

espaços educacionais e administrativos, fornecendo ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação de acordo com o tipo de necessidade. 

 

A acessibilidade é um direito assegurado ao portador de necessidades especiais, que 

integrou outros grupos de pessoas com mobilidade reduzida, bem como outras minorias, 

como obesos, mulheres gestantes, ampliando assim o conceito de acessibilidade. 

 

As edificações estão adaptadas de modo a permitir que usuários cheguem ao seu destino 

sem dificuldades e barreiras, com espaços e ambientes apropriados e sua convivência 

diária. 

 

Os espaços são planejados em cada edificação atendendo a legislação vigente, conforme 

detalhado no Plano de Acessibilidade. 

 

 

19.3.5 Acessibilidade Metodológica 

A FGV DIREITO SP envida seus maiores esforços para a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais e tem o tema sempre sob discussão para atender cada vez mais a 

cada uma das especiais que porventura venham a surgir nos programas, como adequar 

tempo ou modelo de avaliação, adequação do material didático ou das metodologias 
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utilizadas em sala de aula. Todos os docentes da Escola estão aptos e são receptíveis a 

lidar com diferentes necessidades na melhor medida possível. A existência de um Comitê 

da Diversidade na Escola representa uma busca constante pelo aumento da diversidade e 

inclusão. O Comitê é responsável por acolher as dificuldades e novas necessidades e 

inspirar mudanças no sentido de garantir cada vez mais acessibilidade.  

 

Em termos de publicações, a FGV incentiva a comunidade acadêmica a produzir pesquisas 

e artigos que investiguem temas relacionados à diversidade e inclusão com o objetivo de 

colaborar no debate acadêmico sobre o tema.  

 

No sentido pedagógico as metodologias, teorias e técnicas utilizadas em sala de aula não 

apresentam quaisquer barreiras. Toda a comunidade de professores, alunos e funcionários 

trabalha no sentido de promover a participação e engajamento de todos. Além disso, temos 

um Centro de Ensino, Pesquisa e Aprendizagem (CEPI) focado em auxiliar 

pedagogicamente os professores e está apto a auxiliar para que sejam cada vez mais 

inclusivos em seus materiais e métodos.  

 

Um exemplo do esforço da Escola de Direito da FGV promover a diversidade por meio do 

ensino é que ofertou por diversas vezes uma disciplina eletiva de libras para que os alunos 

pudessem compreender o contexto das pessoas surdas no Brasil e também aprender a se 

comunicar com esta comunidade. Nela, os alunos produziram trabalhos de grande impacto 

para o conhecimento geral sobre esta questão de inclusão de pessoas surdas.  
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Além disso, muitos professores conduzem trabalhos extraclasse que levam o aluno a 

dialogar com a comunidade local (Rua Rocha), as instituições do Sistema de Justiça ou 

outros atores da sociedade, gerando maior integração com a sociedade e, portanto, 

garantindo maior aceitação para as diversidades e pessoas com necessidades especiais. 

Além disso, a instituição oferece disciplinas de projeto nas quais os alunos são levados a 

dialogar com muitos atores da sociedade civil e do Estado, de modo a gerar mais empatia, 

escuta a ativa e acolhimento e inclusão de todos neste processo. 

 

Destaca-se que há a preocupação institucional de promover igualdade de oportunidades 

de acesso aos cursos da Escola, assim todos os processos seletivos dos cursos da FGV 

DIREITO SP solicitam que o candidato comunique previamente a existência de uma 

necessidade especial e, nos processos seletivos tradicionais, oferecem atendimento 

especializado específico abaixo listado.  

ATENDIMENTO DESCRIÇÃO 
Auxílio Ledor professores das áreas específicas de cada disciplina da prova  

Auxílio para Transcrição 
professores das áreas específicas de cada disciplina no caso de provas 
discursivas e ou fiscal simples no caso de transcritor apenas para marcação 
em Folhas ópticas. 

Intérprete de Libras 

Profissional habilitado para mediara comunicação entre surdos e ouvintes e 
que seja intérprete de libras ou faça leitura labial na compreensão de 
palavras, expressões e orações escritas em l. Portuguesa. Direito a uso de 
dicionários.  

Leitura Labial 
Profissional habilitado para mediara comunicação entre surdos e ouvintes e 
que faça leitura labial na compreensão de palavras, expressões e orações 
escritas em l. Portuguesa. Direito a uso de dicionários. 

Guia-intérprete Profissional especializado em formas de comunicação e técnicas de tradução. 

Sala de fácil acesso 

Local com acessibilidade, acesso a sala sem obstáculo, rampas, elevadores, 
portas com mais de 80cm de largura, liberação do estacionamento para 
familiares entrarem para dedicar o candidato, mobiliário condizente com a 
necessidade, espaço livre nas salas para os candidatos e movimentar, 
proximidade com banheiros adaptados.  

Prova ampliada 
Prova com fonte de tamanho 24 e com imagens ampliadas e outras 
adaptações de acordo com a necessidade para leitura por parte do candidato.

Carteira para obeso Cadeira e mesa separados.  
Prova em Braille Prova escrita em relevo (braile) e descrição oficial das imagens.  
Prova do Ledor Cópia da prova, dependendo do caso, com descrição detalhada das imagens. 
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ATENDIMENTO DESCRIÇÃO 

Sala para lactantes 
Sala para acomodação de acompanhante com a criança para amamentação. 
A amamentação deverá ser acompanhada por um fiscal para que não haja 
comunicação indevida entre a participante e o acompanhante. 

Sala extra 
Sala para possíveis candidatos que apareçam com doenças 
infectocontagiosas (conjuntivite, rubéola , sarampo etc.) 

Atendimento Hospitalar 

Aplicação de provas em hospitais para candidatos que sofreram acidente e 
ou tiveram que realizar cirurgia de emergência. Não será permitido 
atendimento por causa de cirurgias eletivas, plástica ou partos). Deverão ser 
designados dois fiscais, deve ser comunicado aos familiares que somente 
será permitido aos profissionais de atendimento hospitalar o acesso ao quarto 
durante a aplicação da prova.  

 

SITUAÇÃO MATERIAL PREVISTO 
Baixa visão (sem ledor e 

Transcritor) 
Prova ampliada com fonte de tamanho 24. (*) 

Baixa visão (com ledor) 
Prova ampliada com fonte de tamanho 24. Provas adaptadas de acordo com 
a necessidade, uma para cada ledor.(*) 

Baixa visão (com 
transcritor) 

Prova ampliada com fonte de tamanho 24. Prova comum para transcrição. (*) 

Baixa visão (com ledor e 
transcritor) 

Prova ampliada com fonte de tamanho 24. Provas adaptadas de acordo com 
a necessidade, uma para cada ledor. Prova comum para transcrição. (*) 

Cegueira (com ledor) 
Prova ampliada com fonte de tamanho 24. Provas adaptadas de acordo com 
a necessidade, uma para cada ledor. (*) 

Cegueira (com Braille) Prova em braile para o candidato e uma prova para o transcrição.(*) 

Daltônicos  
Prova adaptada para a necessidade do Daltônico, mas sem disponibilização 
de tempo extra.  

Surdez (com Tradutor-
Intérprete de Libras) 

Prova comum para o candidato.(*) 

Surdez ou deficiência 
auditiva (com Intérprete 

para Leitura Labial) 

Prova comum para o candidato. Prova comum para o Tradutor e Intérprete. 
(*) 

Surdo cegueira 
Prova ampliada com fonte de tamanho 24. Provas adaptadas de acordo com 
a necessidade, uma para cada ledor/transcritor e para o Tradutor/Intérprete. 
(*) 

Deficiente físico (com 
Transcritor) 

Prova comum para o candidato, uma prova para a transcrição. (*) 

Deficiente físico (sem 
auxílio) 

Prova comum para o candidato. (*dependerá da deficiência) 

Deficiente Intelectual (com 
auxílio) 

Prova comum para o candidato. Provas para cada Ledor/Transcritor, caso 
necessário. (*) 

Autismo (com auxílio) 
Prova comum para o candidato. Provas para cada Ledor/Transcritor, caso 
necessário. (*) 

Dislexia (com auxílio) 
Prova comum para o candidato. Provas para cada Ledor/Transcritor, caso 
necessário. Calculadora simples quando o laudo informa Discalculia.(*) 

Déficit de atenção (TDAH) 
Prova comum para o candidato (*). Provas para cada Ledor/Transcritor, caso 
necessário.  

Lactante Prova comum para a candidata.  

Atendimento diferenciado 
ou específico não 

solicitado previamente 

Casos de candidatos que por causa de um acidente recente, ficarem 
impossibilitados de escrever, será disponibilizado um fiscal comum apenas 
para transcrever as respostas, mas sem disponibilização de tempo extra.  

* Tempo extra de 1 hora por período de prova 
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RECURSOS PERMITIDOS 

Deficiente físico 

Canetas especiais 
Apoio para leitura 

Acompanhamento de enfermeiros 
Apoio para braço 

Deficiente Auditivo e 
Surdo 

Aparelho auditivo 
Receptores do implante coclear 

Deficiente Visual 

Máquinas Braille  
Reglete/Punção (instrumento usado para escrita manual do Braile) 

Sorobã ou ábaco (instrumento para matemática) 
Folhas brancas 

Caneta de ponta grossa 
Assinador 

Régua 
Papel para rascunho 

Óculos especiais (funê, escuros etc.) 
Lupa 

Lupa com luz 
Telelupa 

Luminária 
Tábuas de apoio para leitura 

Cão-guia 
Disléxicos com Discalculia Calculadora simples 
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20 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

20.1 PRIMEIRO SEMESTRE 

 

20.1.1 Introdução ao Estudo do Direito (90h/a) 

20.1.1.1 Ementa 

Opção pedagógica fundamental é a perspectiva da contínua controvérsia tanto na teoria 

como na atividade prática. O aluno deve se conscientizar da realidade das incessantes 

divergências (o direito como conceito “essencialmente controvertido”), através da 

apresentação de casos difíceis, do estudo de textos doutrinários e dos debates em sala de 

aula. 

 

Controvérsia não significa, evidentemente confusão, desorientação e oportunismo 

metodológico. As opiniões divergentes são sedimentadas e apresentam continuidade, 

permitindo sua classificação em escolas de pensamento e “teorias”. Isso mostra, por 

exemplo, claro, a controvérsia entre juspositivistas e jusmoralistas, objetivistas e 

subjetivistas, substancialistas e procedimentalistas, assim como no tradicional esquema da 

controvérsia jurídica (afirmação, negação, posição intermediária). O aluno deve assimilar o 

conhecimento consolidado nessas controvérsias e ter a capacidade de enfrentar 

criticamente até mesmo seus próprios argumentos, algo que será exercitado nos debates 

e mediante a elaboração de pareceres e “contra-pareceres”.  
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i. Essa perspectiva de ensino da Introdução ao Direito pode ser denominada: “dúvidas, 
mas não desespero”. Adota um método de aprendizado que se divide em quatro passos:  

ii. definições iniciais e sua fundamentação; 
iii. apresentação e classificação das críticas formuladas em relação a essas definições; 
iv. alternativas de definição e sua fundamentação; 
v. novas dúvidas e possíveis perspectivas de modificação. 
 

Do ponto de vista do material utilizado, o curso se baseia em quatro elementos: 

vi. reflexão e discussão crítica sobre casos difíceis, reais ou fictícios, como forma de 
apresentar controvérsias e elaborar soluções; 

vii. leitura de textos “originais” (e complexos) de doutrina, são essenciais para a 
compreensão dos conceitos estudados; 

viii. estudo de manuais e livros-texto que oferecem informações básicas; 
ix. análise crítica de material legislativo e jurisprudencial que permite entender as formas 

de utilização de conceitos teóricos na prática. 
x.  
As aulas são organizadas de forma socrática, estimulando o debate e permitindo 

problematizar e aprofundar os conhecimentos adquiridos pelos alunos graças a leituras 

prévias. O curso favorece o contínuo e intenso diálogo. Estimula o aluno a criticar os 

posicionamentos apresentados, devendo, contudo, fundamentar seus posicionamentos. O 

papel do professor consiste em fomentar as dúvidas e estimular a apresentação de 

fundamentações racionais e completas, não se satisfazendo com afirmações de senso 

comum e de cunho emocional. Em paralelo, o aluno desenvolverá a capacidade de 

compreender textos teoricamente exigentes e de dialogar com práticas decisórias, 

entendendo sua lógica e estrutura. Finalmente, o curso estimula o aluno a redigir pareceres 

sobre problemas jurídicos.      

 

20.1.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 
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Desenvolver a percepção crítica das informações e argumentos contidos em textos 

doutrinários 

Compreensão de conceitos jurídicos a partir do estudo de textos. 

Desenvolver argumentação para a defesa de determinados interesses 

Concretização das noções teóricas trabalhadas na aula 

Aprimoramento da argumentação oral e escrita com ênfase na clareza, racionalidade e 

juridicadade dos argumentos. 

 

20.1.1.3 Bibliografia básica 

DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do direito. São Paulo: RT, 2011. 

HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

MORESO, José Juan. Introducción a la teoría del derecho. Madri: Marcial Pons, 2004 

 

20.1.1.4 Bibliografia complementar 

FLEISCHACKER, Samuel. Uma breve história da justiça distributiva. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006 

GALLIGAN, D. J. Law in modern society. Oxford: Oxford University, 2007 

 

 

20.1.2 Direitos Fundamentais (90h/a) 

20.1.2.1 Ementa 

A disciplina de Direitos da Pessoa Humana terá duas partes: Na primeira, apresentará aos 

alunos a institucionalidade dos direitos frente a construção do Estado e os mecanismos 
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constitucionais desenvolvidos para preservação dos direitos frente ao poder. Na segunda, 

apresentará as questões mais relevantes de uma teoria integrada dos direitos humanos e 

fundamentais, a lógica, fundamentação e conteúdo dos direitos de Dignidade, Igualdade e 

Liberdade. 

 

20.1.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

O objetivo do curso é inserir alunos dentro da lógica de direitos humanos fundamentais 

visando criar a capacidade/habilidade de realizarem juízos jurídicos no campo dos direitos 

humanos. O curso é montado a partir de casos difíceis e procura apresentar aos alunos a 

lógica dos direitos humanos fundamentais e os desenhos institucionais criados para sua 

garantia e defesa.  

 

Identificar variáveis jurídicas em um problema, compreender fenômenos sociais e políticos, 

relacionar informações de fontes diversas, analisar situações-problema, sintetizar 

argumentos oralmente e na escrita, leitura crítica. 

 

20.1.2.3 Bibliografia básica 

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. Madrid: Trota, 2010. 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008 

ISHAY, Michelle. Direitos humanos: uma antologia. São Paulo: Edusp, 2013. 
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20.1.2.4 Bibliografia complementar 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015. 

NUSSBAUM, Martha. Sex and social justice. Oxford University Press, 1999. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

VILHENA, Oscar Vieira. Direitos Fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF, São 

Paulo: Malheiros, 2016. 

SARMENTO, Daniel, Cláudio Pereira de Souza Neto (Orgs.). Direitos Sociais: 

Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. 

 

 

20.1.3 Bases do Direito Privado (90h/a) 

20.1.3.1 Ementa 

A disciplina Bases do Direito Privado (BSP) destina-se a alunos de primeiro semestre e tem 

como objetivo central apresentar a dogmática jurídica a partir do estudo de institutos 

fundamentais do Direito Privado. 

 

O programa da disciplina não pretende ser exaustivo. A partir do objetivo central de ensinar 

ao aluno iniciante o modo de pensar da dogmática jurídica, serão tratados os seguintes 

temas considerados fundamentais para a compreensão do Direito Privado: pessoa física e 

direitos da personalidade; pessoa jurídica, suas espécies e sua desconsideração; 

patrimônio e bens; autonomia privada; capacidade (de direito e de agir); relação jurídica; 
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negócio jurídico, nulidade e anulabilidade dos negócios jurídicos e seus defeitos; prescrição 

e decadência. Estes institutos serão analisados principalmente a partir de problemas e 

casos concretos. 

 

20.1.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

xi. Capacidade de argumentação jurídico-dogmática; 
xii. Conhecer normas legais, conceitos dogmáticos e decisões judiciais (jurisprudência);  
xiii. Interpretar textos (lei, doutrina e jurisprudência). 
 

20.1.3.3 Bibliografia básica 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002  

GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003  

Flavia Portella Püschel (org.). Organização das Relações Privadas - Uma introdução ao 

Direito Privado com métodos de ensino participativos, São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

 

20.1.3.4 Bibliografia complementar 

AMARAL, Francisco. Introdução ao direito civil. 8.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014 

GORDLEY, James. Foundations of private law. Oxford: Oxford University, 2006 

HONORÉ, Tony. About law. Oxford: Clarendon, 1996 

PÜSCHEL, Flavia Portella (org.). Organização das relações privadas: uma introdução ao 

direito privado com métodos de ensino participativos. São Paulo: Quartier Latin, 2007 

RODOTÀ, Stefano. La vida y las reglas. Madrid: Trotta, 2010 
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20.1.4 Ética e Filosofia Política (90h/a) 

20.1.4.1 Ementa 

Ética e Filosofia Política explora a relação entre o projeto moderno, o nascimento do 

liberalismo e do iluminismo na filosofia política. A disciplina pretende colocar alunas e 

alunos em contato com um importante conjunto de ideias que estão na base da 

compreensão do papel do Estado democrático de Direito no mundo ocidental. 

É um curso centrado no estudo dos fundamentos da autoridade política legítima e, em 

especial, nos fundamentos do liberalismo político no qual boa parte das democracias 

ocidentais contemporâneas está baseada. O curso também apresenta alguns dos 

movimentos de crítica ao liberalismo do século XIX, sobretudo o conservadorismo de 

Edmund Burke, o incipiente feminismo filosófico de Mary Wollstonecraft e a crítica de Karl 

Marx aos direitos liberais que, assim como o próprio liberalismo, encontram novos caminhos 

filosóficos e práticos nos dias de hoje.O curso de filosofia política visa proporcionar ao aluno 

o conhecimento sobre os principais temas e tópicos do pensamento político clássico. A 

disciplina pretende expor o aluno a um importante conjunto de ideias que estão na base da 

compreensão do papel do Estado, do Direito e do cidadão no mundo ocidental, além de 

estabelecer as possíveis relações com as grandes tradições da filosofia moral - ética das 

virtudes; consequencialismo e deontologia - e com a filosofia do direito. Isto se dará também 

pela apresentação de autores clássicos da história do pensamento filosófico ocidental em 

diálogo, sempre que possível, com filósofos contemporâneos. Quanto às competências e 

habilidades, a disciplina buscará desenvolver a capacidade dos alunos para a leitura, 
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compreensão e análise de textos clássicos por meio da leitura sistemática e rigorosa desses 

textos conceitualmente complexos. Não será, portanto, um sobrevôo pelos principais 

sistemas filosóficos, mas sim o estudo aprofundado de alguns autores (seletivamente 

escolhidos) permitindo uma compreensão estrutural de suas posições e construções 

teóricas. O fio condutor temático será a formação e natureza da comunidade política e a 

fundamentação do direito. 

 

20.1.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

Em primeiro lugar, um curso de filosofia política em uma faculdade de direito tem a função 

de apresentar um método de leitura rigorosa de textos conceitualmente complexos. Para 

aprender filosofia seriamente é imprescindível saber ler bem um texto. É certo que o 

desenvolvimento de tal habilidade não se constitui num objeto exclusivo da filosofia. 

Contudo, levar a sério tal premissa já define um dos primeiros objetivos e intenções deste 

curso de Filosofia Política.  

 

Em segundo lugar, um curso de Filosofia Política deverá servir para ampliar o repertório 

conceitual dos alunos para pensar e analisar temas centrais deste campo de conhecimento. 

Dentro desta premissa, mais importante do que o panorama das ideias e sua 

contextualização histórica, é compreender a construção de um conceito dentro do sistema 

de ideias a que pertence. 
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Em terceiro lugar, um curso introdutório de Filosofia Política deve evitar a tentação do 

panorama geral, compatibilizando as exigências de aprofundamento conceitual com uma 

certa visão em perspectiva do contraste entre grandes linhagens de pensamento. Fazer tal 

opção importa em assumir que recortes seletivos, necessariamente eivados de certa 

arbitrariedade, devem ser feitos. Abandonou-se a estratégia do tratamento por assuntos 

(temático) em benefício de uma introdução feita a partir de sistemas de pensamento (ou 

por autores). É por este motivo que este curso excluiu muitos autores e sistemas que 

poderiam parecer imprescindíveis para um curso desta natureza. Se o curso fosse mais 

longo algumas omissões poderiam ter sido evitadas. Contudo, elas jamais poderiam ser 

eliminadas.  

Em quarto lugar, a escolha dos autores obedeceu aos seguintes critérios: 1)- Os autores 

deveriam ser clássicos; 2)- Os autores deveriam ser sistemáticos (por razões pedagógicas 

e também para estimular a capacidade da reconstrução dos conceitos a partir e dentro de 

sistemas de pensamento); 3)- Os autores deveriam revelar o compromisso existente entre 

a construção de categorias próprias de Filosofia Política e suas pressuposições metafísicas 

e epistemológicas. Desta forma, a apresentação poderia mostrar que os limites do sistema 

de pensamento não encontram seus limites na própria Filosofia Política, mas se estendem 

para outros campos do pensamento filosófico, sendo a Filosofia Política apenas uma das 

portas de entrada para a Filosofia em geral; 4)- Os autores (sistemas) deveriam estabelecer 

um diálogo entre si sobre os temas discutidos. Desta forma evitar-se-ia o risco de se 

produzir uma polifonia de opiniões (doxa) desconectadas de problemas e questões de 

Filosofia Política. O fio condutor das escolhas foi, portanto, a existência de um diálogo 

(imaginário ou real) entre os sistemas escolhidos, contraste que explica não apenas a 
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divergência de concepções, como o nascimento de novos problemas filosóficos e suas 

exigências conceituais; 5)- Por fim, os autores deveriam ser inteligíveis a partir do 

vocabulário conceitual encontrável (o mais possível) nos próprios textos a serem 

estudados.  

 

Em quinto lugar, os alunos deverão ter contato direto com os textos filosóficos, ainda que 

isto possa importar, num primeiro momento, no aumento da dificuldade de leitura e 

compreensão. A complexidade do texto clássico deverá ser enfrentada diretamente pelo 

aluno, tornando-se, assim, também um convite à leitura de outros autores. Neste curso não 

se lerá Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau ou Kant “para juristas”, i.e, “adaptados” e 

mutilados, mas sim os textos originais destes autores. 

 

Em sexto lugar, o curso deverá indicar, na medida do possível, dadas as restrições de 

tempo e das escolhas efetuadas, a atualidade ou conexão dos problemas filosóficos 

estudados e o repertório conceitual estudado com o debate contemporâneo. Aqui a 

intenção é evitar que o curso seja compreendido como um esforço de arqueologia do 

pensamento, com um forte cheiro de inatualidade e impressão de “coisa morta”. 

 

O curso deverá oferecer ao aluno algumas informações gerais sobre a filosofia, história e 

contexto filosófico básico, de modo que a leitura sistemática dos textos não se torne um 

exercício sujeito a enormes riscos de anacronismo. A premissa de análise estrutural do 

texto deverá constituir-se em mera propedêutica para a o debate das ideias. Em outras 
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palavras, o texto não deverá ganhar uma autonomia tão absoluta de modo a limitar o 

exercício do diálogo crítico das ideias. 

 

Os trabalhos requeridos em Oficina serão todos realizados em grupos ou duplas e 

consistirão na elaboração de uma apresentação oral e hand out escrito do texto lido. Assim, 

a disciplina pretende estimular os alunos a se organizarem para a realização de trabalhos 

em grupo e a desenvolverem a habilidade de exposição oral com a utilização de recursos 

visuais como power point e outros. 

 

Em termos mais gerais, a disciplina tanto nas Oficinas quanto nas plenárias buscará 

incrementar a capacidade de participação dos alunos para discussão plenária (com os 

colegas e com o professor) a partir do estímulo ao debate sério e com base nos textos. 

 

20.1.4.3 Bibliografia básica 

KANT, Immanuel. A fundamentação da metafísica dos costumes, Lisboa: Edições 70 

LOCKE, John, Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes 

MILL, John Stuart. "A Liberdade” in A Liberdade / Utilitarismo, São Paulo: Martins Fontes, 

2000 

ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social 

 

20.1.4.4 Bibliografia complementar 

BENTHAM, Jeremy. Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, 
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BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução em França, Brasília, Universidade de 

Brasilia, 1997 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural (Coleção "Os pensadores") ou São 

Paulo: Martins Fontes (preferencialmente a segunda) 

KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos, Lisboa: Edições 70 

MACEDO JR., Ronaldo Porto (org.) Curso de Filosofia Política, São Paulo, Atlas, 2008 

MARX, Karl. Sobre a questão judaica, São Paulo: Boitempo 

MARX & ENGELS. Manifesto Comunista, São Paulo: Boitempo, Seções I e II 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens, São Paulo: Nova Cultural (edição da coleção Os 

Pensadores) 

SHAPIRO, Ian. Os fundamentos morais da política, São Paulo: Martins Fontes, 2006 

WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher, São Paulo, Boitempo, 

2016 

 

 

20.1.5 Economia (90h/a) 

20.1.5.1 Ementa 

Trata-se de curso introdutório em economia. O conteúdo mínimo compreende (1) a 

introdução ao pensamento econômico (2) apresentação do modelo microeconômico e seus 

conceitos elementares e (3) introdução às variáveis macroeconômicas e instrumentos de 

política econômica.  
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Nesse sentido o curso buscará enfrentar as seguintes temáticas e responder às seguintes 

indagações:  

 

Análise Econômica - O que torna uma análise "econômica"? Qual é o objeto da análise 

econômica? Qual a relevância do pensamento econômico hoje? Por que uma estudante de 

direito precisa entender minimamente de economia? 

 

O ferramental básico da análise econômica - Os conceitos da microeconomia: 

racionalidade, elasticidade, maximização, equilíbrio, eficiência, externalidade. Os conceitos 

da análise macroeconômica (agregados): PIB, inflação, câmbio, desemprego, ciclo 

econômico, etc.  

 

Introdução ao conceito de política econômica: orçamento, política fiscal, política monetária, 

política cambial. 

 

20.1.5.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Domínio de conceitos econômicos elementares 
ii. Compreensão da relevância econômica do sistema jurídico 
iii. Introdução à lógica econômica de debates legislativos 
 

20.1.5.3 Bibliografia básica 

GUIMARÃES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à Economia. 

Campus/Elsevier, 2010. 
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KRUGMAN, Paul R. e Robin Wells. Introdução à economia. tradução Helga Hoffmann. 3ª 

edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.. 

RONCAGLIA, A. The Wealth of Ideas: A History of Economic Tought. New York, Cambridge 

University Press, 2005. 

 

20.1.5.4 Bibliografia complementar 

CHANG, Ha-Joon. Economia: modo de usar. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2015  

GIAMBIAGI, Fabio. Capitalismo: modo de usar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015  

GUIMARÃES, Bernardo. A riqueza da nação no século XXI. São Paulo: Bei, 2015  

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução da 6ª edição norte-americana. 

[S.l: S.n], 2014  

STIGLITZ, Joseph; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003   
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20.2 SEGUNDO SEMESTRE 

 

20.2.1 Direito Global (90h/a) 

20.2.1.1 Ementa 

Esta disciplina tem por objeto as formas de organização e regulação das relações 

internacionais. Começa com uma tentativa de compreensão das relações internacionais 

enquanto conjunto de interações – múltiplas e variadas – que têm lugar na esfera 

internacional e envolvendo os mais variados atores sociais, mas também enquanto ciência 

e disciplina que tentam compreender essas interações, suas dinâmicas, suas forças 

determinantes e suas resultantes. Traça em seguida a distinção entre sistema interestatal 

e sociedade internacional. A partir daí, inicia-se uma investigação em torno da regulação 

das relações internacionais, operando-se um progressivo fechamento: começando com a 

noção genérica de organização do espaço social, passando pelas noções de regulação 

normativa (não necessariamente jurídica), pluralismo normativo e jurídico e chegando ao 

direito internacional.  

 

Antes do detalhamento do direito internacional enquanto sistema jurídico, os alunos são 

convidados a perceber a pluralidade de conjuntos normativos ou regulatórios que incidem 

sobre as relações internacionais. É então que estudo da ordem jurídica internacional se dá 

em maior detalhe: sua base social; suas fontes; seus sujeitos; a resolução de controvérsias; 

a responsabilização por atos ilícitos. Tudo isso a partir de casos concretos. Haverá, 

adicionalmente, estudos de casos que permitem a compreensão das funções e do 

funcionamento do direito internacional privado: situações privadas de natureza 
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internacional; conflito de jurisdição; conflito de leis; reconhecimento de sentenças 

estrangeiras; harmonização. 

 

20.2.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. A disciplina tem por objetivo introduzir os alunos à percepção de que as relações sociais 
não estão circunscritas às sociedades nacionais ou às relações entre privados e entre 
privados e seu próprio Estado e que, portanto, a regulação dessas relações, 
especialmente a regulação jurídica, não se dá apenas por obra do direito estatal interno. 
Em outras palavras, o aluno será levado a perceber que o direito não é apenas um 
fenômeno das sociedades nacionais e não é apenas aquele conjunto de normas 
produzidas pelo Estado para operar no seu próprio território. Além dessa quebra da 
imagem naturalizada e parcial sobre o direito, os alunos serão levados ao 
desenvolvimento das competências necessárias para a compreensão e solução de 
problemas jurídicos complexos e ao aprofundamento de seu saber sobre os elementos 
da teoria do direito. 

ii. Identificação das questões que permitem conhecer um sistema normativo; 
iii. Identificação das perguntas jurídicas que estão contidas em cada caso concreto; 
iv. Manuseio de decisões, textos e legislação internacional; 
v. Leitura em inglês; 
vi. Discussão em sala      
 

20.2.1.3 Bibliografia básica 

AMARAL JÚNIOR, Alberto, Curso de Direito Internacional Público, 4a ed. São Paulo: Atlas, 

2013 

ARAUJO, Nadia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 5. ed. atual. e 

ampl. de acordo com a Emenda Constitucional 45/2004. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 

NASSER, Salem Hikmat. Direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2013.  
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20.2.1.4 Bibliografia complementar 

BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1997 

DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito internacional público. 2.ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 2003 

SEITENFUS, Ricardo A. S. Manual das organizações internacionais. 3.ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2003 

SHAW, Malcolm N. International law. 4.ed. Cambridge: Cambridge University, 1999 

SOARES, Guido da Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002. v. 

1 

 

 

20.2.2 Direito de Família e Sucessões (90h/a) 

20.2.2.1 Ementa 

A disciplina introduz os temas centrais de Direito de Família e Sucessões na atualidade. 

Busca-se conjugar a introdução de conceitos técnicos de Direito Privado e constitucional a 

uma reflexão sobre os efeitos da disciplina jurídica nesta área sobre a realidade econômica 

e social, incluindo-se questões de gênero. Por se tratar de uma área do direito em rápida e 

profunda transformação, pretende-se, ainda, suscitar reflexão sobre os fatores que 

norteiam a evolução jurídica.  

 

20.2.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 
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i. Leitura crítica de legislação 
ii. Leitura crítica de jurisprudência 
iii. Argumentação jurídica em casos difíceis 
iv. Análise sobre as consequências de diferentes regimes jurídicos  

 
20.2.2.3 Bibliografia básica 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 5 – Direito de Família, 33a ed., 

São Paulo, Saraiva, 2019. 

FARIAS, Cristiano Chabes de; Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 7 – 

Sucessões, 5a ed., Salvador, Juspodium, 2019. 

LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias, 7a ed., São Paulo, Saraiva, 2017. 

20.2.2.4 Bibliografia complementar 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 12a ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2017. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 6 – Direito das Sucessões, 31a 

ed., São Paulo, Saraiva, 2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Direito das Sucessões, 4a ed., São 

Paulo, Saraiva, 2017. 

MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família, 6a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2015. 

MADALENO, Rolf. Sucessão legítima, Rio de Janeiro, Gens Forense, 2019. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva; Pereira, Tânia da Silva (atualizadora). Instituições de Direito 

Civil, v. 5 – Direito de Família, 25a ed., São Paulo, Saraiva, 2017. 
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20.2.3 Organização da Justiça e do Processo (60h/a) 

20.2.3.1 Ementa 

O curso de Organização da Justiça e do Processo possui dois eixos: o do funcionamento 

do sistema de justiça brasileiro e o da teoria geral do processo. No primeiro eixo são 

estudadas as instituições que compõem o sistema de justiça em um regime democrático, 

seus papéis, interações e funcionamento, com foco na relação entre acesso à justiça e 

litigiosidade. 

 

No eixo da teoria geral do processo, por sua vez, são estudados os principais institutos 

processuais a partir da relação entre conflito e processo, além de garantias e princípios 

processuais, os tipos de processo e diferentes escolhas possíveis para a composição do 

conflito (negociação, mediação, arbitragem e judiciário).  

 

20.2.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Análise de reformas e funcionamento do sistema de justiça a partir da relação entre 
acesso à justiça e litigiosidade. 

ii. Gestão de processos (judiciais e extrajudiciais, preventivos e reparatórios) e 
administração da justiça 

iii. Raciocínio jurídico-processual, estratégico e interdisciplinar. 
iv. Desenvolvimento de pensamento crítico e analítico sobre o sistema de justiça e 

institutos de direito processual. 
v. Manuseio e aplicação prática de institutos, conceitos e normas processuais a casos 

concretos. 
vi. Assunção de posições, tomada de decisões e planejamento de solução de conflitos.  
vii. Trabalho em equipe, pesquisa, apresentação oral e capacidade argumentativa. 
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20.2.3.3 Bibliografia básica 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.  

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1 a 3, 6ª. edição, 

2009. 

WAMBIER, Teresa et al (Coord.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: RT, 2015. 

 

20.2.3.4 Bibliografia complementar 

CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: A Negociação de 

Acordos sem Concessões, Rio de Janeiro: Imago, 2005. 

GABBAY, Daniela Monteiro. CUNHA, Luciana Gross. (Org.) Litigiosidade, morosidade e 

litigância repetitiva no judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012 

GALANTER, Marc, 1941. Por que “quem tem” sai na frente: especulações sobre os limites 

da transformação no direito; organizadora e tradutora: Ana Carolina Chasin. São Paulo: 

FGV DIREITO SP, 2018, 150p (Coleção acadêmica livre).  

SANDEFUR, Rebecca L. Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequality. 

(May 1, 2010). Annual Review of Sociology, Vol. 34, August 2008. Disponível em 

https://ssrn.com/abstract=1142098 
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20.2.4 Política e Instituições Brasileiras (90h/a) 

20.2.4.1 Ementa 

O principal objetivo da disciplina é apresentar o modelo político institucional adotado pela 

Constituição Federal de 1988 e suas implicações no funcionamento do Estado brasileiro. 

Neste sentido, deverão ser tratados temas relativos à engenharia política, como 

democracia, ciadadania, governabilidade, regime político, federalismo, participação política 

e sistema de justiça. Estes temas foram agrupados em três tópicos: I) Democracia; II) 

Representação e Disciplina da Competição Política e III) Governabilidade. Não se pretende, 

com o programa fazer uma apresentação exaustiva de todos os temas e questões que 

envolvem o funcionamento da democracia brasileira, neste sentido foi feita uma escolha 

daquelas questões-chave e que podem gerar controvérsias, inclusive com o objetivo de 

apresentar para o aluno a complexidade do sistema político no Brasil. 

 

20.2.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Espera-se que a partir da discussão dos temas aqui apresentados o aluno tenha 
condições de elaborar uma análise do funcionamento das instituições políticas 
brasileiras e verificar de forma crítica as considerações sobre a instabilidade 
institucional, as propostas de reforma e as alternativas que a ciência política apresenta. 

ii. No que diz respeito às habilidades, o objetivo da disciplina é garantir que o aluno seja 
capaz de ler textos especializados na área; analisar artigos de jornal ou artigos 
acadêmicos sob a ótica da bibliografia e das discussões feitas em sala de aula, 
desenvolver por escrito e apresentar oralmente análises de conjuntura política, 
utilizando argumentos pertinentes, trabalhar em grupo. 
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20.2.4.3 Bibliografia básica 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001 

DAHL, R. Poliarquia. São Paulo: EDUSP, 2012 

LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 

países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 

20.2.4.4 Bibliografia complementar 

ARRETCHE, Marta (Org.) Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos 

50 anos. São Paulo: UNESP, 2015 

AVRITZER, Leonardo; ANASTÁSIA, Fátima (Org.) Reforma política no Brasil. Belo 

Horizonte: UFMG, 2006 

DAHL, R. Sobre a democracia. Brasília, DF: UnB, 2001 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994. v. 1 

VIEIRA, Oscar Vilhena et al. Resiliência constitucional: compromisso maximizador, 

consensualismo político e desenvolvimento gradual. São Paulo: Direito GV, 2013. 

(Pesquisa Direito GV). Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/10959>. Acesso em: 15 

fev. 2017 

 

 

20.2.5 História do Direito (90h/a) 

20.2.5.1 Ementa 

Na linha de Douglass North, tanto a academia quanto o Banco Mundial têm enfatizado cada 

vez mais a importância da história para explicar trajetórias divergentes de desenvolvimento. 
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Visto que crescimento econômico é entendido, aqui, como o resultado da evolução de 

diferentes tipos de estruturas normativas (instituições), esta crescente demanda por história 

é, em grande parte, uma demanda por história do direito. Partindo desta constatação, o 

objetivo do curso é introduzir o aluno no universo jurídico a partir do estudo da relação entre 

direito e desenvolvimento em perspectiva histórica. Isso se dá a partir de uma exposição 

que busca mostrar para os alunos as diferentes articulações, ao longo do tempo, entre 

instituições, mentalidades e as soluções de problemas concretos.  

 

No que tange à proposta didática, este enfoque implica os seguintes recortes: 

i. Quanto ao recorte metodológico, apresentar direito e desenvolvimento como um 
problema que produziu respostas diferentes. Aqui interessa-nos discutir sobretudo três 
delas: Weber, Pensamento Social Brasileiro e Nova Economia Institucional; 

ii. Quanto ao recorte temporal, a ênfase recai sobre a história brasileira de Cabral a Collor. 
Isso não impede que, sobretudo no início do curso, retomem-se aspectos característicos 
do direito medieval e português. 

iii. Quanto ao recorte temático, o curso coloca em primeiro plano a articulação entre o que 
chamaríamos hoje de direito constitucional e direito privado. 

 
20.2.5.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

iv. Reconhecer a dimensão histórica do direito, percebendo suas diferentes estruturas e 
funções em momentos distintos da história brasileira e comparada;  

v. Relacionar textos (fontes primárias e literatura secundária) com seu contexto, 
diferenciando as estratégias discursivas de cada autor e a base empírica de sua 
argumentação;  

vi. Desenvolver a capacidade de questionar os critérios metodológicos da análise histórico-
jurídica a partir das fontes primárias e de discussões atuais na literatura; 

vii. Compreender textos e construir suas posições sobre o tema estudado em diálogo com 
opiniões divergentes, de maneira clara, persuasiva e objetiva. 

viii. Capacidade analítica; clareza e objetividade da argumentação; coerência e 
fundamentação metodológica. 
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20.2.5.3 Bibliografia básica 

CAENEGEM, R. C. van. An historical introduction to western constitutional law. Cambridge: 

Cambridge University, 1995 

HESPANHA, A. M. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 

2012 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008 

 

20.2.5.4 Bibliografia complementar 

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Why nations fail: the origins of power, 

prosperity and poverty. New York : Crown Business, 2012 

BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. São Paulo: Paz 

e Terra, 1989  

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14.ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011  

SCHIOPPA, Antonio Padoa. História do direito na Europa : da Idade Média à Idade 

Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2014.  

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015  
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20.3 TERCEIRO SEMESTRE 

 

20.3.1 Direito e Processo Penal I (90h/a) 

20.3.1.1 Ementa 

No processo de construção do crime e das condições às quais o Estado reage de maneira 

punitiva, direito penal e processo penal fazem parte de uma mesma realidade indissociável, 

razão pela qual se optou por abordá-los conjuntamente. Dessa forma, a disciplina Direito e 

Processo Penal tem por objetivo apresentar ao aluno um panorama das formas e dos 

processos de definição necessários a transformar um fato em crime.  

 

A partir desse eixo, pretende-se examinar, de início, a definição jurídica do crime dada pelas 

teorias dogmáticas do delito a partir da determinação dos elementos necessários para 

qualificar como crime determinado fato. Nesse contexto, serão apresentadas as disputas 

em torno da definição dos conceitos dogmáticos, analisando o crime, sua definição 

dogmática e suas consequências, a partir de um ponto de vista crítico.  

 

A disputa pela aplicação do direito material é abordada sempre de forma situada, ou seja, 

observando-se os momentos processuais em que ela toma forma e seus impactos para o 

processo. Abordar-se-á o processo penal como um mecanismo de definição que culmina 

na declaração de que determinado fato contém os mencionados elementos do delito e na 

decisão jurídica e política de responsabilização do indivíduo. Serão tratadas, nesse curso, 

as questões relativas aos objetivos do processo penal, sua distinção em relação ao 

processo civil, a função dos atores que nele tomam parte, o ideal de busca da “verdade” e, 
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principalmente e de forma aprofundada, os requisitos que esse mecanismo de definição 

deve observar em um Estado Constitucional e Democrático de Direito. O estudo do 

funcionamento do processo penal é abordado a partir de uma perspectiva crítica em relação 

ao funcionamento das instituições. Ao longo do curso, o aluno tem contato tanto com seus 

problemas de organização interna (dificuldades do próprio modelo, insuficiências do 

método e dos conceitos da teoria do delito), como com as consequências sociais da 

aplicação do direito penal (seletividade, encarceramento em massa, violência estatal). 

 

Ao fim desse curso, espera-se que o/a aluno/a tenha domínio dos elementos dogmáticos 

do crime, dos conceitos principais da Parte Geral do Código Penal, dos princípios que 

regem o processo penal e das garantias constitucionais incidentes em matéria penal e 

processual penal, ferramentas essenciais para transitar nos temas mais específicos e nas 

questões aplicadas, que serão abordados na segunda parte do curso. Espera-se ainda que, 

além de compreender a dinâmica de operação do sistema de justiça criminal e a 

racionalidade da argumentação nesse campo, desenvolva ferramentas de observação 

crítica do funcionamento das instituições. 

 

20.3.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Capacidade de resolver casos penais complexos. 
ii. Explorar as possibilidades de intervenção jurídica sobre problemas concretos e 

identificar na legislação o procedimento penal adequado.  
iii. Relacionar o conteúdo de penal com questões trabalhadas em outras disciplinas, 

especialmente processo civil, direito civil, direito constitucional e teoria do direito. 
iv. Formular e utilizar argumentos em alto grau de abstração. Relacionar questões teóricas 

e práticas.  
v. Identificar a racionalidade da argumentação jurídico penal. Explorar os campos de 

debate dogmático, a forma e os limites da argumentação em dogmática penal. 
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vi. Compreender o processo de aplicação das normas penais em suas etapas: tipicidade, 
antijuridicidade e culpabilidade. Identificar as relações e interdependências entre 
questões de direito material e momento processual.  

vii. Explorar o caráter político das categorias dogmáticas e analisá-las de modo 
contextualizado. 

viii. Conhecer as possibilidades e instrumentos de atuação dos participantes do processo 
penal.  

ix. Observar a dinâmica de atuação do sistema de justiça criminal (audiência de custódia, 
JECRIM, audiências de instrução e julgamento, sessões de julgamento em Tribunais, 
Júri etc.);  

x. Identificar a operação básica que caracteriza a atuação do sistema penal: a 
possibilidade de imputação de um ato a uma pessoa.  

xi. Capacidade de operar o sistema: compreender o processo de aplicação da norma penal 
e seus aspectos fáticos e normativos; o papel de cada sujeito no processo; saber 
visualizar todo o procedimento; desenvolver uma visão prospectiva. Desenvolveremos 
tais habilidades a partir principalmente do estudo de casos, complementado pelo 
conhecimento teórico-prático de tópicos como:  

a. Parte geral e especial (algumas leis especiais) 
b. Institutos do processo penal (procedimento, sujeitos, natureza e forma de atos e 

decisões etc.) 
c. Provas (teoria das provas, meios de prova) 

xii. Competência do exercício jurisdicional (estadual X federal, júri X juiz singular, 
prerrogativas de função, jurisdição constitucional, jurisdição internacional) 

xiii. Capacidade de formular estratégias:  
a. De defesa 
b. De acusação 
c. De negociação 

xiv.Capacidade de leitura e avaliação da qualidade das decisões.  
xv. Capacidade de observar e avaliar criticamente o funcionamento de institutos e práticas 

institucionais. Discutir modelos alternativos. 
 

20.3.1.3 Bibliografia básica 

BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Florianópolis: ICPC; Empório do 

Direito, 2017. 
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20.3.1.4 Bibliografia complementar 

ANITUA, Gabriel. Histórias dos Pensamentos Criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 

ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade de dirigentes de empresas por omissão: estudo 

sobre a responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades por ações, 

limitadas e encarregados de cumprimento por crimes praticados por membros da empresa. 

Madri; Barcelona; Buenos Aires; São Paulo: Marcial Pons, 2017. 

HILGENDORF; Valerius. Direito Penal - Parte Geral. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

ROXIN, Claus. Derecho Penal - Parte General - Tomo I. Madrid: Civitas, 1997. 

 

20.3.2 Processo Civil I (90h/a) 

20.3.2.1 Ementa 

O curso de Direito Processual 1 pretende trabalhar toda a fase de conhecimento do 

processo em primeiro grau de jurisdição por meio de duas vertentes: (i) análise do rito 

comum no Novo CPC (desde petição inicial até a formação da coisa julgada); e (ii) análise 

das relações e situações jurídicas que irão se formar entre os sujeitos processuais pela 

ótica de seus atos, posições jurídicas ativas e passivas. Assim, além da análise em si de 

cada um dos principais atos processuais como petição inicial, contestação, saneamento, 

produção probatória e sentença, explicitando seus requisitos e eficácias, o curso também 

irá demonstrar em que medida cada um destes atos resulta no exercício de posições 

processuais pré-definidas e no resultado disso para a aplicação de uma tutela jurisdicional 

legitimada pelo contraditório e pelo devido processo constitucional. Também haverá um 

foco na estratégia e redação de peças processuais. 
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20.3.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Ser capaz de, diante de uma determina situação concreta, identificar o instituto 
processual envolvido; conhecer os principais institutos processuais e aplica-los de forma 
correta, entendo sua finalidade e eficácia. Compreender o funcionamento do 
procedimento em primeiro grau de jurisdição do processo civil. 

ii. Capacidade de interpretação de textos em geral, análise de acórdãos e de textos 
jurídicos, compreensão de casos apresentados com relação à fase de conhecimento, 
em primeiro grau, do processo civil brasileiro. Desenvolvimento de pensamento crítico 
e raciocínio estratégico para manusear o instrumental técnico-processual em casos 
práticos, com a redação de peças processuais. 

 

20.3.2.3 Bibliografia básica 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 1 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 2 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 3 

WAMBIER, Teresa et al. (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. 

3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 

 

20.3.2.4 Bibliografia complementar 

ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 1 

ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 2 
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ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 3 

DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 10.ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 

2 

DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17.ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. 

v.1 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Processo de conhecimento e cumprimento de 

sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria geral do processo: comentários ao CPC 

de 2015: parte geral. São Paulo: Método, 2015 

 

20.3.3 Direito Constitucional (90h/a) 

20.3.3.1 Ementa 

Objetivo central da disciplina é analisar e compreender as formas e a função da separação 

de poderes no direito constitucional moderno, com ênfase no direito positivo brasileiro. O 

curso é norteado por duas opções. 

 

A opção teórica consiste em analisar a Constituição enquanto conjunto de normas jurídicas 

e também de práticas políticas-institucionais. Para evitar a unilateralidade são 

apresentadas essas duas concepções, tentando detectar, em cada tópico, os pontos de 

convergência e de conflito entre ambas. O curso permite ao aluno entender a lógica das 

instituições políticas que são organizadas mediante normas de direito constitucional e as 

formas de surgimento de normas e institutos mediante práticas políticas. Em paralelo, deve-
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se tornar claro o papel das normas jurídicas e da “tecnicidade” no tratamento de questões 

políticas, como o impeachment, o estado de sítio e a declaração de inconstitucionalidade. 

 

A opção pedagógica consiste em adotar a perspectiva da controvérsia no tratamento de 

questões de direito constitucional. Isso decorre da observação das incessantes 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais (o direito como conceito “essencialmente 

controvertido”) e também da polarização dos modelos adotados pelas Constituições 

(Federação vs. Estado unitário; hierarquia vs. independência dos poderes; controle de 

constitucionalidade difuso vs. concentrado). As mudanças históricas no direito 

constitucional não são indícios de obscuridade e arbitrariedade, mas obedecem a 

regularidades. As opiniões divergentes são sedimentadas e apresentam continuidade, 

possibilitando classificar autores, posições e tradições institucionais em modelos e escolas 

de pensamento. 

 

Μaterial utilizado para o curso: 

(i). textos clássicos sobre as instituições e princípios estudados; 
(ii). manuais e livros-texto que oferecem informações básicas e 

permitem a discussão crítica sobre institutos do direito brasileiro e 
estrangeiro; 

(iii). artigos e capítulos de livros sobre temas estudados; 
(iv). discussão de argumentos e dados jurisprudenciais que permitem 

entender o uso de conceitos e teorias na prática. 
 

As aulas são organizadas de forma socrática, estimulando a participação ativa dos 

estudantes no intuito de problematizar e aprofundar os conhecimentos adquiridos nas 

leituras prévias obrigatórias. O professor fomenta as dúvidas e estimula a apresentação de 

fundamentações satisfatórias, levando os alunos a buscar subsídios no material disponível, 
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não se satisfazendo com posicionamentos de senso comum. Em paralelo, o aluno 

desenvolve a capacidade de compreender textos teoricamente exigentes e de dialogar com 

práticas decisórias, entendendo sua lógica. Finalmente, o curso estimula o aluno a redigir 

textos, apresentando e criticando opiniões alheias e justificando seu posicionamento. 

 

20.3.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Apropriar-se, de maneira completa e célere, de informações e argumentos contidos em 
textos doutrinários 

ii. Compreender conceitos jurídicos a partir do estudo de textos de doutrina e 
jurisprudência, podendo comparar a utilização doutrinária com a jurisprudencial 

iii. Desenvolver argumentação para a defesa de determinados interesses 
iv. Concretizar as noções teóricas trabalhadas na aula mediante pesquisas sobre temas 

específicos e elaboração de peças judiciais 
v. Aprimorar a argumentação oral e escrita com ênfase na clareza, racionalidade e 

juridicidade dos argumentos. 
 

20.3.3.3 Bibliografia básica 

CANOTILHO, J.J. Gomes et al. Comentários à Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 

2014  

CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional law: principles and policies. New York : Wolters 

Kluwer, 2011. (Aspen student treatise series) 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

20.3.3.4 Bibliografia complementar 

BEAUD, Olivier. Teoría de la federación. Madrid: Escolar y Mayo, 2013 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de 

constitucionalidade e remédios constitucionais. 4.ed. São Paulo: Atlas; Gen, 2016 
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MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2016 

VILE, M.J.C. Constitutionalism and the separation of powers. 2nd. ed. Indianapolis: Liberty 

Fund, 1998  

 

 

20.3.4 Direito da Propriedade (90h/a) 

20.3.4.1 Ementa 

Os propósitos da disciplina de Propriedade são, em síntese, (i) oferecer aos discentes uma 

gramática elementar (ou um conjunto de formas) do Direito das  

Coisas, (ii) colocá-los diante de problemas concretos para cuja resolução essa gramática é 

demandada direta ou indiretamente e (iii) discutir, lateralmente, temas de teoria da 

propriedade. 

 

20.3.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Apreensão de vocabulário jurídico 
ii. Associação entre hipóteses jurídicas e situações de fato 
iii. Seleção de fatos juridicamente relevantes 
iv. Interpretação de textos legislativos, instrumentos contratuais e notariais e decisões 

judiciais 
v. Argumentação jurídica 
vi. Raciocínio jurídico teórico 
vii. Crítica a orientações jurídicas consolidadas. 
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20.3.4.3 Bibliografia básica 

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2015 

PENNER, James; SMITH, Henry (Ed.). Philosophical foundations of property. Oxford: 

Oxford University, 2014 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014 

 

20.3.4.4 Bibliografia complementar 

CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009 

GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012 

RODOTÀ, Stefano. El terrible derecho. Madrid: Civitas, 1987 

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012 

VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 

 

 

20.3.5 Contabilidade (90h/a) 

20.3.5.1 Ementa 

A disciplina contempla uma visão geral do sistema contábil, a elaboração e compreensão 

da estrutura das demonstrações contábeis e sua análise utilizando empresas reais, 

sociedades anônimas. 

Os principais temas são:  

i. .Sistema Contábil 
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a. Objetivos e funções da Contabilidade 
b. Conceitos Básicos da Estrutura Contábil, Mecânica Contábil, Diário, Razão, 

Balancete de Verificação e Plano de Contas 
ii. Princípios Contábeis Geralmente Aceitos / IFRS 

a. Mudanças na legislação / CPCs 
b. Regimes de Contabilização: Regime de Caixa e Regime de Competência - 

Ajustes Periódicos 
iii. Principais relatórios contábeis: Balanço Patrimonial: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido; 

Demonstração do Resultado do Exercício: Receita, Despesa e Custo; Demonstração de 
Fluxo de Caixa (Métodos Direto e Indireto) 

iv. Outros Tópicos: 
a. Controle e avaliação de estoques e impacto no lucro 
b. Imobilizado: Métodos de Depreciação; Teste de recuperação; Leasing 

Operacional e Financeiro 
c. Provisões: Devedores Duvidosos, Contingências e Perdas  
d. Investimentos temporários e permanentes; Equivalência Patrimonial; 

Consolidação 
v. Gerenciamento de resultados  
vi. Análise econômico-financeira de empresas 

a. Análise vertical e horizontal 
b. Análise por índices 
c. Modelo DuPont 
d. Medidas de geração de valor 

 

20.3.5.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Os alunos demonstrarão capacidade de compreensão das principais demonstrações 
contábeis. 

ii. Os alunos deverão ser capazes de estabelecer a relação entre a contabilidade e o 
direito, notadamente nos aspectos societários, contratuais e tributários. 

iii. Os alunos demonstrarão competência ao aplicar raciocínio lógico e quantitativo. 
iv. Os alunos deverão demonstrar habilidades de comunicação escrita e oral e de 

realização de trabalho em equipe. 
 

20.3.5.3 Bibliografia básica 

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. Curso de contabilidade para não contadores: para as áreas 

de administração, economia, direito, engenharia. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011 

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2009 
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STICKNEY, C.; WEIL, R. Contabilidade financeira. Tradução da 12ª edição norte-

americana. São Paulo: Thomson, 2009 

20.3.5.4 Bibliografia complementar 

ALMEIDA, M. C. Curso de contabilidade introdutória em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 

2013  

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Disponível em: <http://www.cpc.org.br>. 

Acesso em: 21 fev. 2017  

IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. Equipe de professores da 

FEA/USP. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2010  

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010 

WEYGANDT, Jerry J.; KIMMEL, Paul D.; KIESO, Donald E. Financial accounting. IFRS ed. 

New York : John Wiley & Sons, 2010   
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20.4 QUARTO SEMESTRE 

 

20.4.1 Direito e Processo Penal II (90h/a) 

20.4.1.1 Ementa 

O segundo módulo do curso Direito e Processo Penal parte dos mesmos pressupostos de 

organização do campo de conhecimento expostos no módulo anterior. No processo de 

construção do crime e das condições às quais o Estado reage de maneira punitiva, direito 

penal e processo penal fazem parte de uma mesma realidade indissociável, razão pela qual 

se optou, mais uma vez, por abordá-los em uma mesma disciplina.  

 

O foco deste módulo está nas dificuldades enfrentadas na aplicação de conceitos da teoria 

do delito a problemas concretos – por exemplo, na solução de casos difíceis que envolvem 

o exame do nexo de causalidade, da omissão e da negligência na teoria do delito (etc.). 

Também neste módulo são trabalhadas questões atinentes à teoria da sanção penal e aos 

critérios para sua dosimetria. No âmbito processual penal, examina-se a tensão entre a 

observância dos princípios constitucionais e as demandas pragmáticas. Essa tensão 

aparece em temas como o exercício da ampla defesa e do contraditório em cada fase e ato 

do processo; tempo razoável de duração do processo; teoria geral da prova em processo 

penal: meios de prova, verdade processual, direito à prova e seus limite; prova ilícita e 

garantias; exercício da atividade instrutória do juiz; ato decisório e garantia de sua 

motivação; coisa julgada em direito penal; teoria dos recursos em processo penal; prisão e 

liberdade: prisão no curso de processo, pressupostos, requisitos e sua relação com as 

garantias do acusado. 
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20.4.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Capacidade de resolver casos penais complexos. 
ii. Explorar as possibilidades de intervenção jurídica sobre problemas concretos e 

identificar na legislação o procedimento penal adequado.  
iii. Relacionar o conteúdo de penal com questões trabalhadas em outras disciplinas, 

especialmente processo civil, direito civil, direito constitucional e teoria do direito. 
iv. Formular e utilizar argumentos em alto grau de abstração. Relacionar questões teóricas 

e práticas.  
v. Identificar a racionalidade da argumentação jurídico penal. Explorar os campos de 

debate dogmático, a forma e os limites da argumentação em dogmática penal. 
vi. Compreender o processo de aplicação das normas penais em suas etapas: tipicidade, 

antijuridicidade e culpabilidade. Identificar as relações e interdependências entre 
questões de direito material e momento processual.  

vii. Explorar o caráter político das categorias dogmáticas e analisá-las de modo 
contextualizado. 

viii. Conhecer as possibilidades e instrumentos de atuação dos participantes do processo 
penal.  

ix. Observar a dinâmica de atuação do sistema de justiça criminal (audiência de custódia, 
JECRIM, audiências de instrução e julgamento, sessões de julgamento em Tribunais, 
Júri etc.);  

x. Identificar a operação básica que caracteriza a atuação do sistema penal: a 
possibilidade de imputação de um ato a uma pessoa.  

xi. Capacidade de operar o sistema: compreender o processo de aplicação da norma penal 
e seus aspectos fáticos e normativos; o papel de cada sujeito no processo; saber 
visualizar todo o procedimento; desenvolver uma visão prospectiva. Desenvolveremos 
tais habilidades a partir principalmente do estudo de casos, complementado pelo 
conhecimento teórico-prático de tópicos como:  

a. Parte geral e especial (algumas leis especiais) 
b. Institutos do processo penal (procedimento, sujeitos, natureza e forma de atos e 

decisões etc.) 
c. Provas (teoria das provas, meios de prova) 
d. Competência do exercício jurisdicional (estadual X federal, júri X juiz singular, 

prerrogativas de função, jurisdição constitucional, jurisdição internacional) 
xii. Capacidade de formular estratégias:  

a. De defesa 
b. De acusação 
c. De negociação 

xiii. Capacidade de leitura e avaliação da qualidade das decisões.  
xiv.Capacidade de observar e avaliar criticamente o funcionamento de institutos e práticas 

institucionais. Discutir modelos alternativos. 
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20.4.1.3 Bibliografia básica 

BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Florianópolis: ICPC; Empório do 

Direito, 2017. 

 

20.4.1.4 Bibliografia complementar 

ARMENTA DEU, Teresa. A prova ilícita. Um estudo comparado. São Paulo: Marcial Pons, 

2014. 

CARVALHO, Salo de. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro: 

fundamentos e aplicação judicial. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade de dirigentes de empresas por omissão: estudo 

sobre a responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades por ações, 

limitadas e encarregados de cumprimento por crimes praticados por membros da empresa. 

Madri; Barcelona; Buenos Aires; São Paulo: Marcial Pons, 2017. 

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

ROXIN. Derecho Penal - Parte General - Tomo II: Especiales formas de aparición del delito. 

Madri: Civitas, 2014. 
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20.4.2 Processo Civil II (90h/a) 

20.4.2.1 Ementa 

O curso de Direito Processual 2 pretende trabalhar duas frentes diferentes: (i) de um lado, 

os recursos e demais meios de impugnação das decisões judiciais como a ação rescisória, 

a ação anulatória e o mandado de segurança contra ato judicial; e (ii) por outro lado, as 

fases de liquidação e cumprimento de sentença, bem como a execução de títulos 

extrajudiciais. 

 

Isso deve ser feito a partir de duas vertentes, por meio: (i) da análise do rito comum no 

Novo CPC; e (ii) da análise das relações e situações jurídicas que irão se formar entre os 

sujeitos processuais pela ótica de seus atos, posições jurídicas ativas e passivas.  

 

Assim, além da análise de cada um dos principais recursos e atos processuais a serem 

praticados para a efetivação das decisões e títulos executivos, explicitando seus requisitos 

e eficácias, o curso também irá demonstrar em que medida cada um destes atos resulta no 

exercício de posições processuais pré-definidas e no resultado disso para a aplicação de 

uma tutela jurisdicional legitimada pelo contraditório e pelo devido processo constitucional. 

 

20.4.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Ser capaz de, diante de uma determina situação concreta, identificar o instituto 
processual envolvido; conhecer os principais institutos processuais e aplica-los de forma 
correta, entendo sua finalidade e eficácia. Compreender o funcionamento do 
procedimento em grau recursal, liquidação e cumprimento de sentença, bem como para 
execução de títulos extrajudiciais em processo civil. 
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ii. Capacidade de interpretação de textos em geral, análise de acórdãos e de textos 
jurídicos. 

iii. Desenvolvimento de pensamento crítico e raciocínio estratégico para manusear o 
instrumental técnico-processual em casos práticos, com a redação de peças 
processuais 

 

20.4.2.3 Bibliografia básica 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 1 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 2 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 3 

WAMBIER, Teresa et al. (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. 

3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 

 

20.4.2.4 Bibliografia complementar 

ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, t. 2 

DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17.ed. Salvador, BA: Jus Podivm, 

2015. v. 1  

GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria geral do processo: comentários ao CPC 

de 2015: parte geral. São Paulo: Gen, 2016. v. 1 
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GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Teoria geral do processo: comentários ao CPC 

de 2015: processo de conhecimento e cumprimento de sentença. São Paulo: Gen, 2016. v. 

2 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. v. 3 

 

 

20.4.3 Direito Administrativo I (90h/a) 

20.4.3.1 Ementa 

O curso resgata o conteúdo trabalhado em Direito Administrativo I e propõe 

aprofundamento do estudo da disciplina por meio das grandes discussões teóricas do 

direito administrativo: seus paradigmas, sua evolução histórica, a legalidade, a segurança 

jurídica, os atos administrativos, os regulamentos, a discricionariedade, os instrumentos de 

outorga de serviços públicos etc. A proposta é colocar o aluno em contato com as principais 

teorias do Direito Administrativo brasileiro, bem como o capacitar para posicionar-se 

criticamente sobre a operacionalização dos instrumentos que decorrem dessas teorias e, 

desse modo, conseguir resolver problemas concretos de modo mais qualificado e criativo.  

 

Para tanto, serão apresentadas as principais tendências do direito administrativo, como a 

consensualidade e o debate sobre a segurança jurídica, e as leituras dos desafios práticos 

pela lente da teoria, seja ela nacional ou estrangeira. Assim, o curso se apoia em material 

de estudo diverso, inclusive textos clássicos de referência, decisões judiciais, pareceres e 

pesquisas na área. 
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20.4.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Propiciar aos alunos contato com as principais teorias do Direito Administrativo brasileiro 
ii. Habilitação para o debate teórico e estudo de caso 
iii. Contato com as doutrinas estrangeiras sobre Direito Administrativo 
iv. Desenvolver a técnica da instrumentalização das teorias administrativistas com vistas à 

aplicabilidade prática 
v. Reconhecimento das tendências do Direito Administrativo 
vi. Interpretação de texto 
vii. Trabalho com a pluralidade de fontes jurídicas 
viii. Expressão oral 
ix. Análise crítica do real 
x. Expressão escrita 
xi. Capacitação de abstração e categorização de elementos (classificação) 
 

20.4.3.3 Bibliografia básica 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 13ª ed. São Paulo: RT, 2018. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

 

20.4.3.4 Bibliografia complementar 

GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos: casos e polêmicas, 5ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2018. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 21ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais, a Lei 

9.784/99 e o Código de Processo Civil / 2015, 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 

ROSILHO, André Janjácomo. Licitação no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013. 
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SUNDFELD, Carlos Ari. Pareceres, vol. I, II e III. São Paulo: RT, 2013. 

 

 

20.4.4 Obrigações e Contratos I (90h/a) 

20.4.4.1 Ementa 

A disciplina introduz temas e conceitos centrais de Direito das Obrigações e Direito dos 

Contratos. Busca-se compreender o papel que o ideário contratual desempenha nos vários 

discursos sociais, bem como examinar o impacto da regulação jurídica sobre a forma de 

organização econômica. No desenvolvimento do curso, a reflexão dogmática está sempre 

ligada à aplicação de conceitos e normas jurídicas na resolução de problemas concretos. 

A disciplina deverá tratar dos temas de teoria geral das obrigações tendo por base o 

contrato como sua principal fonte, de maneira a propiciar a integração das discussões sobre 

direito das obrigações e contratos. 

 

20.4.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Principal: Relacionar conjuntos normativos (parte geral de obrigações e parte geral de 
contratos) 

ii. Leitura crítica de legislação e jurisprudência  
iii. Argumentação jurídica em casos difíceis 
iv. Análise sobre as consequências práticas de diferentes regimes jurídicos 
v. Qualificação e comparação de institutos jurídicos  
 

20.4.4.3 Bibliografia básica 

GOMES, Orlando. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2007 

SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006 
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VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009 

 

20.4.4.4 Bibliografia complementar 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos: conceito, fontes, formação. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. v. 1 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos: conteúdo, contratos de troca. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2016. v. 2 

ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: 

Saraiva, 1980 

BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Forense, 1987 

BIX, Brian H. Contract law. Cambridge: Cambridge University, 2012 

COLLINS, Hugh. The law of contract. 4. ed. Cambridge: Cambridge University, 2008 

GORDLEY, James. The philosophical origins of modern contract doctrine. Oxford: Oxford 

University, 1991 
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20.5  QUINTO SEMESTRE 

 

20.5.1 Obrigações e Contratos II (90h/a) 

20.5.1.1 Ementa 

O objetivo da disciplina é a discussão das regras presentes no Código Civil a respeito de 

cada um dos contratos típicos e a comparação dessa regulação legal com a disciplina dos 

contratos tidos por atípicos. Também é objetivo da disciplina desenvolver as habilidades e 

competências necessárias para a construção de soluções (estratégia e modelagem) aos 

problemas associados aos contratos em análise. 

A perspectiva adotada privilegia, dessa forma, tanto a articulação de conceitos visando à 

sua aplicação na resolução de problemas complexos, quanto avaliação crítica 

relativamente às soluções porventura encontradas. Busca-se com isso conjugar o 

desenvolvimento de habilidades/competências necessárias ao advogado que atua na área 

contratual e ao formulador de políticas públicas destinadas ao incentivo do ambiente de 

negócios. 

 

20.5.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Principal: Análise dos contratos atípicos em confronto com os contratos típicos do 
Código Civil 

ii. Outras competências: 
iii. Qualificação contratual 
iv. Estratégia e modelagem contratual. 
v. Negociação contratual. 
vi. Redação contratual 
vii. Pesquisa e análise de decisões jurisprudenciais. 
viii. Reflexão dogmática. 
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ix. Diagnóstico jurídico. 
x. Análise e formulação de políticas públicas. 
 

20.5.1.3 Bibliografia básica 

GOMES, Orlando. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2007 

SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006 

VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009 

 

20.5.1.4 Bibliografia complementar 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos: conceito, fontes, formação. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2015. v. 1 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos: conteúdo, contratos de troca. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2016. v. 2 

ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: 

Saraiva, 1980 

BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Forense, 1987 

BIX, Brian H. Contract law. Cambridge: Cambridge University, 2012 

COLLINS, Hugh. The law of contract. 4. ed. Cambridge: Cambridge University, 2008 

GORDLEY, James. The philosophical origins of modern contract doctrine. Oxford: Oxford 

University, 1991 

 

20.5.2 Direito dos Negócios I (90h/a) 

20.5.2.1 Ementa 
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A disciplina de Direito dos Negócios I tem por objetivo introduzir os alunos às instituições 

jurídicas de organização da empresa, notadamente as instituições de direito societário. 

Assim, serão desenvolvidos os seguintes temas, com destaque para as diferenças no 

regramento jurídico da sociedade anônima e da sociedade limitada: (i) as funções 

econômicas da organização da empresa comparativamente às suas alternativas 

institucionais (relações de mercado e contratos relacionais/híbridos); (ii) a disciplina da 

sociedade empresarial como forma dominante de organização da empresa; (iii) o regime 

de autonomia patrimonial (entity shielding e responsabilidade limitada) e as suas exceções; 

(iv) os problemas de agência inerentes à organização societária da empresa e as diferentes 

estratégias para mitigá-los; (v) a definição do interesse social (acionistas vs. stakeholders); 

(vi) os direitos patrimoniais e políticos dos sócios; (vii) os deveres dos sócios; (viii) órgãos 

da administração, composição da administração, atribuições, competências e os poderes 

dos administradores; (ix) deveres dos administradores e a disciplina do conflito de 

interesses; (x) a responsabilidade dos administradores; e (xi) os acordos parassocietários. 

 

Os temas serão abordados a partir de três perspectivas articuladas conjuntamente: (i) 

função econômico-financeira; (ii) estrutura teórica e dogmática; e (iii) prática profissional. 

 

A perspectiva econômico-financeira destacará nas instituições de direito dos negócios, 

prioritariamente (i) a função de organizar a produção a partir de negócios de mercado, (ii) 

a função econômica de reduzir custos de transação pela aquisição da propriedade de bens 

específicos, que pode ocorrer pela celebração de contratos de sociedade, e (iii) a função 

de reduzir custos de agência que se manifestam na organização da empresa. A adoção da 
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perspectiva da função econômica visa contextualizar as estruturas teóricas e dogmáticas 

abordadas. 

 

A perspectiva da estrutura teórica e dogmática busca destacar nas instituições de direito 

dos negócios as normas de direito contratual e de direito societário, conforme se 

manifestam nos livros (law in the books) e, também, conforme se manifestam na dinâmica 

negocial e jurisprudencial (law in action). 

 

A perspectiva da prática profissional busca inserir a estrutura dogmática e a função 

econômica no contexto da prática profissional de advogados que atuam com direito dos 

negócios. 

 

20.5.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

Objetiva-se que o aluno desenvolva competências necessárias para atuar como advogado 

negocial e contencioso em situações de organização de negócios e empresas, de modo 

que possa atuar como assessor jurídico de empresas, acionistas e administradores de 

empresas. 

 

As competências específicas envolvem a capacidade de analisar, corrigir e redigir cláusulas 

e instrumentos de contratos de organização da empresa, analisar contratos de sociedade, 

acordos de acionistas e demais documentos societários. 
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Objetiva-se que o aluno desenvolva habilidades analíticas que possibilitem a compreensão 

das instituições jurídicas de direito dos negócios, notadamente de direito societário, e a 

funções econômicas específicas. Almeja-se também que o aluno desenvolva habilidades 

estratégicas que permitam indicar a seus clientes adoção de soluções adequadas a 

problemas concretos de organização da empresa, tanto da perspectiva do acionista, como 

do administrador, bem como possa emitir opiniões jurídicas avaliando o risco de 

determinadas operações ou situações de organização societária da empresa. 

 

Por fim, objetiva-se que o aluno seja capaz de avaliar criticamente os modelos institucionais 

de organização da empresa no direito brasileiro, não apenas para utiliza-lo 

estrategicamente na prática profissional, mas para pensar alternativas de desenho 

institucional que promovam o aperfeiçoamento do sistema jurídico. 

 

 

20.5.2.3 Bibliografia básica 

ARMOUR, J.; HANSMANN, H.; KRAAKMANN. R.; PARGENDLER, M., et al. A anatomia do 

direito societário: uma abordagem comparada e funcional.  São Paulo: Singular. 2018. 

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, e LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A.: pressupostos e 

elaboração, v. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. 

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, e LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias. Rio 

de Janeiro: Forense, 2009. 

SALAMA, B. H.; O fim da responsabilidade limitada no Brasil – história, direito e economia. 

São Paulo: Malheiros, 2014. 
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20.5.2.4 Bibliografia complementar 

ASCARELLI, T. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: 

Bookseller, 2001. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 4a. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

CAVALLI, Cássio. Empresa, direito e economia.  Rio de Janeiro: Forense. 2013. 

COASE, Ronald H. The nature of the firm. Economica, v. 4, p. 386-405. 1937. 

COMPARATO, Fábio Konder, e SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima, Forense, Rio de Janeiro, 4ª. ed., 51-104. 

EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. Limited liability and the corporation. The 

University of Chicago Law Review, 52, 1, p. 89-117. 1985. 

EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The corporate contract. Columbia Law 

Review, 89, 7, p. 1416-1448. 1989. 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. v. 1, 2, 3 e 4. 2.ed. São Paulo: Quartier Latin. 

2015. 

MICKELTHWAIT, John; WOOLDRIGE, Adrian. The Company - A Short History of a 

Revolutionary Idea. Modern Library, 2003. 

NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão. "Affectio Societatis": um conceito jurídico superado 

no moderno direito societário pelo conceito de "Fim Social". Temas de Direito Societário, 

Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009 (p. 27-68). 

NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova 

disciplina das sociedades. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. 

São Paulo: Malheiros, 2009 (p. 511-530). 
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PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários.  São Paulo: Quartier 

Latin. 2006. 

WALD, A. Comentários ao Novo Código Civil: Livro II - Do Direito de Empresa. Arts. 966 a 

1.195 (coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira). Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 

 

20.5.3 Direito Administrativo II (90h/a) 

20.5.3.1 Ementa 

O curso de Direito Administrativo II tem como principal objetivo o contato dos alunos com 

as grandes discussões teóricas do direito administrativo: seus paradigmas, sua evolução 

histórica, a legalidade, a segurança jurídica, os atos administrativos, os regulamentos, a 

discricionariedade, os instrumentos de outorga de serviços públicos etc. O curso tem 

seminários teóricos de discussão de textos acadêmicos de referência e seminários práticos 

sobre casos concretos envolvendo os mais diversos temas dessa disciplina (licitação, 

contratos, poder de polícia, empresas estatais, processo administrativo, regulação etc.). 

São três os resultados almejados no curso: (1) reconhecimento dos principais debates 

teóricos em curso no Brasil e posicionamento crítico sobre as ideias em discussão; (2) 

aquisição do instrumental teórico para que casos concretos sejam resolvidos de modo mais 

técnico e sofisticado pela aplicação das teorias de direito administrativo; e (3) melhor 

compreensão dos contornos da Administração Pública brasileira e do modo como o Direito 

Administrativo pode ser empregado e reformado em prol de uma gestão pública mais 

eficiente e garantista. 
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20.5.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Propiciar aos alunos contato com as principais teorias do Direito Administrativo brasileiro 
ii. Habilitação para o debate teórico e estudo de caso 
iii. Contato com as doutrinas estrangeiras sobre Direito Administrativo 
iv. Desenvolver a técnica da instrumentalização das teorias administrativistas com vistas à 

aplicabilidade prática 
v. Reconhecimento das tendências do Direito Administrativo 
vi. Interpretação de texto 
vii. Trabalho com a pluralidade de fontes jurídicas 
viii. Expressão oral 
ix. Análise crítica do real 
x. Expressão escrita 
xi. Capacitação de abstração e categorização de elementos (classificação) 
 

20.5.3.3 Bibliografia básica 

BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2014. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

WALD, Arnoldo; JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (org.). O 

Direito Administrativo na Atualidade. Estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes 

Meirelles (1917-2017). São Paulo: Malheiros, 2017. 

 

20.5.3.4 Bibliografia complementar 

GIACOMUZZI, José Guilherme. Estado e Contrato. São Paulo: Malheiros, 2011 

MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução, 3ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2017. 

MONTEIRO, Vera. Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: 

Malheiros, 2015. 

SUNDFELD, Carlos Ari; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.). Direito administrativo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 8 v. (Doutrinas Essenciais) 

 

 

20.5.4 Projeto Multidisciplinar (180h/a) 

20.5.4.1 Ementa 

A disciplina Projeto Multidisciplinar pretende aplicar a metodologia de ensino pautada em 

experiência (experiential learning), já testada em diversos países com sucesso, e visa 

complementar o ensino das Clínicas de Prática Jurídica na preparação dos alunos para o exercício 

profissional. 

 

A disciplina tem três objetivos principais: (i) permitir que os alunos desenvolvam habilidades 

necessárias a qualquer profissão ou atividade profissional, incluindo empreendedorismo e 

liderança; (ii) oferecer aos alunos a possibilidade de se engajar em projetos de natureza 

multidisciplinar e que exijam extensa capacidade de enfrentar problemas de maneira holística; (iii) 

oferecer um ambiente para que o aluno seja responsável pelo seu próprio aprendizado, treinando 

habilidades de busca de conhecimento de maneira autônoma e independente, através da vivência 

de experiência práticas.  

 

No intuito de atingir esses objetivos, a disciplina permitirá aos alunos que definam os projetos nos 

quais pretendem se engajar dentro de opções e critérios pré-definidos pelo professor, mas gozando 
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de autonomia para definir o escopo de atuação, a metodologia de trabalho e o formato da entrega 

final. 

 

A disciplina oferecerá espaços para aprendizado em grupo e para reflexão e observação da 

experiência vivida, auxiliando na sistematização do aprendizado obtido e na sua reaplicação.  

 

Serão oferecidos, ainda, encontros com professores e especialistas que ficarão responsáveis por 

realizar apresentações e seminários sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos projetos 

em que os alunos estarão engajados. Além disso, em determinados momentos do curso será 

oferecida a oportunidade aos alunos de acessarem mentores que possam auxiliá-los nos projetos. 

 

O foco inicial da disciplina estará relacionado ao empreendedorismo jurídico e social.  

 

A avaliação será feita por meio de uma banca avaliadora e pelo próprio professor-orientador e não 

estará vinculada necessariamente ao sucesso do projeto, mas ao engajamento do aluno e sua 

capacidade de gerir e orientar seu próprio ensino.  

 

20.5.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. permitir que os alunos desenvolvam habilidades necessárias a qualquer profissão ou 
atividade profissional, incluindo empreendedorismo e liderança;  

ii. oferecer aos alunos a possibilidade de se engajar em projetos de natureza 
multidisciplinar e que exijam extensa capacidade de enfrentar problemas de maneira 
holística; 

iii. oferecer um ambiente para que o aluno seja responsável pelo seu próprio aprendizado, 
treinando habilidades de busca de conhecimento de maneira autônoma e independente, 
através da vivência de experiência práticas.  
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20.5.4.3 Bibliografia básica 

Referências variáveis, conforme a temática de cada projeto 

 
20.5.4.4 Bibliografia complementar 

Referências variáveis, conforme a temática de cada projeto 
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20.6 SEXTO SEMESTRE 

 

20.6.1 Direito da Responsabilidade (90h/a) 

20.6.1.1 Ementa 

A disciplina se propõe a apresentar aos alunos os elementos fundamentais da 

responsabilidade civil, além de contextualizá-la em relação a outras formas de 

responsabilidade jurídica e outros mecanismos de reparação de danos. Os temas foram 

escolhidos por serem essenciais para a compreensão dos vários casos de responsabilidade 

civil do Direito positivo, inclusive os mais complexos. O estudo de cada um desses temas 

será feito com base em problemas específicos do Direito brasileiro vigente, selecionados 

em função da sua adequação para o estudo do tema em questão. 

 

20.6.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Construir argumentos jurídico-dogmáticos; Qualificar casos concretos e encontrar na 
legislação as normas jurídicas pertinentes; Aplicar conhecimento teórico e abstrato à 
solução de caso concreto; Criticar categorias dogmáticas tradicionais. 

ii. Ler textos dogmáticos, textos teóricos, narrativas de caso, legislação e documentos 
(petição inicial, contestação e decisão judicial); Expressar-se oralmente; Identificar 
interesses conflitantes; Redigir documentos. 

 

20.6.1.3 Bibliografia básica 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

CORTIANO JR., Eroulths, e RAMOS, André Arnt. Dano moral nas relações de trabalho: a 

limitação das hipóteses de sua ocorrência e a tarifação da indenização pela reforma 
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trabalhista. In: Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 7, n. 2, 2018. Disponível em: 

<http://civilistica.com/dano-moral-nas- relacoes-de-trabalho/>. Acesso em 02/07/2019. 

DAVID, Tiago Bitencourt de. Da culpa ao nexo causal: o caráter valorativo do juízo de 

causalidade e as (de)limitações da responsabilidade objetiva. In: Revista de Direito Civil 

Contemporâneo. vol. 17, ano 5, p. 87-104. out.-dez. 2018. 

FICHTNER, Regis. Notas sobre os lucros cessantes no direito brasileiro e estrangeiro. In: 

Revista Brasileira da Advocacia, v. 1., p. 35-58, abr-jun de 2016. 

FRITZ, Karina Nunes. Comentário ao EREsp. 1.280.825/RJ: prazo prescricional de dez 

anos para responsabilidade contratual? In: Revista IBERC, v.2, n.1, p. 01-24 jan-abr. 2019. 

HONORÉ, Tony. Responsability and fault. Oxford: Hart, 2002. 

MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; e 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge (Orgs.). Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de 

Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 289-322. 

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Infrações e sanções administrativas. 2. ed., São Paulo: 

RT, 2005. 

PASQUALOTTO, Adalberto. Causalidade e imputação na responsabilidade civil objetiva: 

uma reflexão sobre os assaltos em estacionamentos. In: Revista de Direito Civil 

Contemporâneo. vol. 7, ano 3, p. 185-206, abr.-jun. 2016. 

PITOMBO, João Pedro. Um ano após acidente em atração no CE, parque aponta falha de 

fabricante. In: Folha de São Paulo, 08/07/2019, p. B9. 

PÜSCHEL, Flavia Portella. A função punitiva da responsabilidade civil no direito brasileiro: 

uma proposta de investigação empírica. Revista Direito GV, v. 3, p. 17-36, 2007. 
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PÜSCHEL, Flavia Portella. A responsabilidade por fato do produto no CDC. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006. 

PÜSCHEL, Flavia Portella. Responsabilidade civil objetiva: correção de trocas ineficientes 

ou repressão ao ilícito? In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua (Org.). Agenda Contemporânea: 

Direito e Economia 30 anos de Brasil. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 299-315. 

PÜSCHEL, Flavia Portella; e MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Questões atuais 

acerca da relação entre as responsabilidades penal e civil, In: GARCIA, Basileu. Instituições 

de Direito Penal, 7. ed., T. I, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18-37. 

PÜSCHEL, Flavia Portella; PRADO, Viviane Müller. Teoria da Perda de uma Chance e 

Indenização de Investidores pelo Mecanismo de ressarcimento de Prejuízos da 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado - BSM. Revista de Direito Civil Contemporâneo, 

v. 9, p. 159-184, 2016. 

REINIG, Guilherme Henrique Lima. A teoria do dano direto e imediato no direito civil 

brasileiro: Análise crítica da doutrina e comentários à jurisprudência do STF sobre a 

responsabilidade civil do Estado por crime praticado por Fugitivo. In: Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, vol. 12, p. 109 – 163, jul-set. 2017. 

SALER, Juliana Reali. O Dano moral por ricochete na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: Uma análise dos casos julgados entre 2008 e 2013. Trabalho de Conclusão de 

Curso. São Paulo: Direito GV, 2015. 

SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 
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SILVA, Rafael Peteffi da. Antijuridicidade como requisito da responsabilidade civil 

extracontratual: amplitude conceitual e mecanismos de aferição. In: Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, vol. 18, p. 169-214, 2019. 

TERRA, Aline de Miranda Valverde; e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. 

Responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores. In: Revista de 

Direito Civil Contemporâneo, vol. 17, p. 135 – 154, 2018. 

 

20.6.1.4 Bibliografia complementar 

ATIYAH, P. S. The damages lottery. Oxford: Hart, 1997. 

CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005. 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. 1. 10. ed. São Paulo: Forense, 1995. 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. 2. 10. ed. São Paulo: Forense, 1995. 

HART, Herbert Lionel Adolphus; e HONORÉ, Tony. Causation in the Law, 2. ed., Oxford: 

Clarendon, 1985. 

HONORÉ, Tony. Responsability and fault. Oxford: Hart, 2002. 

JORGE, Fernando de Sandy Lopes Pessoa. Ensaio sobre os pressupostos da 

responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1999. 

LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti; e FROZIN, 

Rodrigo Augusto Matwijkow. O dano extrapatrimonial ambiental e o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça. In: Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 15 - n. 2, p. 212-228, mai-

ago 2010. 
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do Projeto de Pesquisa apresentado ao Ministério da Justiça/ PNUD, no Projeto “Pensando 

o Direito”, Referência BRA/07/004 – Convocação nº 001/2008, São Paulo, 2009, p. 54-60. 

MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; e 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge (Orgs.). Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de 

Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 289-322. 
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Janeiro: GZ Editora, 2009. 
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segurança e eficiência. In: Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL do Ministério da 

Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, vol. 37, (2011). 

PÜSCHEL, Flávia Portella. Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o 

art. 927, parágrafo único, do Código Civil. In: Revista Direito GV, vol. 1, p. 91-107, 2005. 

PÜSCHEL, Flavia Portella. Responsabilidade civil objetiva: correção de trocas ineficientes 

ou repressão ao ilícito? In: LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua (Org.). Agenda Contemporânea: 

Direito e Economia 30 anos de Brasil. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 299-315. 

SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. São Paulo: 
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20.6.2 Direito dos Negócios II (90h/a) 

20.6.2.1 Ementa 

A disciplina de Direito dos Negócios II tem por objetivo apresentar aos alunos: (a) temas e 

problemas envolvendo companhias abertas e o mercado de capitais; e (b) mutações 

fundamentais societárias.  

 

Serão desenvolvidos os seguintes temas, articulando-se as regras existentes e as boas 

práticas de governança sobre: (i) o regime de informações de emissores de valores 

mobiliários e o debate sobre excesso de informação; (ii) insider trading; (iii) remuneração 

de administradores (modalidades, estrutura de incentivos e conflito de interesses); (iv) 

responsabilidade de gestores, administradores e outros integrantes do mercado; (v) 

negociações de ações e práticas não equitativas; (vi) os fundamentos econômico-

financeiros para a alienação, combinação, drop down e cisão de empresas; (vii) as formas 

de circulação da empresa por asset deals e share delas e as suas implicações jurídicas; 

(viii) o contrato de compra e venda de ações ou de quotas; (ix) as incorporações de 

sociedades; (x) as incorporações de ações; (xi) cisões; (xii) squeeze-outs; (xiii) conflito de 

interesses e benefício particular em operações societárias; (xiv) direitos de minoritários em 

asset e em share delas. 

 

Os temas serão abordados a partir de três perspectivas articuladas conjuntamente: (i) 

função econômico-financeira; (ii) estrutura teórico e dogmática; e (iii) prática profissional. A 

adoção da perspectiva da função econômico-financeira visa dar o substrato e contextualizar 

as estruturas teóricas e dogmáticas abordadas. A perspectiva da estrutura dogmática busca 
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explorar a disciplina jurídico-normativa das questões e problemas envolvendo companhias 

abertas e atores do mercado, bem como as questões mais avançadas de direito societário 

e M&A, conforme se manifestam nos livros (law in the books) e, também, conforme se 

manifestam na dinâmica negocial e jurisprudencial (law in action). A perspectiva da prática 

profissional busca inserir a estrutura dogmática e a função econômico-financeira no 

contexto da prática profissional de advogados que atuam com financiamento da empresa.. 

 

20.6.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

Objetiva-se que o aluno desenvolva competências necessárias para atuar com mercado de 

capitais e operações de fusões de aquisições como advogado ou assessor jurídico de 

empresas, bancos e fundos de investimento, assim como regulador ou formulador de 

políticas públicas.  

 

Objetiva-se que o aluno desenvolva habilidades analíticas que possibilitem a compreensão 

das questões avançadas e instituições jurídicas em mercado de capitais, direito societário 

e M&A, e as funções econômico-financeira específicas.  

 

Pretende-se que o aluno seja capaz de acompanhar e avaliar criticamente questões atuais 

envolvendo os agentes do mercado de capitais e impactos para a companhia aberta, 

inclusive para formular alternativas de desenho institucional que promovam o 

aperfeiçoamento das instituições jurídicas do mercado. 
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Almeja-se também que o aluno desenvolva habilidades estratégicas que permitam indicar 

a seus clientes adoção de soluções adequadas a problemas concretos de modificações 

estruturais, inclusive de alienação da empresa, tanto da perspectiva do comprador quanto 

do vendedor. 

 

20.6.2.3 Bibliografia básica 

CVM. Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro, TOP – Programa de Treinamento de 

Professores, 3ª. ed., 2014. Disponível em <www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor> 

MATTOS FILHO, A. O., Direito dos Valores Mobiliários. São Paulo: FGV, 2015. 

BAINBRIDGE, Stephen. Mergers and Acquisitions. 3 e., New York: Thomson Reuters, 2012. 

 

20.6.2.4 Bibliografia complementar 

ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (Org.). Regulação brasileira do mercado de 

capitais. São Paulo: Saraiva: Direito GV, 2015. 

ARMOUR, J.; HANSMANN, H.; KRAAKMANN. R.; PARGENDLER, M., et al. A anatomia do 

direito societário: uma abordagem comparada e funcional.  São Paulo: Singular. 2018. 

BUSCHINELLI, Gabriel S. Compra e Venda de Participações Societárias de Controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2018. 

CODORNIZ,Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais 

– Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

CVM. Direito do mercado de valores mobiliários.  Rio de Janeiro: Comissão de Valores 

Mobiliários. 2017. Disponível em: 
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<https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicaca

o/Livro/Livro_top_Direito.pdf> 

EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. 

Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

EIZIRIK, N.; GAAL, A. B.; PARENTE, F.; HENRIQUES, M. de F. Mercado de Capitais: 

Regime Jurídico. 3. ed. São Paulo, Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 

IOSCO. Objectives and Principles of Securities Regulation. Madrid: IOSCO, 2010, p. 3-

12.Disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf>. Acesso 

em 30.01.2017. 

PITTA, A. G. O regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: QuartierLatin, 

2013. 

PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários.  São Paulo: Quartier 

Latin. 2006. 

REED, Stanley Foster; LAJOUX, Alexandre Reed. The Art of M&A. 3 e., New York: McGraw-

Hill, 1999. 

YAZBEK, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2.ed. ampl. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

 

20.6.3 Clínica de Prática Jurídica I (90h/a) 

20.6.3.1 Ementa 

As clínicas de Prática Jurídica da FGV DIREITO SP visam oferecer experiências de prática 

jurídica capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos adquiridos nas etapas 
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teóricas e práticas anteriores do curso, por meio de clínicas temáticas que permitirão a 

imersão do aluno em ambientes física e intelectualmente mais próximos da realidade de 

um escritório de advocacia ou de uma equipe de assessoria jurídica. 

 

O Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO SP conta com seis clínicas permanentes, 

que abordam os temas de Direito dos Negócios, Direito Penal Econômico, Direito Público 

dos Negócios, Direito Tributário, Mediação e Negócios Inclusivos. Cada uma dessas 

clínicas é composta por um advogado-orientador e uma equipe de até dez alunos do curso 

de graduação, contando ainda com o suporte de uma equipe de apoio acadêmico e 

administrativo e, eventualmente, com a interlocução e colaboração de parceiros 

institucionais ou colaboradores de outras disciplinas. 

 

A metodologia de ensino da prática jurídica no Núcleo de Prática Jurídica pretende se 

aproximar o máximo possível da experiência real da advocacia, desenvolvendo exercícios 

de prática jurídica criados a partir de casos concretos, reais ou simulados. 

 

20.6.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Tomada de decisões de forma autônoma. 
ii. Trabalho em equipe. 
iii. Trabalho com dilemas éticos. 
iv. Redação de documentos jurídicos. 
v. Negociação. 
vi. Formulação de estratégias na área temática escolhida. 
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20.6.3.3 Bibliografia básica 

FERNANDES, Wanderley (coord.). Contratos empresariais: fundamentos e princípios dos 

contratos empresariais. São Paulo: Saraiva, 2009.  

GHIRARDI, José Garcez. VANZELLA, Rafael Domingos. Ensino Jurídico Participativo. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

WYDICK, Richard C. Plain English for Lawyers. 5.ed. Durham: Carolina Academic Press, 

2005. 

 

20.6.3.4 Bibliografia complementar 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: 

aspectos penais e processuais penais, comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da 

Lei 12.683/2012. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 383p. 

CRISTIANO, Romano. Empresa é risco: como interpretar a nova definição. São Paulo: 

Malheiros, 2007. 318p. 

MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (Orgs.). The strategic management of large 

engineering projects – shaping institutions, risks and governance. Hong Kong: MIT, 2000. 

PINTO JUNIOR, Mario Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs. Melhores práticas em licitações e 

contratos. São Paulo: Atlas, 2011. 
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20.6.4 Direito Tributário (90h/a) 

20.6.4.1 Ementa 

i. Concepção de direito Tributário: tributação x finanças públicas. Reforma tributária e 
bases de tributação possíveis.  

ii. O direito tributário na Constituição de 1988: princípios, imunidades e competência 
tributária.  

a. Certeza na tributação: legalidade, anterioridade e irretroatividade.  
b. Justiça na tributação: isonomia, não confisco e capacidade contributiva.  
c. Imunidades tributárias: recíproca, templos, livros, jornais e periódicos.  
d. Poder de tributar: competência dos entes federados x lei responsabilidade fiscal. 
e. Conceito de tributo. 
f. Espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições.  
g. Contribuições, destinação do produto arrecadado e validade do tributo: artigo 8º 

da lei de responsabilidade fiscal x artigo 4º do Código Tributário Nacional.  
iii. O direito tributário no Código Tributário Nacional: a relação jurídica tributária.  

a. Fato jurídico tributário e constituição da relação jurídica.  
b. A regra matriz de incidência tributária.  
c. Obrigação tributária e sujeição passiva: aspectos gerais e hipóteses de 

responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional. 
d. Responsabilidade nas operações societárias, nas aquisições de 

estabelecimentos e dos sócios administradores.  
e. Lançamento e modalidades de constituição da relação jurídica tributária.  
f. Decadência no direito tributário.  
g. Hipóteses de modificação do crédito tributário: transação, parcelamento e 

renúncia de receitas. Análise a partir do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal.  
h. Prescrição e cobrança judicial do crédito tributário. 

 

20.6.4.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Pretende-se que os alunos construam uma visão crítica do direito tributário, por meio do 
enfrentamento de 

ii. casos práticos relacionados à aplicação e à interpretação das normas constitucionais 
tributárias e também 

iii. àquelas relativas ao Código Tributário Nacional. Além disso, considerando a 
apresentação e debate de 

iv. questões controvertidas, quer-se instigar a reflexão acadêmica quanto à correlação e 
dependência entre direito 

v. tributário e direito financeiro. 
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20.6.4.3 Bibliografia básica 

CARVALHO, Paulo de Barros. ”Curso de Direito Tributário”. São Paulo: Saraiva, 2018. 

COSTA, Regina Helena. “Curso de Direito Tributário”. São Paulo: Saraiva, 2018. 

SCHOUERI, Luis Eduardo. “Direito Tributário”. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

20.6.4.4 Bibliografia complementar 

MURPHY, Liam, NAGEL, Thomas. O mito da propriedade – os impostos e a justiça. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005.  

PISCITELLI, Tathiane (coord.). “O direito tributário na prática dos Tribunais Superiores: 

sistema tributário nacional e código tributário nacional em debate”. São Paulo: Saraiva, 

2013. (Série GVLaw. Direito tributário). 

___. “Direito Financeiro”. São Paulo: Atlas, 2019. 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de; CANADO, Vanessa Rahal. Tributação do setor industrial. 

São Paulo: Saraiva, 2013. (Série GVLaw. Direito tributário) 

STIGLITZ, Joseph E. “Economics of the Public Sector”, 3rd edition. New York: W. W. Norton 

& Company. 
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20.7 SÉTIMO SEMESTRE 

 

20.7.1 Direito dos Negócios III (90h/a) 

20.7.1.1 Ementa 

A disciplina busca examinar as principais instituições jurídicas do mercado de crédito para 

o financiamento de empresas. Serão desenvolvidos os seguintes grandes temas: (i) a 

estruturação de operações de dívida para o financiamento da empresa, incluindo contratos 

de financiamento, emissão de títulos de crédito e operações típicas de mercado bancário e 

de capitais; (ii) a constituição de garantias de pagamento da dívida; (iii) os mecanismos 

jurídicos de mobilização de situações jurídicas para o financiamento da empresa, que 

incluem cessão de créditos, a circulação de títulos de créditos, a circulação de valores 

mobiliários; a circulação mediante registro eletrônico em blockchain; o desconto bancário e 

a securitização de ativos; (iv) reestruturação de dívida em workouts, recuperação 

extrajudicial, e recuperação judicial; e (v) liquidação da empresa em processo de falência.  

 

A disciplina ainda almeja apresentar o racional das instituições jurídicas do mercado de 

crédito a partir de perspectiva funcional, em que as características da estrutura dogmática 

das instituições jurídicas do mercado de crédito são relacionadas a desempenhar funções 

de promover operações de crédito pela redução de assimetria informacional e para 

viabilizar cooperação entre credores de modo a maximizar a recuperação de crédito. 
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20.7.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

Objetiva-se que o aluno desenvolva competências necessárias para compreender o 

mercado de crédito e atuar como assessor jurídicos em suas diferentes manifestações. 

Busca-se, ainda, qualificar o aluno para atuar como advogado negocial e contencioso para 

estruturar operações de financiamento por originação e mobilização de créditos, 

reestruturar dívidas e, por fim, atuar em situações de insolvência empresarial, de modo que 

possa atuar como assessor jurídico de empresas credoras e devedoras. 

 

As competências específicas envolvem a capacidade de analisar, corrigir e redigir cláusulas 

e instrumentos de dívida, títulos de créditos, pacotes de garantia, acordos de stand-still e 

term-sheets de reestruturação de dívida, analisar planos de recuperação judicial e 

extrajudicial, e analisar, corrigir e redigir petições relativas a procedimentos judiciais de 

execução de crédito e de insolvência, como pedidos de verificação de créditos e petições 

iniciais de falência. 

 

Objetiva-se que o aluno desenvolva habilidades analíticas que possibilitem a compreensão 

das instituições jurídicas de concessão de crédito, circulação de crédito e insolvência bem 

como as suas funções econômicas específicas. Almeja-se também que o aluno desenvolva 

habilidades estratégicas que permitam indicar a seus clientes adoção de soluções 

adequadas a problemas concretos de emissão de dívida, circulação de dívida e insolvência, 

tanto da perspectiva do credor como do devedor. 
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Por fim, objetiva-se que o aluno seja capaz de avaliar criticamente os modelos institucionais 

de regulação do crédito e da insolvência no direito brasileiro não apenas para utilizá-lo 

estrategicamente, mas para pensar alternativas de desenho institucional que promovam o 

aperfeiçoamento do sistema. 

 

 

20.7.1.3 Bibliografia básica 

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação 

judicial de empresas.  3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

SQUIRE, Richard. Corporate Bankruptcy and Financial Reorganization.   New York: Wolters 

Kluwer, 2016. 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe; SILVA, Rodrigo Tellechea. Recuperação 

de Empresas e Falência - Teoria e prática na Lei 11.101/2005.  3.ed. São Paulo: Almedina, 

2019. 

 

20.7.1.4 Bibliografia complementar 

AKERLOF, George A. The market for "lemons": quality uncertainty and the market 

mechanism. The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500,  1970. 

ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito.  São Paulo: Saraiva. 1943. 

BHANDARI, Jagdeep S.; WEISS, Lawrence A. . Corporate Bankruptcy Economic and Legal 

Perspectives. New York: Cambridge University Press, 1996. 



Comunicação Interna 

Órgão Emissor: 
FGV DIREITO SP 

Destino: 
Todos os níveis da FGV DIREITO SP

Data: 
29/07/2020 

CI Nº.: 
14-2020 

Assunto: Comunica a publicidade do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) de Graduação da FGV DIREITO SP 2020-2022 

Página  
274 de 293 

 

Página 274 de 293 

 

CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperação judicial de sociedade por ações: o 

princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência.   São Paulo: 

Malheiros, 2012. 

FINCH, Vanessa. Corporate insolvency law.  2. ed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009. 

GULLIFER, Louise; PAYNE, Jennifer (org.). Intermediation and beyond. Oxford: Hart, 2018. 

JACKSON, Thomas H. The logic and limits of bankruptcy law.   Washington, D.C.: Beard 

Books, 1986 [reimpressão de 2001]. 

KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos 

empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista DireitoGV, v. v. 2, n. n. 1, p. 37-54,  

2006. 

LOPUCKI, Lynn M. Strategies for Creditors in Bankruptcy Proceedings.  5.ed.  Aspen 

Publishers, 2007. 

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos valores mobiliários. 2 volumes. São Paulo: FGV, 

2015. 

ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de crédito. 7.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2011. 

SKEEL JR., David A. Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law in America.     2003. 

SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de. PITOMBO, Antonio Sérgio A. M. (coord.). 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2.ed. São Paulo: RT, 2007. 

TABB, Charles J. The law of bankruptcy.  4.ed. St. Paul: West Academic Publishing, 2013. 
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TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles; ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). Comentários 

à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. 

VASCONCELOS, Luis Miguel Pestana de. Direito das garantias.  Coimbra: Almedina. 2011. 

 

 

20.7.2 Teoria do Direito e Ciências Sociais (90h/a) 

20.7.2.1 Ementa 

Este curso propõe leituras e atividades que buscam oferecer aos alunos a oportunidade de 

estudar e experimentar as interfaces entre o direito positivo, as teorias explicativas dos 

sistemas jurídicos e as ciências sociais. Reunindo elementos de disciplinas que já foram 

ensinadas, notadamente as de “sociologia jurídica” e “ética e teoria do direito” tem como 

objetivo garantir que os alunos tenham contato com o campo sociológicos e antropológico, 

assim como com os debates sobre a natureza do direito e sua interpretação. 

 

O curso organiza-se em torno do estudo de autores e de perspectivas fundamentais nessas 

áreas, com ênfase em autores do século XX que podem ser considerados como “clássicos” 

dessas disciplinas, relativamente recentes. 

 

Em seguida, o curso percorre temas selecionados por constituírem “ferramentas 

conceituais” úteis para a análise de um amplo conjunto de problemas sócio-jurídicos 

contemporâneos. Entre os temas selecionados, estão: norma jurídica, eficiência-

efetividade, pluralismo jurídico, internacionalização do direito, cultura, narrativas e 
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processos de juridificação, formas e consequeências da interpretação, relaçãoe do direito 

com a moral e a política. 

 

O curso evita apresentações panorâmicas e objetivos enciclopédicos que costumam 

caracterizar abordagens desta natureza. Ao centrar seu interesse em autores fundamentais 

procura o aprofundamento e o rigor mento conceitual que deverá servir de base para a 

formação de uma linguagem teórica comum e da possibilidade de aplicar conceitos e teorias 

em problemas concretos.  

 

Adotando o método socrático, a disciplina atribui papel de protagonista aos alunos que 

constroem coletivamente o saber a partir de textos fundamentais previamente lidos. 

 

A disciplina pretende desenvolver a capacidade de realizar uma leitura rigorosa e crítica de 

textos complexos e ao mesmo tempo estimular a reflexão e a formação de raciocínio crítico 

a partir do material lido. Mediante redação de textos e a intervenção nos debates, o aluno 

deve desenvolver a habilidade de exposição tanto escrita como oral de temas complexos, 

identificando teses e argumentos e realizando críticas pertinentes. 

 

Paralelamente, as atividades individuais e em grupo foram elaboradas para favorecer a 

experimentação de métodos e práticas de pesquisa em ciências sociais. Os alunos serão 

convidados a "construir um problema jurídico concreto", e testar as lentes de observação e 

os aportes teóricos ou os "frames" discutidos em sala de aula. 
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20.7.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

O curso pretende desenvolver a capacidade de  

i. trabalhar com os diferentes níveis de abstração dos fenômenos jurídicos; 
ii. operar com a distinção entre juízos descritivos, avaliativos e prescritos; 
iii. articular enunciados teóricos e dados empíricos 
iv. refletir sobre as construções de problemas jurídicos complexos. 
 

20.7.2.3 Bibliografia básica 

BOURDIEU, Pierre. O Ofício de sociólogo. Petrópolis: Vozes, 2015. 

DWORKIN, Ronald, O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

HART, H. L. A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2001. 

 

20.7.2.4 Bibliografia complementar 

CARDOSO, Ruth. A aventura antropológica. São Paulo: Paz e Terra, 2004, 4a edição.  

DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico. Sao Paulo: Método, 2006 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

SHAPIRO, Scott. Legality. Cambridge: Harvard University Press, 2011 

SILVA, Felipe e Rodriguez, J. Rodrigo. Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 

2013.  
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20.7.3 Clínica de Prática Jurídica II (90h/a) 

20.7.3.1 Ementa 

As clínicas de Prática Jurídica da FGV DIREITO SP visam oferecer experiências de prática 

jurídica capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos adquiridos nas etapas 

teóricas e práticas anteriores do curso, por meio de clínicas temáticas que permitirão a 

imersão do aluno em ambientes física e intelectualmente mais próximos da realidade de 

um escritório de advocacia ou de uma equipe de assessoria jurídica. 

 

O Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO SP conta com seis clínicas permanentes, 

que abordam os temas de Direito dos Negócios, Direito Penal Econômico, Direito Público 

dos Negócios, Direito Tributário, Mediação e Negócios Inclusivos. Cada uma dessas 

clínicas é composta por um advogado-orientador e uma equipe de até dez alunos do curso 

de graduação, contando ainda com o suporte de uma equipe de apoio acadêmico e 

administrativo e, eventualmente, com a interlocução e colaboração de parceiros 

institucionais ou colaboradores de outras disciplinas. 

 

A metodologia de ensino da prática jurídica no Núcleo de Prática Jurídica pretende se 

aproximar o máximo possível da experiência real da advocacia, desenvolvendo exercícios 

de prática jurídica criados a partir de casos concretos, reais ou simulados. 

 

20.7.3.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Tomada de decisões de forma autônoma. 
ii. Trabalho em equipe. 
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iii. Trabalho com dilemas éticos. 
iv. Redação de documentos jurídicos. 
v. Negociação. 
vi. Formulação de estratégias na área temática escolhida. 
 

20.7.3.3 Bibliografia básica 

FERNANDES, Wanderley (coord.). Contratos empresariais: fundamentos e princípios dos 

contratos empresariais. São Paulo: Saraiva, 2009.  

GHIRARDI, José Garcez. VANZELLA, Rafael Domingos. Ensino Jurídico Participativo. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

WYDICK, Richard C. Plain English for Lawyers. 5.ed. Durham: Carolina Academic Press, 

2005. 

 

20.7.3.4 Bibliografia complementar 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: 

aspectos penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012 

CRISTIANO, Romano. Empresa é risco: como interpretar a nova definição. São Paulo: 

Malheiros, 2007 

MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (Org.). The strategic management of large 

engineering projects: shaping institutions, risks and governance. Hong Kong: MIT, 2000 

PINTO JUNIOR, Mario Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. 

São Paulo: Atlas, 2010 

RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e 

contratos. São Paulo: Atlas, 2011 
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20.8 OITAVO SEMESTRE 

 

20.8.1 Direito do Trabalho e Previdenciário (90h/a) 

20.8.1.1 Ementa 

O curso apresenta  dimensões distintas mas que se inter-relacionam e se complementam 

na compreensão das relações de trabalho: o direito material do trabalho, o direito coletivo 

do trabalho e o direito processual do trabalho. Na relação individual, 

empregado/empregador, o curso se propõe a evidenciar as obrigações decorrentes da 

aplicação dos direitos fundamentais do trabalhador e a forma pela qual o empregador pode 

exercer seus poderes diretivo e disciplinar. No plano individual é importante a percepção 

da diversidade do universo trabalhista e a compreensão da proposta da legislação 

trabalhista como forma de realização e de proteção social. Nesta mesma seara, a avaliação 

dos impactos jurídicos, financeiros e éticos para a gestão empresarial recebem cuidado 

especial, criando uma ponte entre a análise de questões trabalhistas nos negócios jurídicos, 

aí compreendida a fusão e aquisição de empresa. Na relação de direito coletivo, grupos de 

trabalhadores / sindicatos profissionais / empresas / sindicatos patronais, os alunos são 

levados a entender a transformação da proteção de natureza individual para a proteção do 

grupo, desviada para a proteção social, mais abrangente e que lida com princípios diversos 

daqueles do direito material. Há um deslocamento do eixo de proteção. Tanto no primeiro 

caso, direito material, como no segundo, direito coletivo, a jurisprudência trabalhista ocupa 

lugar de destaque relevante porquanto o Direito do Trabalho tem forte sedimentação na 

casuística. O direito processual do trabalho tem natureza informativa e prática, com estudos 

sobre a organização da Justiça do Trabalho e regras processuais próprias aplicáveis ao 
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processo do trabalho. O Direito Previdenciário será analisado e estudado a partir da sua 

dimensão de origem nas relações de trabalho com a ampliação do campo de proteção 

social, seus benefícios e forma de custeio. 

 

Como atividade extraclasse os alunos serão motivados à pesquisa de ações coletivas e a 

relevante atuação do Ministério Público do Trabalho em relação ao trabalho escravo e 

trabalho infantil, por exemplo. No mesmo sentido, para as atividades extraclasse, estudos 

sobre a inclusão de trabalhadores deficientes, aprendizes, refugiados terão monitoramento 

e encaminhamento na formação do conjunto de percepções de direitos com valorização da 

dignidade da pessoa humana. 

 

Para o momento em que o aluno tiver mais maturidade no curso, a atividade extraclasse 

poderá ser dirigida a acompanhamento de negociações coletivas junto a entidades sindicais 

ou empresas, conforme o caso e a ocorrência de relevância no momento 

 

20.8.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Compreender as relações do trabalho em seus diversos aspectos jurídicos e efeitos nos 
planos individual, coletivo e processual. 

ii. Identificar a relevância das relações de trabalho e as tendências inovadoras de novas 
figuras jurídicas, tanto no campo da flexibilização como no da terceirização, permitindo 
que o entendimento possa fazer uma análise crítica das figuras jurídicas com a 
legislação trabalhista. Constatar na prática as dificuldades e soluções da prática 
trabalhista. 

iii. Entregar conhecimento possível de condução de conflitos trabalhistas de forma ética e 
adequada às condições de respeito à dignidade da pessoa humana. Diagnosticar 
contingências trabalhistas para que possa atuar de modo relevante na avaliação de 
passivo trabalhista. 
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iv. Orientar em qualquer nível senão a melhor prática trabalhista pelo menos a mais segura 
no campo individual, empresarial ou coletivo. 

v. Participar de negociações coletivas e orientar nas relações sindicais e em conflitos 
coletivos de trabalho. 

vi. Atuar interdisciplinarmente no âmbito de assessoria empresarial. 
 

20.8.1.3 Bibliografia básica 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010 

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: parte geral. São Paulo: LTr, 1984. 

v. 1 

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito individual do trabalho. São 

Paulo: LTr, 1981. v. 2 

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito coletivo do trabalho. São 

Paulo: LTr, 1981. v. 3 

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito tutelar do trabalho. São 

Paulo: LTr, 1990. v. 4 

PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1978 

 

20.8.1.4 Bibliografia complementar 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7.ed. São Paulo: 

LTr, 2009 

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2007 

ROMITA, Arion Sayão. A subordinação no contrato de trabalho. Belo Horizonte: Forense, 

1979 

ROMITA, Arion Sayão. Globalização da economia e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 

1997 
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ROMITA, Arion Sayão. Os direitos sociais na constituição e outros estudos. São Paulo: LTr, 

1991 

SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 3.ed. São Paulo: LTr, 2010 

SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 

trabalho. São Paulo: LTr, 1997. v. 1 

SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 

trabalho. São Paulo: LTr, 1997. v. 2 

 

 

20.8.2 Direito Econômico e Regulação (90h/a) 

20.8.2.1 Ementa 

O curso de Direito Econômico e Regulação pretende apresentar uma visão panorâmica ao 

Direito Econômico, conferindo ao aluno uma visão topológica da Ordem Econômica 

Constitucional, bem como de diplomas legais fundamentais na relação do Estado com a 

Economia. O temário e os instrumentos de direito administrativo serão revisitados nesta 

disciplina para analisar a operacionalização do Direito Econômico, especialmente na área 

da regulação e na defesa da concorrência. Pretende-se apresentar ao aluno os principais 

setores regulados, a estrutura básica das instituições de defesa da concorrência e a 

interface entre regulação e concorrência. Da mesma forma, pretende-se introduzir os 

principais instrumentos regulatórios aos alunos. Com isso, busca-se uma visão funcional 

do Direito Econômico, ao mesmo tempo como um elemento estruturante do desenho do 

Estado para se relacionar com a economia e um instrumento da atuação estatal. 
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20.8.2.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Reconhecimento da complexidade de atores, normas e dinâmicas que enfeixam o 
Direito Econômico 

ii. Habilitação para o debate teórico e estudo de caso 
iii. Contato com experiências estrangeiras para fins de avaliação crítica dos instrumentos 

regulatórios e concorrenciais adotados no Brasil 
iv. Operacionalização do Direito Econômico pela capacitação do aluno para empregar os 

instrumentos de ação regulatória e concorrencial 
v. Capacidade de avaliar as diferentes técnicas interventivas e de indução de 

comportamentos 
vi. Mapeamento dos principais debates travados hoje no Direito Econômico 
vii. Interpretação de texto 
viii. Trabalho com a pluralidade de fontes jurídicas 
ix. Expressão oral 
x. Análise crítica do real 
xi. Expressão escrita 
xii. Capacitação de abstração e categorização de elementos (classificação) 
 

20.8.2.3 Bibliografia básica 

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: theory 

strategy and practice. 2nd. ed. Oxford: Oxford University 

PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito 

concorrencial: doutrina, jurisprudência e legislação. São Paulo: Saraiva, 2016 

PINTO JUNIOR, Mário Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. 

São Paulo: Atlas, 2010 

 

20.8.2.4 Bibliografia complementar 

COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, v. 101, n. 923, p. 37-52, set. 2012 
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CORREA, Paulo et al. Regulatory governance in infrastructure industries: assessment and 

measurement of Brazilian regulators. Washington, DC: World Bank, 2006 

COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito econômico e a construção institucional do 

desenvolvimento democrático. Revista Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 

214-262, 2016 

MUSACCHIO, Aldo; LAZZARINI, Sergio. Reinventando o capitalismo de estado: o Leviatã 

nos negócios: Brasil e outros países. São Paulo : Portfolio/Penguin, 2015 

VISCUSI, W. Kip; VERNON, John M.; HARRINGTON JUNIOR, Joseph E. Economics of 

regulation and antitrust. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology, 1998 
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20.9 NONO SEMESTRE 

 

20.9.1 Direito e Economia (90h/a) 

20.9.1.1 Ementa 

O curso introduz os alunos e alunas à temática de "law and economics". Serão 

apresentados os diferentes usos do instrumental econômico como ferramenta para a 

aplicação do direito, a estruturação de negócios e a formulação de políticas públicas, com 

especial atenção ao contexto jurídico brasileiro. Os temas abordados incluem o direito de 

propriedade, a responsabilidade civil e penal, o direito contratual e o direito societário, entre 

outros, com especial atenção ao ambiente institucional brasileiro. 

 

20.9.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

i. Domínio de conceitos econômicos 
ii. Utilização do instrumental econômico para realizar análises de natureza descritiva e 

normativa sobre o direito 
iii. Aplicação de conceitos econômicos para a resolução de problemas jurídicos, 

estruturação de negócios e formulação de políticas públicas 
iv. Compreensão do potencial e dos limites da análise econômica 
 

20.9.1.3 Bibliografia básica 

COOTER, Robert e ULEN, Tomas, Direito e Economia. Porto Alegre: Bookman, 5 ed 2010. 

PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno. Direito e Consequência no Brasil: Em Busca de 

um Discurso sobre o Método. Revista de Direito Administrativo, v. 262, jan./abr., 2013. 

SALAMA, Bruno M. O que é Pesquisa em Direito e Economia? Caderno DIREITO GV, 2009. 
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20.9.1.4 Bibliografia complementar 

CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: 

one view of the cathedral. [S.l.], Harvard Law Review, v. 85, n. 6, p. 1089-1128, Apr. 1972 

COASE, R. H. The problem of social cost. [S.l.], Journal of Law and Economics, v. 3, p. 1-

44, Oct. 1960 

COASE, Ronald. The Nature of the Firm. Economica, New Series, vol. 4, n. 16, 1937, p. 

386-405. 

BECKER, Gary S. Crime and punishment: an economic approach. In: BECKER, Gary S.;  

PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno. Law and Economics in the Civil Law World. 

Tulane Law Review, vol. 90, 2015, p. 430-470. 

 

 

20.10 DÉCIMO SEMESTRE 

 

20.10.1 Direito e Desenvolvimento (90h/a) 

20.10.1.1 Ementa 

Este curso tem como objetivo apresentar o campo disciplinar “Direito e Desenvolvimento”, 

com vistas a permitir a constituição de referenciais metodológicos, analíticos e teóricos que 

habilitem a compreensão desta relação. O curso parte da premissa de que as atividades 

econômicas e as organizações da sociedade estão inseridas em um ambiente 

institucionalizado e são socialmente incrustadas, o que lhes atribui uma variedade em 

função do contexto de economia política. Nessa linha, o curso reconhece que países em 

desenvolvimento apresentam temas, problemas e peculiaridades que são comuns e que 
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desta maneira constituem uma relação específica com o direito. É comum em países em 

desenvolvimento que o enforcement da lei seja um problema, envolvendo uma variedade 

de questões como o compliance criativo e proforma da lei e os casos de justiça seletiva. 

Ainda nessa chave, como é frequente que estes países lidem com problemas de reformas 

e transplantes institucionais, nem sempre bem-sucedidos. Além da reflexão mais 

abrangente sobre a legalidade, há temas singulares para o direito positivo nestes países. É 

o caso do direito societário, que precisa lidar com grupos societários e empresas familiares 

ou do direito constitucional, que se vê as voltas entre reconhecer os benefícios do ativismo 

judicial, em democracias recentes, e avaliar os efeitos regressivos e potencialmente 

antidemocráticos desta atuação de órgãos não eleitos. Em síntese, trata-se de percorrer as 

singularidades institucionais que são transversais a países caracterizados por sistemas 

econômicos vulneráveis e por sistemas políticos informados por democracias recentes. 

 

20.10.1.2 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

O curso pretende dotar o aluno de capacidade analítica para reconhecer a diversidade de 

alternativas institucionais disponíveis para a organização das atividades econômicas, 

políticas e para a sociedade civil. Também pretende dotar o aluno da habilidade de uma 

vez reconhecida esta diversidade possível, saber identificar problemas institucionais e 

manusear algumas das alternativas regulatórias que são frequentes em países em 

desenvolvimento. 
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20.10.1.3 Bibliografia básica 

TRUBEK, David, GARCIA, Helena Alviar, COUTINHO, Diogo R. & SANTOS, Alvaro. Law 

and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. 

New York: Cambridge University Press, 2013. 

TRUBEK, David & SCHAPIRO, Mario G. Direito e Desenvolvimento – Um diálogo entre os 

Brics. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TREBILCOCK, Michael J. & PRADO, Mariana M. What Makes Poor Countries Poor? 

Institutional Determinants of Development. Cheltenham Glos: Edward Elgar Publising, 2011 

 

20.10.1.4 Bibliografia complementar 

HALL, Peter; SOSKICE, David. Varieties of capitalism: the institutional foundations of 

comparative advantage. Oxford: Oxford University, 2001 

MÉNDEZ, Juan E.; PINHEIRO, Paulo Sérgio; O´DONNEL, Guillermo (Ed.). (Un)rule of law 

and the underprivileged in Latin America. Notre Dame: University of Notre Dame, 1999 

MILHAUPT, Curtis; PISTOR, Katharina. Law and capitalism: what corporate crises reveal 

about legal systems and economic development around the world. Chicago : University of 

Chicago, 2008 

SCHNEIDER, Bem Ross. Hierarchical capitalism in Latin America: business, labor, and the 

challenges of equitable development. New York : Cambridge University, 2013 

TAMANAHA, Brian Z. A general jurisprudence of law and society. Oxford: Oxford 

Unoversity, 2001. (Oxford Socio-Legal Studies) 
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TRUBEK, David; GALANTER, Marc. Scholars in self-entrangement: some reflections on the 

crisis in law and development studies in the United States. Wisconsin Law Review, v. 1974, 

n. 4, p. 1062-1103, 1974 
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20.11 CARGA HORÁRIA CUMPRIDA EM MAIS DE UM SEMESTRE 

 

20.11.1 Disciplinas Eletivas 

[carga horária a ser cumprida a partir do segundo ciclo] 

Eletivas que podem variar de acordo com a demanda e a conjuntura socioeconômica. 

 

20.11.1.1 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

Os objetivos pedagógicos variam conforme a disciplina eletiva ofertada 

 

20.11.1.2 Bibliografia básica 

A bibliografia varia conforme a disciplina eletiva ofertada 

 

20.11.1.3 Bibliografia complementar 

A bibliografia varia conforme a disciplina eletiva ofertada 

 

 

20.11.2 Atividades Complementares 

[carga horária a ser cumprida durante todo o curso] 

Ver descrição do Projeto Pedagógico do Curso, neste documento – itens 13.6 e 17 
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20.11.2.1 Objetivos Pedagógicos 

Competências / Habilidades 

A FGV DIREITO SP incentiva e promove atividades extracurriculares complementares, cuja 

finalidade é enriquecer o processo ensino-aprendizagem, complementando a formação 

acadêmica da graduação em atividades não abrangidas pelas disciplinas do curso, 

priorizando:  

i. A complementação da formação social, ética e profissional 
ii. As atividades de disseminação de conhecimentos e/ou de prestação de serviços 
iii. As atividades de intercâmbio acadêmico e de iniciação científica e tecnológica 
iv. As atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural; e 
v. O desenvolvimento de projetos de inserção social. 
 

20.11.2.2 Bibliografia básica 

Bibliografia variável ou não aplicável. 

 

20.11.2.3 Bibliografia complementar 

Bibliografia variável ou não aplicável. 

 

 

20.11.3 Trabalho de Curso 

[carga horária a ser cumprida durante todo o curso] 

Vide descrição completa do Trabalho de curso, neste documento – item 16 
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20.11.3.1 Objetivos Pedagógicos 

20.11.3.1.1.1 Competências / Habilidades 

O trabalho de curso da FGV DIREITO SP, em suas diferentes modalidades, tem o objetivo 

de desenvolver nos alunos a capacidade de tratar de temas juridicamente relevantes por 

meio de metodologia e técnicas de investigação próprias da pesquisa acadêmica. 

 

Igualmente há um entendimento de que o trabalho de curso pode ser direcionado para uma 

formação prática, e por essa razão a Escola tem considerado seu desenvolvimento parte 

da formação prática do discente da FGV DIREITO SP. 

 

20.11.3.2 Bibliografia básica 

A bibliografia varia conforme a temática do Trabalho de Curso 

 

20.11.3.3 Bibliografia complementar 

A bibliografia varia conforme a temática do Trabalho de Curso 

 

 


