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O DIFERENCIAL
DA FGV
A Fundação Getulio Vargas (FGV) é referência, no Brasil e no exterior, em ensino, pesquisa e geração de ideias. Seus cursos de graduação e pós-graduação são conhecidos pela
metodologia diferenciada, pela abordagem multidisciplinar e pela inserção internacional.
Inspirada na posição de vanguarda da FGV, a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito
SP) criou, em 2008, o programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Acadêmico com foco na
área de Direito e Desenvolvimento, concebido para atender à demanda de formação de
pesquisadores competentes para lidar com as especificidades do Direito e as singularidades do contexto institucional de um país em desenvolvimento.
Composto por Mestrado e Doutorado Acadêmico, o programa se destina a estudantes da
área do Direito ou áreas afins, como Ciências Sociais, Economia e Administração interessados em participar de uma experiência acadêmica de excelência no Brasil.

O PROGRAMA
O Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento oferece uma formação
com base em três pilares indispensáveis à produção de conhecimento novo no campo: sólido fundamento teórico em Direito, interdisciplinaridade e enfoque empírico. O programa
foi concebido para formar pesquisadores e docentes de excelência, com rigor teórico e
metodológico, produzindo pesquisas que ajudem a compreender os desafios do país e os
caminhos para a superação dos obstáculos ao desenvolvimento.
Com grade curricular contemporânea, corpo docente de excelência e ambiente altamente internacionalizado, o programa vem se consolidando como um locus de produção de
pesquisa de excelência em Direito no Brasil e reúne pesquisadores, docentes e discentes
com diferentes formações, agendas de pesquisa, trajetórias e aspirações, criando uma
atmosfera acadêmica diversificada e combinando pesquisas empíricas e teóricas de perspectiva interdisciplinar.

DIREITO E
DESENVOLVIMENTO
A área de Direito e Desenvolvimento é reconhecida em diversos centros de pesquisa ao
redor do mundo e se dedica, sobretudo, ao estudo das relações entre o campo jurídico
e os processos de desenvolvimento político, econômico e social. Com base no estudo do
Direito e Desenvolvimento, o programa pretende formar pesquisadores capazes de produzir pesquisas que impactem positivamente a sociedade na concretização de objetivos
de desenvolvimento.

LINHAS DE PESQUISA
O Mestrado e Doutorado em Direito e Desenvolvimento da FGV Direito SP tem duas linhas
de pesquisa: Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social; e Instituições do
Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social.
A linha Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social se caracteriza pelo
estudo do campo normativo que rege o ambiente dos negócios e a economia. O estudo da estruturação jurídica do ambiente de negócios brasileiro passa, de um lado, pela
compreensão e pela avaliação da esfera econômica privada, bem como, de outro, pelo
estudo das formas de atuação do Estado na economia. Em ambos os casos, pesquisas
comparadas e do ambiente regulatório internacional são parte importante da produção
docente e discente do programa, promovendo avanços e descobertas centrais ao Direito
brasileiro, muitas vezes em estreito diálogo com a história e a atualidade do campo do
Direito e Desenvolvimento.
A linha Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social investiga o funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito responsáveis pela produção, pela interpretação e pela aplicação do Direito, tal como configuradas
nos âmbitos constitucional e internacional público. O estudo do sistema de Justiça, das
políticas públicas e das instituições internacionais, com ênfase na reflexão sobre desenhos
institucionais e reformas, direitos humanos e sociais, capacidades individuais, democracia
e controle do Estado, busca favorecer a compreensão dos mecanismos jurídicos públicos
que habilitam ou constrangem a realização do Estado Democrático de Direito.

BOLSAS
DE ESTUDO
Para que o Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico da FGV Direito SP possa atender à excelência acadêmica que é a marca da escola e envolver os alunos nas pesquisas
acadêmicas desenvolvidas pelos núcleos de pesquisa e no programa de formação docente,
o curso exige dedicação dos alunos. E, para que essa dedicação ocorra, o programa oferece aos alunos a Bolsa Mario Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa.
A bolsa é oferecida a todos os candidatos aprovados no processo seletivo, desde que respondam a todas as exigências do programa. Ela corresponde ao valor integral das mensalidades de um semestre letivo. Para o Mestrado Acadêmico, poderá ser renovada por
três vezes, até atingir o limite máximo de quatro semestres. Para o Doutorado Acadêmico,
poderá ser renovada por sete meses, até atingir o limite máximo de oito semestres.
Além dessa bolsa, o programa gerencia bolsas de estudo concedidas pela CAPES, por meio
do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP).
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