


COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO

Fundada em 2002, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) foi pensada e planejada 
para oferecer um ensino jurídico inovador e de alta qualidade capaz de formar profissionais preparados para enfrentar 
as complexas demandas jurídicas da sociedade contemporânea. Trata-se de uma escola comprometida com práticas 
inovadoras tanto no ensino, ao utilizar métodos participativos, quanto na pesquisa, ao conduzir estudos empíricos e 
interdisciplinares com o objetivo de fortalecer as instituições brasileiras e melhorar o ambiente regulatório a partir do 
interesse público e do desenvolvimento do país.

COMMITTED TO DEVELOPMENT
Founded in 2002, the Sao Paulo Law School at Fundação Getulio Vargas (FGV) offers innovative, high-quality legal education 
and prepares professionals to tackle the complex legal demands of contemporary society. The school is committed to 
innovative practices both in teaching, by using participatory methods, and in research, by carrying out empirical and 
interdisciplinary studies. It works to strengthen Brazilian institutions and to contribute to Brazil’s development by improving 
the regulatory environment.

INOVAÇÃO NOS MÉTODOS DE ENSINO

A FGV Direito SP rompe com o modelo tradicional de ensino jurídico, na qual o aluno é mero espectador à espera de 
informação, ao adotar uma metodologia participativa que transforma o estudante em protagonista de seu próprio 
aprendizado. O estímulo à participação ativa do aluno no processo de ensino, por meio de técnicas inovadoras como 
simulações e jogos, desenvolve habilidades como o raciocínio, o senso crítico apurado e uma forte noção de aplicação 
adequada do conhecimento.

Ao longo da graduação, os alunos tomam parte em projetos interdisciplinares e participam de clínicas de práticas 
jurídicas dedicadas a áreas diversas cujo foco é a aproximação entre teoria e prática em laboratórios temáticos. O 
acompanhamento dos debates sobre novas tecnologias e ensino, bem como os impactos das novas tecnologias da 
informação, big data e inteligência artificial sobre a realidade jurídica em geral, também se encontram no cerne das 
preocupações e atividades da escola. 

O resultado tem sido uma inserção destacada dos profissionais formados na FGV Direito SP em todos os âmbitos do 
mercado, seja no setor privado, público, acadêmico ou em organizações da sociedade civil. Esta é uma preocupação 
constante da escola, que conta com uma equipe para auxiliar o aluno em sua primeira exposição ao mercado profissional, 
por meio da divulgação de vagas selecionadas, da Feira de Estágios e da orientação individual e coletiva.

INNOVATION IN TEACHING METHODS
Sao Paulo Law School does not follow the traditional model of legal education, in which students are mere spectators passively 
waiting for information. It adopts a student-centered, skill-developing methodology that transforms pupils into active builders 
of their own learning. This methodological approach and the innovative techniques it uses - such as simulations and games 
– develops legal reasoning, critical thinking and a strong grasp of the practical effects of the application of legal knowledge.

Throughout their undergraduate courses, students take part in interdisciplinary projects and legal clinics dedicated to different 
areas and focused on bringing together theory and practice. The continuous monitoring of discussions on new technologies, 
teaching methods and the impacts of new information technologies, big data and artificial intelligence on legal reality in 
general also lie at the heart of the school’s concerns.

Alumni from the School are highly regarded and eagerly sought for by the market. They occupy top positions in all areas of 
legal practice, in the private and public sectors, academia and civil society organizations. Employability is a constant concern 
of the school, which has a team to help students enter the labor market, through the advertisement of selected vacancies, an 
Internship Fair, and individual and group guidance sessions.



BUSCA PELOS MELHORES TALENTOS

O vestibular da FGV Direito SP segue os mesmos princípios adotados pela graduação em Direito. Ao invés da tradicional 
prova de múltipla escolha, a escola aplica provas dissertativas que avaliam conhecimentos gerais sobre temas pertinentes 
ao desempenho profissional, como o domínio da linguagem, a capacidade analítica, assim como a criatividade e a 
capacidade de inovação. O processo seletivo também tem uma fase oral em que essas múltiplas habilidades são avaliadas.

Na busca pelos melhores talentos, a FGV Direito SP possui um robusto programa de bolsas de estudo que garante que a 
condição financeira não seja um empecilho à permanência do estudante na escola. Além delas, a Associação Endowment, 
formada por ex-alunos, oferece auxílios mensais que complementam as bolsas de estudo nos casos de estudantes que, 
mesmo com a isenção de mensalidades, ainda necessitam de recursos para custear itens como transporte e material 
escolar, iniciativa alinhada com as mais renomadas instituições de ensino superior estrangeiras. O objetivo central é criar 
um corpo discente de excelência, motivado e plural.

SEARCH FOR BEST TALENTS
The entrance exam at Sao Paulo Law School’s follows the same innovative principles which shape its courses. Instead of 
traditional multiple-choice questions, the school applies essay-based tests that evaluate general knowledge on topics related 
to professional performance, such as analytical capacity, creativity and capacity for innovation. The selection process also 
involves oral exams in which multiple verbal skills are assessed.

In its search for the best talents, the school has a strong scholarship program to guarantee that students’ financial conditions 
are not an obstacle to their attending the school. In addition, the Endowment Fund Association, established by former 
students, offers monthly assistance to complement scholarships in the case of those students who, despite being exempt 
from monthly school fees, still need resources to pay for items such as transportation and study materials. This initiative, 
similar to those of the world’s most renowned higher education institutions, has as its main goal create an excellent, 
motivated and plural student body.

FORMAÇÃO COURSES

• Graduação em Direito • Undergraduate Law Degree

• Pós-Graduação Lato Sensu e cursos de curta duração 
(GVlaw)

• Postgraduate Diploma Courses and Short Courses 
(GVlaw)

• Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento • Academic Master’s in Law and Development

• Mestrado Profissional em Direito dos Negócios,
Direito Tributário e Direito Público 

• Professional Master’s in Business Law, Tax Law and
Public Law



ENSINO SUPERIOR DE EXCELÊNCIA

Além da graduação em Direito, a FGV Direito SP mantém os programas de Mestrado Profissional e Acadêmico e o Programa 
de Pós-Graduação Lato Sensu (GVlaw), que oferece dezenas de cursos alinhados com os desafios jurídicos mais urgentes 
da sociedade, levando seus alunos a ajustarem suas bases teóricas à complexidade das demandas reais.

Criado em 2000, o GVlaw foi o primeiro programa da FGV Direito SP e constituiu-se como um espaço de vanguarda no 
ensino do Direito na pós-graduação lato sensu e nos cursos de curta duração. Sua atuação, marcada pelo desenvolvimento 
de habilidades para a construção de soluções inovadoras para problemas jurídicos concretos, é reconhecida como 
precursora no emprego de técnicas de ensino participativo. Direito Empresarial, Direito dos Contratos, Direito Societário, 
Direito Econômico, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito do Trabalho, Direito Penal Econômico, Processo Civil, 
Propriedade Intelectual e Novos Negócios são alguns dos campos abarcados pelo programa, o que tem permitido integrar 
saberes produzidos nas mais diversas áreas do Direito e interligá-los com conhecimentos e habilidades cultivados em 
outros ramos em que a Fundação Getulio Vargas é reconhecida como de excelência.

A busca constante da FGV Direito SP pela vanguarda no ensino culminou também na criação do primeiro programa de 
pós-graduação stricto sensu profissional em Direito oferecido no Brasil. Criado em 2013, o Mestrado Profissional da FGV 
Direito SP é formado por profissionais mais experientes que desejam qualificar o repertório jurídico e interdisciplinar, 
sem interrupção das atividades laborais. O programa conta com três linhas – Direito dos Negócios, Direito Tributário 
e Direito Público – que se articulam em torno do eixo Direito e Empreendimento. O formato de pesquisa do Mestrado 
Profissional é orientado pela formulação de modelos de conduta inovadores e imediatamente aplicáveis, compreendendo 
a sistematização e reflexão sobre práticas jurídicas, a resolução de problemas concretos e a realização de estudos de caso.

Da mesma forma, o Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP é um empreendimento acadêmico inovador, com o intuito 
de desenvolver habilidades específicas: o domínio de ferramentas para pesquisa empírica, o uso de métodos de ensino 
participativo na docência e a capacidade de análise crítica a partir de consensos da literatura. Além disso, o programa 
garante acesso sem custo de mensalidade, em razão da concessão da bolsa Mario Henrique Simonsen, exigindo-se 
dedicação intensa em contrapartida no que se refere à pesquisa. O objetivo do mestrado acadêmico é formar professores 
e pesquisadores do Direito e contribuir para a formação de conhecimento. O mestrado tem ainda a pretensão de promover 
pesquisas, debates e descobertas capazes de gerar impacto no desenvolvimento do país, uma proposta em franca sintonia 
com a missão da FGV.

Essas características levaram os programas de mestrado da FGV Direito SP a entrarem na lista dos mais inovadores do 
mundo, segundo o Financial Times Business Education.

EXCELLENT HIGHER EDUCATION
Besides the undergraduate law courses, Sao Paulo Law School also offers Professional and Academic Master’s programs and 
the Postgraduate Diploma Program (GVlaw), which has dozens of courses on society’s most pressing legal challenges, leading 
students to adjust their theoretical discussions to the complexity of real demands.

Created in 2000, GVlaw was Sao Paulo Law School’s first program to offer cutting-edge postgraduate law diploma courses. 
It is renowned for developing skills to build innovative solutions to concrete legal problems, and it is a pioneer in the use of 
student-centered teaching techniques. The program encompasses Business Law, Contract Law, Corporate Law, Economic Law, 
Administrative Law, Tax Law, Labor Law, Economic Penal Law, Civil Procedure, Intellectual Property, and New Corporations, 
among other fields. This range of subjects has made it possible to integrate knowledge produced in many areas of law and to 
link them with knowledge and skills cultivated in other fields in which Fundação Getulio Vargas excels.

Sao Paulo Law School’s constant drive to remain at the vanguard of education also has lead it to create Brazil’s first professional 
master’s program in law. Created in 2013, the school’s Professional Master’s program is designed for experienced lawyers 
who wish to improve their legal and interdisciplinary repertoire, without interrupting their professional practice. The program 
offers three lines of research – Business Law, Tax Law and Public Law – which are linked around the broad theme of Law and 
Corporations. The research format of the program has as guidelines the formulation of innovative and immediately applicable 
legal concepts and strategies, encompassing the systematization and reflection on legal practices, as well the resolution of 
concrete problems and case studies.

Sao Paulo Law School’s Academic Master’s program is another of FGV’s innovative academic ventures, designed to develop 
specific skills: the mastery of tools for empirical research in Law, the use of student-centered teaching methods, and the 
capacity for critical analysis. The program offers free tuition thanks to the granting of Mario Henrique Simonsen scholarships, 
which requires in exchange students’ intensive dedication to research. The goal of the Academic Master’s program is to 
prepare law professors and researchers and to contribute to the creation of novel legal knowledge. In line with FGV’s mission, 
the program also aims at promoting research and debates likely to have an impact on Brazil’s development.

These characteristics have resulted in Sao Paulo Law School’s master’s programs being rated among the world’s most 
innovative Masters in Law, according to Financial Times Business Education.



UMA ESCOLA INTERNACIONALIZADA

Uma das escolas mais internacionalizadas do país, a FGV Direito SP mantém mais de duas dezenas de convênios com 
escolas estrangeiras de diferentes continentes que permitem o intercâmbio de alunos e professores e a realização de 
pesquisas conjuntas, o que resulta em parcerias sólidas para o processo de discussão de pautas globais e para a construção 
de ações coletivas. A FGV Direito SP também criou, em parceria com a holandesa Tilburg University, a Law Schools 
Global League (LSGL), um projeto global e pioneiro que pretende elaborar respostas aos novos desafios impostos pela 
globalização econômica, política e tecnológica ao ensino tradicional do Direito. 

Além dos convênios, a FGV Direito SP oferece o Global Law Program, um conjunto de disciplinas ministradas em inglês 
por professores da própria escola e visitantes, destinado a promover debates sobre temas de relevância mundial sob uma 
perspectiva brasileira. 

AN INTERNATIONALIZED SCHOOL
One of Brazil’s most international schools, Sao Paulo Law School has more than 20 agreements with institutions on different 
continents to permit students and professors and to carry out joint research, resulting in solid partnerships for the process of 
discussing global issues and constructing collective action. In partnership with Tilburg University in the Netherlands, Sao Paulo Law 
School also created the Law Schools Global League (LSGL), a global, pioneering project to find responses to the new challenges 
imposed on traditional legal education by economic, political and technological globalization.

In addition to these agreements, Sao Paulo Law School offers the Global Law Program, a course taught in English by in-house and 
visiting professors, designed to promote debate on subjects of global relevance from a Brazilian perspective.



PESQUISA E DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

Ao lado do ensino jurídico de excelência, a atuação da FGV Direito SP destaca-se também pela ênfase na pesquisa, num 
esforço de produção de bens públicos que beneficiam toda a sociedade. São diversos núcleos e grupos que contam 
com equipes de professores e pesquisadores, boa parte doutores e mestres, dedicadas à pesquisa nas mais variadas 
áreas jurídicas.

O debate sobre pesquisas em andamento e a apresentação de resultados é frequente e ocorre por meio da realização de 
dezenas de eventos semestrais, entre mesa redondas, workshops, seminários e conferências, de amplo acesso público e 
repercussão na sociedade.

RESEARCH AND DIALOGUE WITH SOCIETY
Apart from its excellent legal education, Sao Paulo Law School’s activities also stand out for their emphasis on research, in an 
effort to produce public goods that benefit the whole of society. 

Research results are continuously discussed through the holding of a large number of events, including roundtable discussions, 
workshops, seminars and conferences. These events are open to the public and they have a major impact on society.

• COORDENADORIA DE PESQUISA JURÍDICA APLICADA
Acompanhando a tradição da FGV, que se coloca como um importante think tank cujo compromisso histórico é contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico do país, a FGV Direito SP criou a Coordenadoria de Pesquisa Jurídica 
Aplicada (CPJA), com o objetivo de colaborar, do ponto de vista do Direito, para a solução dos principais problemas 
da sociedade brasileira. 

Com interlocução constante com os setores público e privado e com a sociedade civil organizada, a FGV Direito SP atua 
por meio de parcerias em projetos de pesquisa que resultam em produtos de impacto, como policy papers, bancos de 
dados públicos, fóruns de discussão e propostas legislativas. Os núcleos e grupos de pesquisa temáticos dialogam com os 
responsáveis pela arquitetura das instituições brasileiras, com os formuladores de políticas públicas e com os profissionais 
que interpretam e aplicam o Direito no Brasil, em temas como meio ambiente e sustentabilidade, gestão da Justiça, 
violência e segurança pública, tributação, direitos humanos e inovação.

• APPLIED LEGAL RESEARCH
Honoring FGV’s tradition as an important think tank with a longstanding commitment to contribute to Brazil’s socioeconomic 
development, Sao Paulo Law School created the Center for Applied Legal Research (CPJA), in order to help solve Brazilian 
society’s main problems from a legal perspective. 

In constant dialogue with the public and private sectors and organized civil society, Sao Paulo Law School acts through 
partnerships on research projects which result in high-impact products, such as policy papers, public databases, discussion 
forums and legislative proposals. Thematic research centers and groups interact with professionals responsible for managing 
Brazil’s institutions, and with public policy formulators and professionals who interpret and apply law in Brazil, working on 
subjects such as the environment and sustainability, the management of justice, crime and public order, taxation, human 
rights, and innovation.



• COORDENADORIA DE PESQUISA ACADÊMICA 
A Coordenadoria de Pesquisa Acadêmica é responsável pelo gestão e fomento das atividades de pesquisa acadêmica que 
envolvem diversas áreas da escola. Dentre elas, estão o programa de iniciação científica, aberto a alunos de graduação em 
Direito de todo o Brasil, a assistência aos núcleos de pesquisa e aos bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores visitantes 
e professores dos programas de mestrado nos fluxos junto a agências de fomento nacionais. Além disso, a coordenadoria 
mantém os volumes da FGV Direito SP Law School Legal Studies Research Paper Series, que divulga trabalhos acadêmicos 
dos colaboradores da escola e organiza workshops de pesquisa uma vez por mês, voltados a discutir a produção dos 
professores do Mestrado Acadêmico.

• ACADEMIC RESEARCH
The Center for Academic Research is responsible for managing and encouraging academic research activities involving the 
different areas within the school. It includes the Undergraduate Research Program, open to undergraduate law students 
throughout Brazil, and it offers assistance for research centers, postgraduate scholars, visiting researchers and master’s 
program professors in their dealings with Brazilian research promotion agencies. The center also publishes the Sao Paulo 
Law School Legal Studies Research Paper Series, which presents academic work by the school’s staff and organizes monthly 
research workshops.

• PUBLICAÇÕES
A FGV Direito SP promove a produção intelectual de alto nível em Direito: por meio da Coordenadoria Adjunta de 
Publicações, realiza atividades de fomento e divulgação que consistem na criação de veículos para a intervenção dos 
professores e pesquisadores da FGV Direito SP no debate intelectual nacional e internacional. A coordenadoria também 
valoriza a produção de bens públicos no país, criando veículos que possibilitam o acesso irrestrito e gratuito a conteúdos 
de relevância pública – como suas coleções de livros digitais e a edição da Revista Direito GV, publicação classificada com 
o mais alto indicativo de qualidade pela Capes. 

• PUBLICATIONS
Sao Paulo Law School promotes the publication of top-level legal research. Through the Publication Center, it helps the 
school’s professors and researchers engage in national and international intellectual debate. The center also promotes the 
production of public goods in Brazil, offering unrestricted, free access to public relevance content, such as collections of 
digital books and the Sao Paulo Law School Review, a publication ranked at the top journal category by the Brazilian Education 
Ministry’s graduate education funding agency, CAPES. 
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