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Criada em 1944 para promover o desen-

volvimento do Brasil através da formação 

de administradores nas áreas pública e pri-

vada, a Fundação Getulio Vargas (FGV) é 

referência no Brasil e no exterior em matéria 

de ensino, pesquisa e produção de conheci-

mento, reunindo escolas de excelência em 

todas as suas áreas de atuação.

É neste contexto que, em 2002, o Minis-

tério da Educação autorizou a criação da 

Escola de Direito de São Paulo da Funda-

ção Getulio Vargas (FGV Direito SP), que 

surge com o desafio de renovar o pensa-

mento jurídico no país e formar juristas cos-

mopolitas e intérpretes de sua realidade ca-

pazes de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do país.

A graduação em Direito da FGV Direito SP 

abriu a primeira turma em 2005 para rom-

per com o ensino tradicional ao retraba-

lhar as divisões convencionais do currículo 

do curso e trazer para a sala de aula uma 

abordagem contemporânea do Direito que 

inclui metodologias participativas e um di-

álogo constante com outras áreas de co-

nhecimento, como Ética, Filosofia, Conta-

bilidade, Administração e Economia.

Os alunos da FGV Direito SP são prepa-

rados para atuar nas esferas pública e pri-

vada e para dialogar com outros campos do 

conhecimento, a fim de que possam influen-

ciar positiva e profundamente o cenário ju-

rídico no Brasil e no exterior. É desta forma 

que a escola pretende formar uma nova ge-

ração de profissionais do Direito capazes de 

enfrentar problemas complexos e a diver-

sidade de demandas presentes na socieda-

de com empreendedorismo e criatividade.

INOVAÇÃO NO 
ENSINO DO 

DIREITO



PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 
TRANSFORMADORA

Conheça a grade 
curricular e o corpo 
docente da  
FGV Direito SP
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Sempre atenta aos novos desafios tra-

zidos pela tecnologia da informação e pela 

inteligência artificial no campo do Direito, 

a FGV Direito SP utiliza diferentes metodo-

logias de ensino ao longo do processo de 

aprendizagem de seus alunos, incluindo o 

desenvolvimento de novas habilidades ne-

cessárias à formação de profissionais capa-

citados para lidar com os desafios contem-

porâneos da sociedade.

NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO

GRADE CURRICULAR CONTEMPORÂNEA

ATENÇÃO INDIVIDUALIZADA AO ALUNO

ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS  
DE CURSO

• Uso de novas técnicas de ensino;

• Aprendizado baseado em estudos de problemas concretos;

• Simulações, jogos e outros métodos participativos.

• Sinergia entre os cursos de Direito, Administração de Empresas, Administração Pública, 

Economia e Relações Internacionais;

• Integração entre graduação e pós-graduação;

• Estímulo a intercâmbios internacionais;

• Formação multidisciplinar.

• Quadro composto predominantemente por professores-doutores de tempo integral;

• Atenção integral e individualizada ao aluno;

• Comprometimento com a qualificação docente e intelectual;

• Produção de conhecimento jurídico contemporâneo atualizado e inovador.

• Estudo intensivo e dedicação exclusiva;

• Estímulo à identificação das reais vocações e interesses;

• Desenvolvimento da criatividade e da autonomia na construção do conhecimento e na 

resolução  de problemas;

• Envolvimento permanente com questões jurídicas concretas e cotidianas.

Com uma grade curricular inovadora e 

em constante evolução e um corpo docente 

formado, em sua maioria, por professores 

doutores com ampla experiência tanto no 

mercado quanto no meio acadêmico, a FGV 

Direito SP coloca o aluno como protago-

nista do processo de aprendizagem, capa-

citando-o para ter a autonomia necessária 

para a busca de soluções para os problemas 

jurídicos que enfrentará quando ingressar 

no mercado. 
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PRÁTICA JURÍDICA  
NA ROTINA  
DO ALUNO

Saiba mais sobre a 
Prática Jurídica na 
FGV Direito SP
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Enquanto a maior parte dos cursos de 

Direito permite que o aluno faça estágio a 

partir do primeiro ano, na FGV Direito SP 

a dedicação do aluno é em tempo integral 

nos três primeiros anos. Isso não significa, 

no entanto, que ele estará em desvantagem 

em relação a estudantes de outras faculda-

des quando ingressar no mercado.

Os alunos da FGV Direito SP têm à dis-

posição uma série de Atividades Comple-

mentares e de Extensão, tanto internas 

quanto externas, realizadas em parceria 

com diferentes instituições, dedicadas a 

permitir que o estudante tenha contato 

com a prática jurídica ao longo do curso. 

As atividades complementares e os proje-

tos de extensão oferecidos na FGV Direito 

SP incluem auxílio em atividades de advo-

cacia de interesse público; participação em 

programas de férias; laboratórios e grupos 

de estudos; competições estudantis nacio-

nais e internacionais, que incluem a partici-

pação de ex-alunos e profissionais de reno-

mados escritórios de advocacia; iniciativas 

de entidades estudantis e projetos de ex-

tensão realizados em parceria com institui-

ções externas.

Ao longo do curso, a escola oferece 

também as Clínicas de Prática Jurídica 

em diferentes áreas do Direito, que colo-

cam o aluno em contato direto com pro-

blemas reais. Supervisionados por profes-

sores, os alunos desenvolvem habilidades 

de trabalho em equipe e aperfeiçoam sua 

capacidade de tomar decisões, lidar com 

questões éticas, negociar e formular es-

tratégias, preparando-se para o complexo 

ambiente da advocacia.

Todos os alunos também participam de um 

Projeto Multidisciplinar que pretende aplicar 

a metodologia de ensino pautada em expe-

riência (experiential learning) e visa comple-

mentar o ensino das Clínicas de Prática Jurídi-

ca na preparação dos alunos para o exercício 

profissional. A disciplina tem três objetivos 

principais: (i) permitir que os alunos desen-

volvam 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 pro-

blemas complexos de maneira holística; (iii) 

oferecer um ambiente para que o aluno seja 

responsável pelo seu próprio aprendizado, 

treinando habilidades de busca de conheci-

mento de maneira autônoma e independente, 

através da vivência de experiências práticas. 

Por ser uma escola que se dedica forte-

mente à produção de conhecimento, cujo 

objetivo é contribuir para o debate público 

e para o fortalecimento da democracia bra-

sileira, a FGV Direito SP se posiciona como 

um verdadeiro Think Tank do Direito, de-

senvolvendo pesquisas acadêmicas e apli-

cadas cujos impactos são percebidos pela 

sociedade de diferentes formas.

A escola estimula seus alunos a se en-

gajarem em diferentes projetos de pesquisa 

ao longo do curso. O Programa de Iniciação 

AMBIENTE INSTIGANTE DE 
PESQUISA

Científica (PIC) da FGV Direito SP é ofere-

cido desde o primeiro semestre aos alunos 

com potencial para a pesquisa e é aberto, 

também, para alunos de outras instituições 

de ensino. O PIC conta com bolsas de pes-

quisas e visa formar, desde cedo, pesqui-

sadores de excelência em temas jurídicos. 

Da mesma forma, a FGV Direito SP conta 

com diferentes instâncias de pesquisa, en-

tre centros, núcleos e grupos de estudos, 

dedicadas a produzir conhecimento sobre 

as mais diversas áreas do Direito.
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APOIO REAL 
NA INSERÇÃO 
PROFISSIONAL

Em um país com mais de 1.000 cursos 

de Direito, a empregabilidade ao fim da gra-

duação é uma das principais preocupações 

dos estudantes, tanto na hora de escolher 

a instituição de ensino quanto ao longo de 

sua formação. 

Para auxiliar seus alunos no processo 

de inserção profissional, a FGV Direito SP 

promove, anualmente, a Feira de Estágios. 

Trata-se de um evento que proporciona o 

primeiro contato profissional dos alunos 

com diversos escritórios de advocacia e de-

partamentos jurídicos de empresas de dife-

rentes setores de São Paulo, num ambiente 

propício e exclusivo, intermediado pela ins-

tituição de ensino.

Disputada pelos empregadores, a Feira 

de Estágios é uma excelente oportunidade 

para que os alunos que tenham concluído os 

três primeiros anos do curso (período de de-

dicação integral) ampliem sua visão sobre o 

mercado jurídico e áreas de atuação. Além 

dela, os alunos também contam com uma 

equipe dedicada à orientação para a elabo-

ração e revisão de currículos, simulação de 

entrevistas e palestras sobre comportamen-

to no ambiente de trabalho e possibilidades 

de carreiras jurídicas.

Saiba mais sobre a 
Feira de Estágios 
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DUPLA GRADUAÇÃO:  
O TEMPO A SEU FAVOR

O programa de Dupla Graduação per-

mite que alunos da FGV Direito SP possam 

obter também o diploma em Administra-

ção de Empresas ou Administração Pública 

pela Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo da FGV ou em Economia pela 

Escola de Economia de São Paulo da FGV, 

sem precisar se submeter a um novo vesti-

bular – mas participando de um processo 

seletivo interno –, conquistando dois diplo-

mas em tempo reduzido. Se um aluno do 

Direito optar pela dupla graduação no séti-

mo semestre, por exemplo, poderá concluir 

as duas faculdades em aproximadamente 

sete anos e meio.

Seja na Administração ou na Economia, 

a dupla graduação em conjunto com o cur-

so de Direito permite a complementaridade 

de estudos em duas profissões que com-

põem uma grande área de conhecimento, 

o que dará ao profissional diplomado uma 

qualificação de destaque, ampliando a sua 

competitividade no mercado.

UMA ESCOLA 
INTERNACIONALIZADA

A FGV Direito SP pode ser considerada 

uma das escolas de Direito de maior inser-

ção internacional no país. Por contar com 

um corpo de professores e pesquisadores 

com experiência e exposição internacional 

e por seu caráter inovador, a escola tem 

atraído a atenção de diversos parceiros in-

ternacionais, usufruindo também do prestí-

gio e da rede de contatos já conquistados 

pela FGV.

O processo de internacionalização da 

escola traz grandes benefícios para o en-

sino e a pesquisa, por possibilitar aulas e 

estudos em conjunto com as principais uni-

versidades estrangeiras e por garantir uma 

aproximação dos alunos e professores da 

FGV Direito SP com as mais importantes 

discussões jurídicas travadas em outras re-

giões do globo.

A internacionalização da FGV Direito 

SP também permite a vivência internacio-

nal de seus alunos. A escola estimula for-

temente a realização de intercâmbios no 

exterior ao longo do curso e possui uma 

rede de mais de 40 instituições parceiras 

em todos os continentes. Os alunos da FGV 

Direito SP podem optar, também, pelas uni-

versidades que mantêm convênios de inter-

câmbio com a Escola de Administração de 

Empresas da FGV.

A escola ainda mantém o Global Law 

Program, curso inteiramente ministrado em 

inglês, conduzido por professores visitantes 

convidados e por professores da FGV, cujo 

objetivo é preparar advogados para atua-

rem em um cenário internacional em que 

o Brasil tem participação crescente. O pro-

grama reúne alunos estrangeiros em inter-

câmbio e alunos da graduação e pós-gra-

duação (mestrado e doutorado acadêmico 

e mestrado profissional e especialização 

lato sensu) da FGV Direito SP em cursos 

intensivos de curta duração ao longo dos 

semestres que tratam de temas de rele-

vância global sob a perspectiva brasileira, 

estimulando discussões multidisciplinares 

entre estudantes brasileiros e estrangeiros.

Conheça a rede de 
parceiros da  
FGV Direito SP 
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BOLSAS DE ESTUDOS: 
BUSCA POR TALENTOS 
E DIVERSIDADE

BOLSAS DE ESTUDOS REEMBOLSÁVEIS

O Fundo de Bolsas da FGV Direito SP, viabilizado por meio de doação de empresas e 

de pessoas físicas e pelo ressarcimento dos ex-bolsistas, destina-se a todos os alunos que, 

aprovados no processo seletivo, comprovem a necessidade de financiar total ou parcialmen-

te o valor do curso. O financiamento é semestral e pode variar de 20% a 100% do valor das 

mensalidades, com restituição sem juros e somente com correção monetária. O número de 

bolsas é indeterminado e a bolsa pode ser concedida ao longo de todo o curso, inclusive para 

o financiamento de material escolar, moradia, transporte e alimentação.

Hoje, cerca de 30% dos alunos de graduação em Direito são atendidos pelo programa.

Partindo da premissa de que a pluralida-

de do corpo discente qualifica o ambiente 

acadêmico, a FGV Direito SP oferece pro-

gramas de bolsas de estudo com objetivo 

de criar oportunidades para que a condição 

social e financeira do aluno não seja um em-

pecilho para sua permanência na instituição.

Saiba mais sobre as 
bolsas de estudo 

disponíveis 
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BOLSAS DE ESTUDOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Bolsas mérito Dr. Luiz Simões Lopes

São 15 bolsas concedidas anualmente a alunos que se destacam no Processo Seletivo – 

Vestibular e nos estudos, que variam de 100%, 70% e 30% de desconto no valor das mensa-

lidades. Não concorrem a esta bolsa no primeiro ano do curso os candidatos aprovados no 

Processo Seletivo Nacional ENEM e no Processo Seletivo Internacional.

Bolsas de Estudos da Presidência

São 10 bolsas concedidas anualmente que levam em consideração o mérito e as condições 

socioeconômicas do aluno, que variam de 100% a 50% de desconto no valor das mensalidades.

Bolsas manutenção

São bolsas concedidas pela Associação Endowment, instituição privada fundada por  

ex-alunos, pais, professores e pessoas que acreditam que a condição socioeconômica não 

deve ser uma barreira para que jovens com potencial possam se manter na escola.

A bolsa destina-se a cobrir custos de transporte, moradia e livros durante os três primeiros 

anos de curso, quando o aluno bolsista se dedica integralmente à escola. A concessão das 

bolsas depende da aprovação da própria Associação Endowment.

 
Saiba mais sobre a bolsa manutenção:

edireitogv.com.br

Ano de curso/ 
% de desconto

100% de desconto 70% de desconto 30% de desconto

1º Ano
1º colocado  
no Vestibular

2º colocado  
no Vestibular

3º colocado  
no Vestibular

2º Ano
Maior média  
no 1º ano

2ª maior média  
no 1º ano

3ª maior média 
no 1º ano

3º Ano
Maior média  
no 2º ano

2ª maior média  
no 2º ano

3ª maior média  
no 2º ano

4º Ano
Maior média  
no 3º ano

2ª maior média  
no 3º ano

3ª maior média  
no 3º ano

5º Ano
1º lugar no concurso 
de monografia do 4º 
ano

2º lugar no concurso 
de monografia do 4º 
ano

3º lugar no concurso 
de monografia do 4º 
ano

Informações sobre bolsas de estudo:

fundodebolsasdireito@fgv.br

11 3799-2223
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O processo seletivo da FGV Direito SP 

segue os mesmos princípios que orienta-

ram a montagem do curso, ou seja, prioriza 

a avaliação da criatividade argumentativa 

do estudante, e não sua capacidade de me-

morização de uma grande quantidade de 

informações. Depois de um longo proces-

so de discussão a respeito de que diretrizes 

adotar, a escola concluiu que um processo 

seletivo deve conhecer o aluno da maneira 

mais abrangente possível.

Partindo dessa premissa, a escola optou 

por aplicar provas discursivas e de múltipla 

escolha e pela adoção de um exame oral para 

avaliar habilidades como capacidade de ex-

pressão, argumentação e trabalho em equipe.

O processo seletivo é composto por 

duas fases. A primeira fase possui três 

modalidades de ingresso – Vestibular, 

ENEM e Processo Seletivo Internacional 

– e a segunda fase é o Exame Oral, reali-

zado em pequenos grupos de alunos que 

debatem uma situação-problema propos-

ta pelos examinadores. 

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO SELETIVO 
DIFERENCIADO

PROCESSO SELETIVO 
NACIONAL – VESTIBULAR
• Primeira fase: provas compostas por 

questões escritas de Redação; Língua Por-
tuguesa; História; Geografia; Matemática; 
Inglês; Artes e Questões Contemporâneas.

• Segunda fase: Exame Oral

PROCESSO SELETIVO 
NACIONAL – ENEM

• Primeira fase: Aproveitamento de no-
tas do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) com escolha do idioma inglês.

• Segunda fase: Exame Oral 

PROCESSO SELETIVO 
INTERNACIONAL
• Primeira fase: Baseia-se nos resultados 

do International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB), ABITUR, Baccauléarat 
(BAC) e Scholastic Aptitude Test (SAT). 
Podem participar candidatos brasileiros 
e estrangeiros que tiverem realizado, em 
qualquer uma das edições dos últimos 
dois anos, um desses exames, e tiverem 
atendido a pontuação prevista no edital 
do processo seletivo vigente.

• Segunda fase: Exame Oral

DURAÇÃO DO CURSO
5 anos

• 1º ao 3º ano em período integral 

(manhã e tarde)

• 4º e 5º anos no período 

matutino

VAGAS
São oferecidas até 80 vagas anuais, 

podendo ser disponibilizadas até o 

máximo de 100 vagas, respeitadas 

a ordem de classificação, as 

condições de oferta do curso e a 

autorização específica do Ministério 

da Educação.



INFORMAÇÕES SOBRE O 

PROCESSO SELETIVO

www.fgv.br/processoseletivo
(11) 3799 2229  | 0800 770 0423

Informe-se sobre o 
processo seletivo 
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