O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (GVlaw) em parceria com o
Núcleo de Metodologia de Ensino da FGV DIREITO SP comunica a abertura para seleção do
Curso de Aprimoramento Docente

1.

Apresentação

O Curso de Aprimoramento Docente é um programa gratuito destinado ao
aperfeiçoamento docente.
Como referencial metodológico, o Curso de Aprimoramento Docente valoriza formas
participativas de ensino, isto é, propostas de ensino e processos de aprendizagem que
pressupõem a participação do aluno como agente na construção do conhecimento trabalhado
em sala de aula.
Tendo em vista esses objetivos, o curso está voltado para profissionais das diversas
carreiras jurídicas interessados no exercício da docência na pós-graduação, especialmente lato
sensu, a partir de métodos participativos.
O curso colocará o docente em contato com diferentes técnicas de ensino, tais como
método do caso, diálogo socrático, simulação, problem-based learning, dentre outras, bem
como buscará discutir criticamente a aplicação de cada uma delas, tendo em vista diferentes
perfis de alunos e de turmas, o instrumental didático disponível e outros aspectos.
Além de fomentar novos talentos no âmbito do ensino jurídico, este curso busca oferecer
um bem público para o ensino jurídico no Brasil, difundindo a reflexão sobre métodos e
técnicas de ensino e desenvolvimento de disciplinas para outras instituições de ensino superior
no país.

2.

Estrutura do Curso

O Curso de Aprimoramento Docente terá 18 horas divididas em 6 encontros de 3
horas/aula cada, às sextas-feiras pela manhã, conforme o calendário abaixo.
Calendário – Curso de Aprimoramento Docente – 2º semestre de 2014
Encontro

Data

Horário

Carga horária

1ª aula

29 de agosto de 2014

9h às 12h

3 horas-aula

2ª aula

05 de setembro de 2014

9h às 12h

3 horas-aula

3ª aula

19 de setembro de 2014

9h às 12h

3 horas-aula

4ª aula

26 de setembro de 2014

9h às 12h

3 horas-aula

5ª aula

03 de outubro de 2014

9h às 12h

3 horas-aula

6ª aula (avaliação)

10 de outubro de 2014

9h às 12h

3 horas - aula

Total

18 horas/aula

Serão considerados aprovados os alunos que frequentarem pelo menos 75% (setenta e
cinco por cento) dos encontros e que obtiverem aprovação na avaliação final do curso.
Ao final do curso, serão emitidos certificados aos alunos aprovados.

3.

Perfil dos Candidatos

Além de promover o debate sobre o ensino jurídico, o Curso de Aprimoramento Docente
visa a atrair candidatos capazes de aplicar criticamente métodos participativos em disciplinas
jurídicas, formulando programas e implementando-os com sucesso em sala de aula.
Poderão candidatar-se ao curso profissionais das diversas áreas jurídicas, mas serão
preferencialmente contempladas as inscrições de candidatos que demonstrem experiência e
conhecimento nas áreas de Direito Societário, Contratos Cíveis Empresariais, Direito Tributário
e Direito Público.
Para isso, os candidatos devem apresentar os seguintes requisitos mínimos de
qualificação:
(i)
(ii)

bacharelado em Direito;
mestrado concluído ou doutorado em andamento em Direito ou em outro campo
de conhecimento afim à sua área de atuação.

4. Processo Seletivo
A inscrição no curso será precedida de processo de seleção, no qual poderão ser
aprovados até 35 (trinta e cinco) candidatos, segundo os critérios detalhados nos itens 3 e 5
deste edital.
O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

11 de agosto de 2014: publicação do Edital e abertura das inscrições do Curso de
Aprimoramento Docente.
até 24 de agosto de 2014: recebimento das inscrições e documentação exigida
(ver item 5 deste edital);
até 25 de agosto de 2014: divulgação do resultado do processo seletivo.
até 26 de agosto de 2014: confirmação de interesse pelos candidatos
selecionados, mediante preenchimento de ficha de inscrição.
29 de agosto de 2014: início do curso.

Os resultados de todas as etapas do processo seletivo serão comunicados individualmente
aos candidatos por e-mail.

5. Inscrições
As inscrições deverão ser encaminhadas, unicamente por meio eletrônico, até 24 de
agosto de 2014, para o endereço comunicacaogvlaw@fgv.br, identificadas pelo título
“Processo Seletivo para o Curso de Aprimoramento Docente”. O mesmo endereço eletrônico
deverá ser utilizado para a resolução de qualquer dúvida sobre este processo seletivo.
O candidato deverá encaminhar no momento da inscrição os seguintes documentos:
1. currículo que descreva experiência profissional e acadêmica do candidato;
2. carta de intenções com, no máximo, duas laudas fundamentando a motivação
para realização do curso.

