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DIREITO GV lança livro em comemoração aos 10 anos de
atividades e à formatura da primeira turma de graduação
A História de um projeto que já nasceu com o espírito inovador e contestando todos
os dogmas do ensino jurídico só poderia resultar em livro. Para comemorar seus 10
anos de existência e a formatura da primeira turma, a Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas (DIREITO GV) publicou a obra “Construção de
Um Sonho – inovação, métodos, pesquisa e docência”, coordenado por Antônio
Angarita, diretor da DIREITO GV, e escrito por Natasha S. Caccia Salinas e Diego
Rafael Ambrosini, em uma edição inicial de 430 páginas e 2 mil exemplares, a ser
distribuída para um mailing especial.
O livro também se preocupa em registrar as experiências que, ao longo do tempo,
foram fontes de inspiração à DIREITO GV, resgatando a história do Indipo (Instituto
de Direito Público e Ciência Política, que funcionou de 1947 a 1990) e do Ceped
(Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito, com o qual a FGV colaborou
por alguns anos).
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Os resultados dessas frentes de trabalho, aliados à visão da presidência da FGV de
criar cursos de excelência voltados à formação de profissionais capazes de lidar
com os desafios da sociedade contemporânea, originaram os cursos do GVLaw, da
Graduação e do Mestrado, a partir do ano 2000.
Testemunhas oculares daquela época, os atuais diretores Antonio Angarita e Ary
Oswaldo Mattos Filho relatam suas expectativas em relação ao novo projeto.
“Criou-se [...] a preocupação em formar advogados de empresa. O Ceped não era
um curso de graduação, não era um mestrado, mas sim um programa de
capacitação de advogados de empresa. Foi um programa muito bem planejado,
com participação de professores de alta qualidade, que possuíam formação em
universidades estrangeiras”, conta o professor Angarita, em um trecho do livro.

FGV Online é um dos 10 melhores fornecedores de RH do país
Na Pesquisa "Os 100 melhores fornecedores para RH 2010", realizada pela Gestão
& RH Editora, o FGV Online foi eleito um dos dez melhores fornecedores de RH do
país. A pesquisa, realizada em âmbito nacional, também classificou o FGV Online
como a melhor empresa avaliada em seu segmento, Consultoria de Educação a
Distância. Além de certificados e do selo da pesquisa, os vencedores receberam
uma estatueta com um “G”, de gestão, durante evento realizado em São Paulo.
Para esta 4ª edição do prêmio, cerca de 350 das maiores empresas foram avaliadas
em uma votação eletrônica, respondida por profissionais de RH de todo o país, que
avaliaram a qualidade dos serviços prestados por essas organizações e o seu grau
de satisfação com esses parceiros. Em 2010, a Fundação Getulio Vargas completa
15 anos na modalidade de educação a distância, tendo em sua trajetória prêmios
como esse, que mostra o reconhecimento do mercado por sua atuação de
excelência

CPS lança o estudo A Pequena Grande Década: Crise,
Cenários e a Nova Classe Média
Em relação ao quinquênio anterior, a recente crise financeira mundial paralisou de
forma súbita a melhora de diversos indicadores baseados em renda, tais como:
crescimento, desigualdade , pobreza, o tamanho da nova classe média entre
outros. Essa é uma das conclusões da pesquisa coordenada por Marcelo Neri do
Centro de Políticas Sociais – CPS. Estes indicadores se deterioraram fortemente em
janeiro de 2009, havendo desde fevereiro uma gradual recuperação, até que em
dezembro do mesmo ano os indicadores voltaram ao mesmo lugar do ano que
passou.
Em 2009, os indicadores ficaram estáveis, o que pode ser considerado um mau
resultado se comparado aos cinco anos anteriores. Por outro lado, confrontando ao
ocorrido no resto do mundo, durante esse período, a avaliação é positiva. Neri
considera “um empate com muitos gols, começamos levando uma goleada, mas
equilibramos o placar até o fim do ano com sinais de expansão para o futuro”.
De 2003 a 2008, todos os indicadores de renda tiveram melhoras substantivas,
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como: crescimento da renda per capita de 5,3% por ano, redução inédita na
desigualdade, redução de pobreza de 43%, entrada de 32% de pessoas na classe
média, constituindo o que a pesquisa denominou de pequena grande década,
inspirada na obra Era dos Extremos – O Breve Séc. XX, escrita pelo historiador Eric
Hobsbawm.
Fazendo projeções para 2014, o estudo considera que o cenário é de forte
expansão social. Por exemplo, só o crescimento das classes A, B e C incorporaria
outras 36 milhões de pessoas ao mercado consumidor brasileiro, considerando não
só a expansão das transferências de renda, mas dos empregos formais, e o
aumento da escolaridade em curso, principalmente se este vier acompanhado de
melhoras qualitativas. Com base nestas perspectivas, o estudo impõe a seguinte
reflexão: “Este processo coroaria dois períodos de cinco anos de crescimento
inclusivo e sustentável, iniciados depois do fim da recessão de 2003 e da crise
global de 2009? Se o período 2010 a 2014 constituir de fato uma nova pequena
grande década, então, os 11 anos que vão de 2003 a 2014 serão uma grande
década”.
Acesse a pesquisa no site www.fgv.br/cps/2010
Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Marcelo Neri fala sobre os desafios
brasileiros nas políticas sociais. Leia na íntegra a reportagem.

CTS da FGV DIREITO RIO participa de reunião na Presidência
da República sobre Plano Nacional de Banda Larga
O Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO, representado pelo
coordenador adjunto, o professor Carlos Affonso Pereira de Souza, participou de
reunião, no dia 9 de fevereiro, na Presidência da República, para debater sobre a
implementação do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).
À convite do assessor especial da Presidência da República para Inclusão Digital,
Nelson Fujimoto, participaram também da reunião representantes de lan-houses
(centros públicos de acesso pago à internet) de todo o País, com o objetivo de se
discutir o impacto do novo plano de banda larga na operação desses centros de
acesso coletivo.
Durante a reunião, além de participar do debate sobre as lan-houses, foco do
projeto desenvolvido pelo CTS, para estimular a formalização e incentivar a inclusão
digital, foram traçados pontos de contato entre o PNBL e o processo de criação de
um Marco Civil para a internet brasileira, iniciativa esta comandada pelo Ministério
da Justiça com o apoio do CTS.

Direito GV organiza workshop de negociação
De 22 a 25 de fevereiro, a Direito GV recebe a professora Lynn Cohn, da
Universidade de Northwestern (EUA), que irá ministrar um curso de negociação
para alunos e professores interessados em ampliar suas habilidades na resolução
de conflitos. O encontro inaugura a série de visitas de professores estrangeiros à
Escola, organizados pela Coordenadoria de Relações Internacionais, sob a
responsabilidade da professora Maria Lucia Pádua Lima.
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O workshop irá fornecer aos interessados o instrumental teórico para analisar
problemas relacionados à negociação, capacitar o aluno a desenvolver técnicas
sofisticadas de negociação, entre outros objetivos.

Professor da EBAPE vai integrar Conselho Científico de Fórum
Internacional
O Coordenador do NAPSA - Núcleo de Análises e Projetos Socioambientais da EBAPE
-, prof. Roberto Guimarães, foi convidado pelo ICSU - Conselho Internacional de
Associações Científicas (Ciências Naturais) e pelo ISSC - Conselho Internacional de
Ciências Sociais, ambos ligados à UNESCO, para fazer parte do Conselho Científico
que irá organizar o Fórum Internacional Sciences for Sustainable Development:
Combining Strategies for the Scientific Community and Foundations.
O Fórum, que está previsto para acontecer no segundo trimestre de 2011, tem
como objetivo construir alianças de cooperação entre Fundações e a comunidade
científica internacional, a fim de fortalecer e ampliar o seu papel estratégico no
apoio à pesquisa, disseminação e uso do conhecimento científico. A estimativa é
que o evento reúna 300 líderes da comunidade científica e de financiamento.

Professor da FGV DIREITO RIO realiza curso na Georgia State
University College of Law
Entre os dias 8 e 22 de fevereiro, o coordenador acadêmico do Programa de Direito
e Meio Ambiente da FGV DIREITO RIO, professor Rômulo Sampaio, realiza o curso
“Comparative Metropolitan Growth Management: Brazil” na Georgia State
University College of Law, Atlanta-GA/EUA.
O curso aborda o processo de formulação de políticas e de regulamentação dos
aspectos ambientais da gestão do crescimento metropolitano no Brasil.

EBAPE participa de destacada banca examinadora no IFCH da
UERJ
O professor Paulo Emílio Matos Martins, coordenador do Programa de Estudos de
Administração Brasileira - ABRAS, da EBAPE, participou, no dia 9 de fevereiro de
2010, como membro convidado da banca examinadora de Marieta Pinheiro de
Carvalho, autora do livro "Uma idéia ilustrada de cidade", no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IFCH/UERJ.
Presidida pelo professor Oswaldo Munteal Filho, pesquisador do projeto A Invenção
do Brasil do ABRAS, a referida banca examinou a tese: Estado e Administração no
Rio de Janeiro Joanino: A Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil (18081821).
Além dos professores mencionados, integraram esse exame de doutoramento os
doutores: Fernando Antônio Novais (USP), Francisco José Calazans Falcon (UFF),
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Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (UERJ) e Maria Emília da Costa Prado (UERJ).
A banca aprovou com distinção e indicou para a publicação a tese examinada, a
qual realiza uma riquíssima análise, baseada em farta documentação e
historiografia do período inaugural de formação do Estado brasileiro.

Professores da Direito GV participam de encontro de juristas
latino-americanos na Colômbia
Os professores Oscar Vilhena Vieira, Carlos Ari Sundfeld e Ronaldo Porto Macedo Jr.
viajam no final deste mês para a Colômbia, onde participam de encontro com
outros juristas latino-americanos, para debater a criação de uma rede que tem por
objetivo debater questões jurídicas próprias da região, envolvendo temas
relacionados com a democracia, o respeito às leis, os direitos humanos e o papel do
direito no desenvolvimento sustentável.
“É a primeira vez que um grupo de juristas se reúne para debater essas questões
do ponto de vista da própria América Latina”, explica Oscar Vilhena Vieira, que
também é coordenador do Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento. “A
nossa intenção é criar uma agenda de problemas que serão debatidos e pensados
por esse grupo”, complementa. O tema da primeira reunião será sobre a dificuldade
do respeito às leis. Participarão juristas da Argentina, Chile, Colômbia, Brasil e de
outros países.

Professor Eurico de Santi publica parecer
O professor de direito tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, coordenador do
Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da Direito GV, acaba de publicar o parecer “O sigilo
e a lei tributária: transparência, controle de legalidade, direito à prova e a
transferência do sigilo bancário para a Administração Tributária na Constituição e
na LC (Lei Complementar) 105”, no último número da Revista Fórum de Direito
Tributário.
O professor qualifica este estudo como um “trabalho muito especial”, que levou 4
meses de intenso estudo. “Em todos os meus pareceres, há um princípio muito
claro: legalidade tributária sem direito à prova”, explica.

Direito GV cria Clínica de Mediação no bairro da Bela Vista
A Direito GV acaba de criar a Clínica de Mediação e Facilitação de Diálogos, que terá
início neste semestre, com atuação em 2 frentes.
A primeira relaciona-se à mediação na comunidade, na qual os alunos terão uma
atuação junto à comunidade através da Rede Social Bela Vista, que foi constituída
em 2005 para a promoção da mediação e cultura do diálogo por meio de atividades
que contribuam à autossustentabilidade, desenvolvimento local e protagonismo da
comunidade no gerenciamento e solução de seus conflitos.
A outra frente será dedicada à mediação no Judiciário, com visitas e observação de

http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4874.htm

5/3/2010

SemanaFGV

Page 8 of 10

sessões de mediação pelos alunos nos setores de conciliação e mediação do
Judiciário, sejam prévias ou incidentais ao processo judicial.
Segundo Daniela Gabbay, professora da Clínica, um dos objetivos centrais é que os
alunos tenham uma experiência vivencial que lhes permita comparar a mediação
em diferentes ambientes (comunitário e judicial), visando lhes propiciar tanto o
conhecimento das potencialidades da mediação como técnica compositiva de
solução de conflitos, quanto o senso crítico necessário para a análise de suas
peculiaridades e limitações, na comparação com outras técnicas de solução de
conflitos.

NEF debate trabalhos sobre Reforma Fiscal
Dando prosseguimento ao ciclo de encontros que debate o projeto REFORMA
FISCAL/BRASIL 2015: Eficiência, Simplificação, Transparência e Sustentabilidade,
no último dia 8 de fevereiro, o Núcleo de Estudos Fiscais da Direito GV debateu o
trabalho de Melina Rocha, mestre pela Universite de La Sorbonne Nouvelle em Droit
Public/Science Politique, sobre Atores e Coalizões do Sistema Fiscal Brasileiro, e de
André Diôgo Lima, estagiário do NEF, sobre Estruturas que Delinearam o Arcabouço
do Sistema Tributário Nacional.
O NEF tem como principal objetivo construir espaço público de confiança, reflexão e
produção de conhecimento. O desenvolvimento do Projeto tem sido guiado
especialmente pela produção e discussão de papers, preparados pelos nossos
pesquisadores e estagiários, sobre os principais temas que pautam a elaboração de
um Relatório Final de Pesquisa voltado para um Projeto de Reforma Fiscal.

Prêmio realizado pelo ISAE reúne fundador da Embraer e
convidados ilustres
O Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE/FGV) promoveu, no dia 10
de fevereiro, a terceira edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo. O
evento, que aconteceu na Escola Paranaense de Aviação do Aeroporto Bacacheri,
em Curitiba, contou com a presença do fundador da Embraer, Ozires Silva, o
homenageado da noite; do presidente da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Pedro
Janot; além de políticos e empresários do Paraná.
A premiação, realizada pelo ISAE em parceria com a Rede Paranaense de
Comunicação (RPC) e com o apoio da Itaipu Binacional, Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, Sebrae-PR e Escola Paranaense de Aviação, premiou organizações de
pequeno, médio e grande porte, nas categorias Agronegócio, Comércio e Turismo,
Indústria e Cívico/Público. Criado em 2007, o prêmio tem por objetivo reconhecer
iniciativas empreendedoras e sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento
regional do estado do Paraná.
Vencedores por categoria:
Agronegócio: Kôhler (Projeto de Biodigestor)
Comércio e Turismo: Prognus (Projeto de Comunicação Empresarial)
Indústria: Fiel (Projeto de Montadora de Veículos Elétricos)
Cívico/Público:
Pequena empresa: Ecovis (Programa de Monitoramento Participativo da Qualidade
da Água de Rios)
Média empresa: Parque Tecnológico de Itaipu
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Grande empresa: Instituto HSBC (projeto “Programa HSBC de Educação”)

Novos professores na DIREITO GV
A DIREITO GV acaba de contratar dois novos professores para este semestre.
Anthony James Rosenberg, com formação em língua inglesa pela USP, ministrará
aulas de inglês jurídico.
A outra contratação é da professora Selma Ferreira Lemes, com formação em
Direito pela USP, que irá ministrar disciplina na área de arbitragem e mediação.
Selma é uma das mais atuantes profissionais da arbitragem no Brasil e,
recentemente, foi nomeada para ser árbitra da CCI (Câmara de Comércio
Internacional), uma das mais prestigiadas câmaras de comércio do mundo, com
sede em Paris.

Sistema de Bibliotecas FGV: Novidades
Conheça os novos títulos dos acervos das Bibliotecas da FGV acessando o Catálogo
Online de cada Biblioteca (menu Novas Aquisições):
• Catálogo online da BMHS / FGV-RJ
• Catálogo online da BKAB / FGV-SP
• Catálogo online da Biblioteca da Brasília / FGV-DF
E as submissões recentes na Biblioteca Digital FGV
EM DESTAQUE
• Sugestões de leitura: títulos de livros selecionados na BKAB e na BMHS.
• Na Biblioteca Digital as coleções da FGV em São Paulo: conheça os documentos
incorporados recentemente na
EAESP - Teses e Dissertações
EAESP - GVPesquisa
EESP - Teses e Dissertações
DIREITO GV (Working Papers)
DIREITO GV (Cadernos)
e os artigos e livros na comunidade Direito Rio – Centro de Tecnologia e Sociedade.
• Artigos de Periódicos
Getulio – jan./fev. 2010
Os dez anos do projeto da Escola de Direito de São Paulo da FGV.
Revista Brasileira de Gestão de Negócios – out./dez.2009
Maria Tereza Leme Fleury, Dinorá Eliete Floriani, Felipe Mendes Borini – O processo de
internacionalização como elemento gerador de capacidades dinâmicas: o caso da WEG
in Argentina e na China, p. 367
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• Livros
Magnus Ramage, Karen Shipp. Systems thinkers.
Huu Tue Huynh, Van Son Lai and Issouf Soumaré. Stochastic simulation and
applications in finance with MATLAB programs.
Randall Lesaffer ; translated by Jan Arriens. European legal history: a cultural and
political perspective.
O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon. European legal history: sources and
institutions.
Amy E. Sloan. Basic legal research: tools and strategies.
Douglass C. North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast. Violence and social orders: a
conceptual framework for interpreting recorded human history.
Eduardo Borensztein e outros (ed.). Bond markets in Latin America: on the verge of a
big bang?
Henry W. Lane e outros (ed.). The Blackwell handbook of global management: a guide
to managing complexity.
Entre em contato com sua biblioteca para obter mais detalhes.

http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4874.htm

5/3/2010

