
Metodologia de Ensino
Reuniões sempre às quintas-feiras, das 9h30min às 12h30min, na sala grande de reunião da 
EDESP.

04/11 – Discussão do programa e de aulas representativas dos cursos e oficinas:
(i) Política e Instituições Brasileiras
(ii) Continuação do debate sobre avaliação

11/11 – Discussão do programa e de aulas representativas dos cursos e oficinas:
(i) Introdução ao Direito
(ii) Continuação do debate sobre avaliação

18/11 – Discussão do programa e de aulas representativas dos cursos e oficinas:
(i) Artes e Direito 1
(ii) Continuação do debate sobre avaliação

30/11 – PRAZO final para que os professores responsáveis pelas disciplinas enviem ao 
coordenador de graduação os arquivos eletrônicos com a versão definitiva: (i) do programa e 
da descrição da metodologia de aulas, oficinas e avaliação discente do curso (FORMULÁRIO 
PROGRAMA 01); (ii) a descrição detalhada do curso, aula a aula (FORMULÁRIO PROGRAMA 
02); (ii) do material didático.

DEZEMBRO
10/12 – PRAZO final para que cada disciplina esteja montada no e-class (programa, metodo-
logia, roteiro de aulas, material didático etc.).

Eventos
9 e 10/11- Rastreamento e recuperação de ativos no combate à lavagem de dinheiro: Brasil, 
Suíça, Nigéria, Reino Unido e Estados Unidos da América.
O evento ocorrerá na Secretaria de Justiça de São Paulo, localizada no Pátio do colégio e 
contará com a presença de diversos participantes estrangeiros, além da Professora Maíra Rocha 
Machado (Direito GV).

9, 10 e 11/11- PET 25 ANOS 
O evento em comemoração ao aniversário de criação do Programa de educação tutorial, hoje 
financiado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (PET-SESU), irá 
se realizar na Faculdade de Direito da USP, sala dos estudantes e contará com a presença de 
diversos professores e pesquisadores do Direito GV nas mesas de debate.  
• Maíra Rocha Machado, Marta Machado e Theodomiro Dias participarão do debate no painel Direito penal na 

sociedade complexa; 
• Diogo Rosenthal Coutinho e Jean Paul Veiga da Rocha, no painel Direito Econômico: Teorias da Regulação e 

Estado Regulatório;
• Ronaldo Porto Macedo, participará do painel Direito Econômico: Regulação Aplicada
• José Reinaldo de Lima Lopes participará do painel Democracia
• Michelle Ratton debaterá no painel Direito internacional: Governança global frente as recentes mudanças no 

cenário internacional.

Haverá também a apresentação da monografia vencedora do “Prêmio IPEA 40 Anos”, produ-
zida por alunos da FDUSP e do PET: “O Judiciário e as Políticas Públicas de Saúde no Brasil: o 
caso da AIDS”. 

Maiores informações no site www.usp.br/fd/eventos/pet

11/11- Semana de Direito Internacional, organizada pelo Núcleo de Estudos Internacionais 
da Faculdade de Direito da USP (NEI/FDUSP), com o apoio da FUNAG e do BNDES. Às 15h, 
a Professora da EDESP Michelle Ratton Sanchez participará da discussão sobre o Papel da 
sociedade civil na Formulação do Direito Internacional. O site para maiores informações sobre o 
evento é http://www.neisanfran.org/sedin/.
Papel da Sociedade Civil na Formulação do Direito Internacional 

16 e 17/11- I Colóquio Jurídico-Econômico de Saneamento Básico: Definindo o marco regulatório. 
A abertura e primeiro painel serão realizados no salão Nobre da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e os outros painéis na sala 5000 do 
mesmo prédio. Mais informações disponíveis em breve no site www.edesp.edu.br

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

As reuniões ocorrem na sala de reuniões 
grande às 10h30

09/11- Marcelo Neves: “Pesquisa interdis-
ciplinar no Brasil: o paradoxo da interdisci-
plinaridade”

23/11- CONVIDADO: Octávio Ferraz:  
“An Insurance Model for the  
Justiciability of Social Rights“ (Tese),  
cap. 7.

Arte e Direito

As reuniões ocorrem na sala grande de 
reuniões, às 18h.

09/11 (terça-feira) - Palestra com a 
Profa. Ana Paula Sá e Souza Pacheco, 
Doutora em Letras pela Universidade de 
S. Paulo e professora da UERJ, sobre o 
conto  
“O Espelho” de Primeiras Estórias cujo 
autor é Guimarães Rosa. A análise 
da Profa. Ana Paula tem como foco a 
figuração do processo de modernização do 
Brasil presente na obra, tema de grande 
interesse para os estudiosos do Direito 
brasileiro.

22/11- Alexandre Cunha - “Bodas de 
Fígaro”
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Notícias

A EDESP realizou convênio com a Secretaria do Mercosul nos termos 
do programa de cooperação para pesquisas e estágios lançado neste 
ano pela Secretaria. O acordo ainda deve passar pelas formalidades 
de aprovação no Mercosul, mas já começou a ser operacionalizado. 
A professora da EDESP Michelle Ratton Sanchez passou três dias, 
no início de outubro, realizando pesquisas na base de dados da 
Secretaria do Mercosul, com acesso livre ao banco de dados com 
documentos produzidos no processo de integração. Em breve será 
divulgado um resumo sobre algumas oportunidades que o acordo 
oferece para ser explorado pelas diferentes áreas da EDESP e seus 
professores e pesquisadores.

I Fórum Contexto Internacional e Sociedade Civil – FOCOS: A 
EDESP, em parceria com a FES/Brasil, realizou nos dias 14 e 15 de 
outubro o evento visando a proporcionar um ambiente permanente 
para o debate de tópicos relacionados às negociações internacio-
nais de interesse do Brasil, com a participação de representantes 
governamentais e de entidades da sociedade civil organizada. 
Os objetivos do FOCOS são: (i) troca de experiências e pontos de 
vista sobre as negociações internacionais entre seus participantes; 
(ii) discussão aprofundada dos temas relevantes nas negociações 
internacionais;  
(iii) construção de um vocabulário comum entre seus integrantes; 
e (iv) formação de opiniões e de um ambiente para integração. 
Participaram do FOCOS I mais de 30 instituições da sociedade civil, 
bem como representantes dos governos local, estadual e federal. 
O projeto EDESP/FES pretende realizar duas reuniões do FOCOS 
por ano.

A Professora da EDESP Michelle Ratton Sánchez participou do 
evento promovido pela Fundação Konrad Adenauer e Faculdade de 
Direito Universidad Católica, em Montevidéo, entre os dias 25 e 26 
de outubro, tendo como tema “la gobernabilidad democrática en el 
MERCOSUR”. Michelle participou de mesa sobre Governabilidade e 
regulação em que discutiu a relação entre os temas de Governança 
e o Direito (regulação, regulamentação, transnacionalidade, 
segurança jurídica). Estiveram presentes na mesa André-Jean 
Arnaud (Consejo Nacional de Investigación Científica, Red Europea 
Derecho y Sociedad, Universidad de Paris X, Nanterre - Francia), 
Adriana Dreyzin de Klor (Facultad de Derecho - Universidad de 
Cordoba, Argentina), Roberto Ruiz Díaz Labrano (Facultad de 
Derecho - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay) e José 
Arocena (Instituto de Estudios sobre el Desarrollo Regional y Local 
- Universidad Católica, Uruguay).

Grupos de Estudo

Núcleo de Estudos em Solução de Controvérsias (NESC)
O grupo interdisciplinar e permanente criado na Escola de Direito 
de São Paulo da FGV tem como objetivo a análise e discussão de 
controvérsias levadas ao Órgão de Solução de Controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). As atividades do NESC 
são organizadas em torno de temas do comércio internacional e 
ocorrem quinzenalmente. O núcleo agrega acadêmicos e profissio-
nais na área e tem um contato próximo com a Missão Brasileira 
em Genebra. As reuniões do núcleo são fechadas, interessados 
em participar, favor entrar em contato com a professora Michelle 
Ratton Sanchez (Direito GV) em mratton@fgvsp.br. 
A próxima reunião, número 7, será no dia 05 de novembro, 
das 9h às 12h e terá como tema casos sobre “Salvaguardas 
e Antidumping”.  A reunião 8 terá como tema casos sobre 
“implementação e enforcement” e ocorrerá no dia 19 de 
novembro.

Encontros e Debates
8 e 22 de novembro, das 12 às 14 horas. A discussão gira em torno do 
texto de Richard Hare, A linguagem da moral. No dia 8 de novembro, 
serão debatidos os capítulos 6 e 7 e no dia 22 os capítulos 8 e 9 do 
livro.

NET 
Neste mês de novembro acontece o último encontro do NET - Núcleo de 
Estudos Tributários. O NET tem como objetivo promover a pesquisa e os 
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debates sobre política fiscal e tributação, contando com a interdisciplina-
ridade como principal ferramenta de trabalho. 
O próximo encontro deverá tratar do tema: “Reforma Tributária - Trans-
formação pelo Ensino do Direito”, tendo como palestrante o Ministro 
Nelson Jobim, presidente do STF.
O evento será realizado no Salão Nobre da Fundação Getúlio Vargas, na 
Rua Itapeva, 432, 4º andar, São Paulo, com entrada gratuita. A data 
será confirmada em breve.

Grupo de Estudos e Leitura 
O grupo de direito tributário, coordenado pelo prof. Eurico de Santi, se 
reúne às sextas feiras, das 8h30 às 10h30, na sala de reuniões do 2º 
andar da Direito GV, onde discute textos relacionados à teoria analítica 
do direito aplicada na interpretação normativa e jurisprudencial, além de 
textos sobre reformas de ensino e aprendizagem. Até agora as discussões 
foram em torno de artigos, livros e textos dos professores Ricardo 
Guibourg, Pablo Navarro e Pedro Demo.

Grupo de Estudos Aplicados - Programa de Capacitação 
Escola/Estado 
Quinzenalmente o grupo de direito tributário tem realizado, na EDESP, 
reuniões com julgadoras da Delegacia da Receita Federal de Campinas a 
fim de discutir a aplicação das regras de decadência no direito tributário 
sobre os inúmeros problemas concretos que surgem na aplicação deste 
instituto ao Imposto de renda das pessoas jurídicas. 
Os casos discutidos são aqueles onde se instauram dúvidas no julga-
mento do processo administrativo. 
Fruto desse trabalho será um prospecto de casos e fluxogramas de 
possibilidades de decisão, que serão utilizados no I Fórum de Discussão 
acerca da Decadência do IRPJ, a ser realizado de 16 a 19 de novembro. 

Discussão do projeto pedagógico e cases do grupo de tributação
Todas as quartas-feiras, das 16h às 18h, o grupo de Tributação e 
Sociedade se reúne para discutir casos a serem aplicados na graduação, 
dentro do projeto pedagógico já proposto à diretoria da Escola.

Pesquisadores
Neste espaço são divulgados os planos de pesquisa individuais dos 
professores e pesquisadores da EDESP, além de suas áreas de atuação e 
temas de interesse.

Pesquisador Conrado Hübner Mendes (conradohubner@fgvsp.br)

Área de pesquisa: Direito constitucional, Direito administrativo, teoria 
do estado e ciência política.

Temas de interesse:
•Supremo Tribunal Federal e jurisprudência constitucional;
• Controle de constitucionalidade e democracia;
•Direitos fundamentais e interpretação constitucional;
•História do direito público brasileiro.

Pesquisas e atividades em andamento:
Elaboração de livro aplicado à disciplina “Leitura de Jurisprudência” 
sistematizando os principais conceitos e problemas para tal; Coorde-
nação de livro com relatos em “Técnicas de ensino”; Elaboração de 
livro-texto para as disciplinas de Direito Constitucional e ciência política 
em conjunto com Oscar Vilhena Vieira e Luciana Cunha.

Professor Marcelo da Costa P. Neves (marceloneves@fgvsp.br)
Área de pesquisa: Teoria do Direito e Direito transnacional.
Temas de interesse: A reconstrução do Estado Democrático de Direito 
numa era global; eficiência versus legitimidade de ordens jurídicas 
transnacionais; problemas estruturais da Constituição na modernidade 
periférica, com ênfase no caso brasileiro.

Pesquisas e atividades em andamento:
Projeto em andamento: “União Européia como modelo de desen-
volvimento do Mercosul? Entre eficiência econômica e legitimação 
política de ordens transnacionais”.

Projeto previsto: “A dupla diferenciação do Direito mundial: a tensão 
entre ordens jurídicas diferenciadas funcionalmente e ordens jurídicas 
diferenciadas territorialmente”
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