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FGV e Trata Brasil lançam nova 
pesquisa  

  Marcelo Neri  
   

 

FGV Management e Editora FGV 
lançam série de livros CADEMP  

  Sylvia Vergara  
   

 
Pesquisa Direito GV/Cbar traça 
perfil de decisões do Judiciário 

em conflitos relacionados ao uso 
da arbitragem  

  
Selma Ferreira 

Lemes  
   

 
Professores e mestrandos terão 
encontro com o professor Brian 

Tamanaha  

 

Retratos do 
estrangeiro: 
identidade 
brasileira, 
subjetividade e 
emoção 
Um mergulho na 
experiência pessoal 
de estudantes 
brasileiros no 
exterior traz à tona 
preciosas pistas para 
o estudo da 
identidade nacional. 
Saiba mais. 

 

   

 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA  
Periódicos recebidos e  
selecionados pela Biblioteca  
Mario Henrique Simonsen 

 

   

Dia 6   
BMHS Denise Freitas
IBRE Gislaine da Silva

DIREITO GV Marco Greco
EDITORA Maria Izabel Buarque

DIREITO GV Maria l. Pádua
IDE Maycon Correa

BMHS Virgilio Junior

   
Dia 7   
DO SP Antonio Sales
EESP Carlos Eduardo Filho

DIREITO RIO Carolina Okumura
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José Rodrigo 

Rodriguez  
   

 
Professores da Direito GV 

participam do Seminário sobre 
Lei Geral de Transações  

  
Ronaldo Porto Macedo 

Jr.  
   

 
FGV DIREITO RIO e FGV Online 

vencem categoria projeto 
acadêmico do e-learning Brasil 

2009/2010  
  Ronaldo Lemos  
   

 

FGV no Twitter  
  Marcos Facó  
   

 
Diretor da FGV DIREITO RIO 

profere palestra na Escola 
Nacional de Administração 

Pública 
  

   

 
Privatização de prisões é tema 

de trabalho divulgado por 
professor da Direito GV 

  

   
 Aluno da Direito GV escreve para 

revista do IBRAC   
   
 Direito GV contrata novos 

professores   
   
 Novidades na Biblioteca Digital   
   

 

EAESP João Brandão
IBRE Tatiana Deane

   
Dia 8   
EBAPE Amanda Volotão

DIREITO RIO Cristiane Abreu
FGV PROJETOS Danúzia Gomes

EPGE Edson Lopes
EAESP Leticia Malaguti
IBRE Marcos Galante
IBRE Mario Vannier

EAESP Moysés Simantob 
DIREITO RIO Otto Lobo 

DO SP Regina Lima
IDE Sophia Pimenta

   
Dia 9   

FGV PROJETOS Ana Lucia
FGV PROJETOS Augusto Fernandes

EAESP Daniel Andrade
IDE Flavia Teófilo
IDE Maria G. Barroso

EAESP Suzinei Garcia
FGV PROJETOS Talvane Carvalho

   
Dia 10   
EAESP Caio Carvalho

IDE Camila Coutinho
EPGE Fernando Barbosa
EBAPE Hugo Oliveira

FGV PROJETOS Luiz Duque
EAESP Melina Xanthopoylos
EAESP Pedro Drago

FGV PROJETOS Ricardo Simonsen

   
Dia 11   
EBAPE Adriana Garcia

IDE Bruno Gomes
FGV PROJETOS Carlos Wellisch
FGV PROJETOS Fabiano Reis 

IDE Natalia Azevedo
IBRE Patricia Rocha

   
Dia 12   
DO SP André Reuter

IDE Carolina Ramos
FGV PROJETOS Daniela Filardo

EBAPE Elci Dantas Campos
EPGE João Paulo Velloso
EESP Jorge Pires
TIC Marcos Nunes

IBRE Monica Ribeiro
IDE Roberto Ottoni

EAESP Sandra Lima
GRADUAÇÃO Sheila Zani

EAESP Wilson Freitas
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FGV e Trata Brasil lançam nova 
pesquisa 

  
O Centro de Políticas Sociais da Fundação 
Getulio Vargas, em parceria com a ONG 
Trata Brasil, divulgou na quinta-feira, dia 2 
de julho, na FGV em São Paulo, a pesquisa 
"Impactos sociais da falta de saneamento 
nas maiores cidades brasileiras". 
  
O estudo oferece um mosaico dos efeitos 
sociais do saneamento nas maiores cidades 
brasileiras. Desde a qualidade percebida do 
serviço, valor e atraso das contas de água 
e esgoto até consequências da falta de 
saneamento, como aquelas exercidas 
através da saúde. O estudo oferece um 
ranking detalhado da taxa de cobertura de 
esgoto nas escolas das diferentes 
localidades brasileiras. 
  
Mais informações: 
http://www.fgv.br/cps/tratabrasil4/ 

 

  

   

 

FGV Management e Editora FGV 
lançam série de livros CADEMP 

  
O FGV Management e a Editora FGV 
lançaram esta semana a série de livros 
CADEMP, baseada nos cursos da Fundação 
Getulio Vargas que já treinaram mais de 
170 mil profissionais. A novidade foi 
comemorada com uma cerimônia e um 
coquetel realizados no auditório do 12º
andar da sede da FGV, na Praia de 
Botafogo. 
  
No evento, a diretora da Editora FGV, 
professora Marieta Ferreira; a 
coordenadora geral das Publicações FGV 
Management, professora Sylvia Vergara; e 
a assistente de coordenação, professora 
Itamar Moreira, falaram sobre o sucesso do 
projeto e foram homenageadas. A 
cerimônia contou também com a presença 
da profissional Maria da Salete Santos, que 
recebeu uma placa comemorativa por seus 
anos de empenho e dedicação ao CADEMP 
no Rio de Janeiro. 
  
Também estiveram presentes no 
lançamento o diretor do IDE, professor 
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Clovis de Faro; o diretor acadêmico do IDE, 
professor Carlos Osmar Bertero; o diretor 
executivo do FGV Management, professor 
Ricardo Spinelli; o coordenador do CADEMP 
na Rede Conveniada, professor Fernando 
Salgado; além de diversos autores da Série 
Cademp. 
  
A Série Cademp é composta por nove 
livros: 
• Técnicas de Vendas  
• Estratégias de Comunicação em 
Marketing  
• Gerenciamento de Projetos  
• Gestão de Estoques  
• Liderança de Equipes  
• Matemática Financeira Aplicada  
• Negociação  
• Recrutamento e Seleção por 
Competências  
• Técnicas de Compras 

Diretores do IDE, as professoras Sylvia Vergara e 
Itamar Moreira, e autores da Série Cademp 

comemoram o lançamento dos livros.  

   

 

Pesquisa Direito GV/Cbar traça perfil de decisões do 
Judiciário em conflitos relacionados ao uso da arbitragem 

  
O CBAR (Comitê Brasileiro de Arbitragem) e a Direito GV produziram uma análise 
da jurisprudência dos Tribunais Estaduais, Federais, STJ e STJ desde o início de 
aplicação da lei até o começo de 2008, com exceção do TJSP, cuja atualização vai 
até dezembro de 2007. 
  
Das 90 decisões que versam sobre sentença arbitral, 33 avaliaram o mérito quanto 
à invalidade da sentença arbitral. As outras 57 discutiram aspectos processuais. 
  
Daquelas 33, em apenas 14 a Justiça decidiu pela invalidação. Segundo a pesquisa, 
a maioria das anulações foi feita de forma técnica e correta. “Somente em uma das 
decisões, a fundamentação que encontramos não nos permite uma análise mais 
aprofundada sobre a sua correção”, explica Selma Ferreira Lemes, coordenadora do 
curso de arbitragem do GVlaw e orientadora acadêmica da pesquisa. “Portanto, 
pode-se afirmar que, em 93% dos casos de anulação de decisão de arbitral, os 
tribunais agiram corretamente”, afirma. Não foi encontrado nenhum acórdão dos 
órgãos superiores tratando do mérito de anulação. 
  

 

   
Professores e mestrandos terão encontro com o professor 
Brian Tamanaha 

  
Na próxima semana, professores e alunos do Mestrado da Direito GV participarão 
de um intenso debate com o professor americano Brian Tamanaha. Nascido no 
Havaí, Tanamaha tem uma consistente obra na área de direito e desenvolvimento, 
explica o coordenador de publicações da Direito GV, José Rodrigo Rodriguez. 
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“Tanamaha é um teórico social muito interessante porque ele tem uma visão do 
direito que foge um pouco da perspectiva europeia. Seu trabalho de análise sobre o 
Direito na Micronésia traz outros pontos que são muito ricos para os acadêmicos 
interessados no estudo da filosofia do Direito”, explica José Rodriguez. 
  
Na sexta-feira, o professor finaliza os trabalhos numa mesa fechada para discutir 
questões relacionadas a pluralismo jurídico, formalismo, dogmática e estado de 
direito, com base em seus estudos. A Direito GV em breve publicará duas de suas 
obras. O próximo número da revista Direito GV trará uma tradução do texto “Lições 
dos estudos sobre direito e desenvolvimento”. E o mestrando André Braga trabalha 
na tradução do texto “Entendendo o pluralismo jurídico”.  

   

 

Professores da Direito GV participam do Seminário sobre Lei 
Geral de Transações 

  
Os professores Eurico Marcos Diniz de Santi, coordenador do Núcleo de Estudos 
Fiscais da Direito GV, e Ronaldo Porto Macedo Jr., de teoria do Estado e filosofia do 
direito, participam do Seminário sobre Lei Geral de Transações, organizado pela 
Unafisco Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), que ocorreu nos dias 1º e 2 de julho em São Paulo. 
  
O professor Eurico irá proferir uma palestra dando um panorama geral do Projeto 
de Lei nº 5.082/09, que trata da Lei Geral de Transações, ao lado de representante 
da Receita Federal. Já o professor Ronaldo Porto encerra o segundo dia de palestras 
falando sobre a visão da sociedade em relação à Lei Geral de Transações, ao lado 
do advogado da União, Othon Saraiva Filho, e do professor Roberto Romado, do 
Departamento de Filosofia da Unicamp.  

 

   

 

FGV DIREITO RIO e FGV Online vencem categoria projeto 
acadêmico do e-learning Brasil 2009/2010 

  
O FGV Online foi premiado na categoria "projeto academico" do e-Learning Brasil 
2009/2010 com o Case Cadernos colaborativos da FGV DIREITO RIO. 
  
Os Cadernos Colaborativos da Escola de Direito Rio são uma ferramenta wiki que 
objetivam dar suporte à elaboração de conteúdo em hipertexto, de forma 
colaborativa, por professores e alunos da Escola. Assim, cada página pode ser 
alterada, seu conteúdo aperfeiçoado e correlacionado a outros conteúdos e 
materiais. O objetivo é que a ferramenta seja mais um suporte ao aprendizado dos 
alunos de graduação da Escola de Direito de forma colaborativa. 
  
A entrega da premiação aconteceu por ocasião do mais importante encontro da 
América Latina relacionado à educação à distância (EAD): o Congresso 
Internacional e-Learning Brasil 2009, no dia 24 de junho, no Sheraton WTC Hotel 
São Paulo. 
  
O e-Learning Brasil é um prêmio de âmbito nacional e anual que visa a reconhecer 
instituições que se envolvem no aperfeiçoamento, desenvolvimento e implantação 
de programas de aprendizado suportados e/ou mediados pela tecnologia do ensino 
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a distância. 

   

 

FGV no Twitter 
  
Desde o dia 18 de junho, a FGV se faz 
presente oficialmente no Twitter – uma 
rede social que funciona como um 
microblogging que permite aos usuários 
enviar e ler atualizações pessoais de outros 
contatos. Estes usuários, no vocabulário 
próprio do Twitter, são denominados 
seguidores. 
  
O FGV_Oficial – nome dado a página – é 
uma nova forma de propagar os eventos e 
os mais recentes acontecimentos da 
Fundação, já que a atualização é em tempo 
real. Desde sua divulgação no Portal FGV, o 
número de seguidores tem aumentado 
significativamente. 
  
O Twitter tem sido utilizado por grandes 
veículos de comunicação, assim como 
profissionais e empresas reconhecidas 
mundialmente. “A FGV não poderia ficar 
fora desta nova ferramenta. Esperamos 
que a divulgação cresça e se torne um 
novo meio de comunicação entre a FGV e o 
público de todo o Brasil”, afirma 
Marcos Facó, superintendente de 
comunicação e marketing da FGV. 

 

  
Conheça e acompanhe as chamadas da FGV em 

http://twitter.com/fgv_oficial.  

   

 

Diretor da FGV DIREITO RIO profere palestra na Escola 
Nacional de Administração Pública 

  
O professor Joaquim Falcão, diretor da FGV DIREITO RIO, proferiu, no dia 29 de 
junho, palestra na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em Brasília –
DF. 
  
Vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Fundação Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP) foi criada em 1986. Sua missão é 
desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de 
governo na gestão de políticas públicas, tendo como público prioritário os dirigentes 
e potenciais dirigentes do governo federal. 

 

   
Privatização de prisões é tema de trabalho divulgado por 
professor da Direito GV 
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O professor Laurindo Dias Minhoto participou, no dia 25 de junho, de mesa-redonda 
promovida pelo Instituto Brasileiro de Ciência Criminais (IBCCrim) sobre 
“Privatização de prisões”, tema de seu livro. 
  
A polêmica em torno da privatização dos presídios tem voltado a pauta por meio de 
propostas de parcerias público-privadas na área. O objetivo do estudo foi debater o 
fenômeno, também do ponto de vista da perda do monopólio da violência por parte 
do Estado. Além do professor Laurindo, participou também o coronel José Vicente 
da Silva, consultor em Segurança Pública da Fiesp. 

   

 

Aluno da Direito GV escreve 
para revista do IBRAC 

  
Dalton Tria Cusciano, aluno do último ano 
da graduação, acaba de publicar artigo, em 
parceria com o professor Eduardo Reale 
Ferrari na revista do IBRAC (Instituto 
Brasileiro de Estudos da Concorrência, 
Consumo e Comércio Internacional), ao 
lado de grandes professores da área como 
Maristela Basso, Elisabeth Farina (ex-
presidente do CADE), Tércio  Sampaio 
Ferraz Jr. e Ada Pelllegrini Grinover, entre 
outros. O artigo analisa, do ponto de vista 
criminal, o instituto da multa administrativa 
antitruste e a sua natureza de confisco 
pessoal. 
  
Segundo o artigo, “a sanção administrativa 
antitruste imposta à pessoa física não deve 
estar vinculada à sanção aplicada à pessoa 
jurídica, podendo-se utilizar o sistema dias-
multa na esfera administrativa como 
critério valorativo que respeita os princípios 
da individualização da sanção, da 
proporcionalidade e da razoabilidade”. 

 

  
Dalton Tria Cusciano  

   

 

Direito GV contrata novos professores 
  
A Direito GV contratou quatro novos professores para o segundo semestre letivo da 
graduação. Luciano Godoy, responsável por ministrar a disciplina de Direito de 
Propriedade 2, tem pós-doutourado pela Universidade de Columbia, em Nova York,  
com mestrado e doutorado pela USP. Amanda Zoe, também doutora e mestre pela 
USP, ministrará a disciplina de Direito de Família e Sucessões. O professor Diego 
Faleck será responsável pela Oficina de Mediação e Negociação; enquanto Rabih 
Nasser conduzirá a Clínica de Direito Internacional.  
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Novidades na Biblioteca Digital 
  
A FGV Direito Rio disponibiliza, na Biblioteca Digital, estudo sobre o polêmico PLC 
84/99 (numeração da Câmara) / PLC 89/03 (numeração do Senado), atualmente 
tramitando na Câmara dos Deputados. O estudo, preparado pelo Centro de 
Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, destaca os problemas decorrentes da 
redação inadequada de diversos dispositivos do projeto, e contextualiza historica e 
internacionalmente o debate sobre seu conteúdo. Uma redação alternativa também 
é proposta. 
  
A partir das próximas semanas, a FGV Direito Rio irá depositar na Biblioteca Digital 
todo o acervo de dissertações do Mestrado Profissional em Poder Judiciário, iniciado 
em 2007. Concomitantemente, a Escola de Direito ampliará consideravelmente o 
número de artigos disponibilizados na coleção Textos para Discussão. 

 

  

 

Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca de 06/07 a 10/07 
  
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca 
Mario Henrique Simonsen, acesse o Catálogo On-line - Novas Aquisições 
  
Conjuntura da Construção -  jun. 2009 
  
Economics Letters - June 2009 
  
Estudios  Económicos  - jun. 2009 
  
Estudos de Sociologia  -  jun. 2009 
  
Harvard Business Review  -  June 2009 
  
Journal of Economic Dynamics & Control - July 2009 
  
Pensamiento Iberoamericano  -  2009 
  
Política Externa  -  ago. 2009 
  
Revista de Economia Contemporânea  -  abr. 2009 
  
Social Science Information -  June 2009 
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