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Direito GV recebe reconhecimento do Ministério da Educação 
  
O curso de graduação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (Direito GV) acaba de ser reconhecido pela Secretaria de Educação 
Superior, ligado ao Ministério da Educação, obtendo o conceito máximo. 
  
O processo durou 18 meses e contou com a visita de avaliadores do MEC e da OAB-
SP que analisaram todos os requisitos necessários para o bom funcionamento de 
uma Escola de Direito. A Escola recebeu nota máxima em Organização Didático-
Pedagógica, Corpo Docente e Instalações. 
  
Em respeito à lei, o pedido de reconhecimento do curso também foi submetido à 
apreciação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que se 
manifestou favoravelmente. 
  
"O conceito máximo obtido junto ao MEC corrobora um projeto que buscou uma 
grande diferenciação desde o início. A Direito GV foi criada para formar advogados 
e profissionais que saibam encarar os complexos desafios impostos pela sociedade 
contemporânea relacionados ao ambiente jurídico", analisa a coordenadora de 
graduação da Direito GV, Adriana Ancona de Faria. 
  
A primeira turma da graduação da Direito GV, criada em 2005, se forma este ano. 
Com uma proposta inovadora, o programa exige dedicação integral do aluno. O 
vestibular é anual e são admitidos 50 alunos por turma. Em 2009, a relação de 
candidato/vaga chegou a 24. Na primeira avaliação promovida pelo ENADE, feita 
em 2006, os alunos da Direito GV ficaram em primeiro lugar entre as faculdades de 
direito de São Paulo e em segundo em todo o Brasil. 
  
O corpo docente, em sua maioria, também tem dedicação exclusiva, permanecendo 
na escola durante grande parte da semana para orientar os alunos e atendê-los da 
melhor forma. Carlos Ari Sundfeld, José Reinaldo de Lima Lopes, Ronaldo Porto 
Macedo Jr., Oscar Vilhena Vieira, Luciana Gross Cunha, Eurico Marcos Diniz de 
Santi, André Rodrigues Corrêa, Maíra Rocha Machado, Érica Gorga, Viviane Muller 
Prado são alguns dos nomes que compõem a equipe de professores da Direito GV. 
A Escola é dirigida por Ary Oswaldo Mattos Filho, ex-diretor da CVM e um dos mais 
prestigiados advogados tributaristas do país. 

 

   
Representantes da University 
of Northampton visitam a 
EBAPE 

  
A EBAPE recebeu, no dia 16 de março, a 
visita de Sheila Jackson, diretora do 
Departamento Internacional da University 
of Northampton (Londres), e Ian Brooks, 
reitor da Northampton Business School, 
escola de graduação pertencente à 
universidade. 
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O encontro, que contou com a participação 
dos professores Eduardo André Teixeira 
Ayrosa, Eduardo Marques e Luiz Antonio 
Joia, teve como objetivo discutir 
possibilidades de desenvolvimento de uma 
série de atividades conjuntas, tais como o 
intercâmbio de estudantes e funcionários, a 
colaboração no desenvolvimento de 
pesquisas, a possibilidade de oferecimento 
de programas conjuntos e outros tipos de 
cooperação entre a EBAPE e a universidade 
da Inglaterra. 
  
Mais informações sobre University of 
Northampton. 
  
  

  
da esquerda para a direita: Prof. Eduardo Ayrosa, 
prof. Luiz Antonio Joia, Sr. Ian Brooks, Sra. Sheila 

Jackson e prof. Eduardo Marques  

   

 

Centro de Políticas Sociais pauta novo caderno na The 
Economist 

  
Após o lançamento da pesquisa "Crônica de uma Crise Anunciada: Choques 
Externos e a nova Classe Média", o CPS volta a ter destaque na revista britânica 
The Economist. Na edição da segunda quinzena de fevereiro, um caderno especial 
de 15 páginas "The New Middle Class in Emerging Economies" traz como chamada 
de capa a conclusão de que metade da população mundial estaria agora nesta nova 
classe média. A matéria intitulada “Burgeoning the Burgeoisie – a special report on 
the new middle classes in emerging markets”. Segundo Marcelo Neri, coordenador 
da pesquisa: "A recessão iniciada nos países mais ricos gera uma busca de novos 
mercados nos países mais pobres. Estão todos em busca das classes emergentes 
dos países emergentes." 
  
Esta não é a primeira vez que um trabalho do CPS ganha destaque na revista 
britânica. A pesquisa "A Nova Classe Média", em agosto de 2008, teve matéria 
exclusiva  veiculada na The Economist intitulada "Half the nation, a hundred million 
citizens strong", apresentando os dados da pesquisa sobre o aumento da classe 
média no Brasil, que atualmente atinge 50% da população brasileira. 

 

   

 

Professor participa de seminário na FEA-USP sobre os 
conflitos na Faixa de Gaza 

  
Salem Nasser, professor de direito internacional da Direito GV e coordenador do 
Núcleo de Direito Global, participou, no dia 11, do seminário "Comunidade 
Internacional e a Crise de Gaza", organizado pelo Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo. 
  
Salem Nasser debateu, com o historiador Peter Demant, da USP, o papel da 
comunidade internacional e do Brasil na resolução da crise de Gaza que, na 
passagem de 2008 para 2009, provocou a morte de pelo menos mil palestinos, e 
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que ainda continua a dificultar a vida de outros refugiados na Faixa de Gaza. 
  
Ainda nos dias 13 e 14, o professor participou do I Pré-Moot do UniCuritiba (Centro 
Universitário Curitiba), que contou com a participação da PUC-Rio, USP, UFMG, 
PUC-SP, UFRGS e da UNICURITIBA. 

   

 

Direito GV promove coquetel em livraria 
  
A Direito GV e a Livraria da Vila dos Jardins (Al. Lorena, 1731) promovem na 
quarta-feira, dia 25, a partir das 19h, coquetel de lançamento de toda a produção 
acadêmica e editorial da Escola durante 2008. São livros, revistas e cadernos 
especiais que reúnem pesquisas, estudos e reflexões empreendidos por 
professores, alunos, pesquisadores e colaboradores da Direito GV.  
 

 

   

 

Professor da EBAPE participa de reuniões na Alemanha 
  
O professor Enrique Saravia, da EBAPE, participou do International Policy Dialogue 
sobre "The Global Financial Crisis and International Financial Institutions: 
Governance Perspective for Developing Countries", realizado nos dias 8 e 9 de 
março, em Berlim, na Alemanha. Ele foi convidado pelo governo da República 
Federal da Alemanha para debater, juntamente com os membros da Comissão de 
Especialistas, formada pelas Nações Unidas, as reformas a serem introduzidas no 
sistema monetário e financeiro internacional. A comissão do evento foi presidida 
pelo professor Joseph Stiglitz. 
  
Na mesma ocasião, o professor Saravia recebeu convite do Ministério de 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha para fazer parte do grupo 
incumbido de assessorar o referido ministério sobre a reforma da governança 
global, particularmente no que tange à reestruturação do sistema das Nações 
Unidas, FMI, Banco Mundial e instituições do comércio internacional. 

 

   
2ª Feira de Intercâmbio 
Internacional repete o sucesso 
da primeira edição 

  
A Subdireção de Relações Internacionais 
(SRI) da EBAPE em parceria com a Escola 
de Direito Rio promoveu, nos dias 10 e 11 
de março, a 2ª edição da Feira de 
Intercâmbio Internacional. Repetindo o 
sucesso da primeira edição, realizada em 
setembro de 2008, a feira reuniu dezenas 
de alunos de graduação e pós-graduação, 
que passaram pelos stands das escolas 
organizadoras e das empresas World 
Study, Fulbright e Campus France, 
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montados no espaço de convivência do 4º e 
do 8º andar. Na oportunidade, os 
estudantes puderam esclarecer todas as 
dúvidas referentes aos trâmites internos 
para os programas de intercâmbio e 
conheceram as novidades oferecidas pelo 
mercado, como o programa "True" da 
World Study, que oferece aos alunos 
diversas oportunidades de trabalho 
remunerado no exterior. 
  
A coordenadora de Relações Institucionais 
e representante da Escola de Direito Rio da 
feira, Paula Spieler, fez uma análise 
positiva do evento. "Foi uma ótima 
oportunidade para os novos alunos 
conhecerem os programas de intercâmbio 
disponíveis e se programarem para realizar 
um intercâmbio a partir do terceiro ano do 
curso de graduação". 
  
Para a coordenadora de Relações 
Internacionais (RI) da EBAPE e 
organizadora do evento, Fabiana Mayrinck, 
essa edição da Feira de Intercâmbio em 
parceria com a Escola de Direito foi 
enriquecedora e atingiu um público 
diversificado. "Esses eventos são um canal 
de comunicação muito importante com os 
alunos e despertam o interesse não só 
pelos programas de intercâmbio como 
também pelas demais atividades da área 
internacional, como os cursos de idiomas e 
programas de férias no exterior". 

  
Público no espaço de convivência do 8º andar  

  
Público no espaço de convivência do 4º andar  

  
Paula Spieler (Direito Rio), Ariane Vidal, Fabiana 

Mayrinck e Juliana Gonçalves (EBAPE/SRI)  

   

 

Novo podcast: Identidade é uma calça velha, azul e 
desbotada (2) 

  
Dando sequência à discussão iniciada no primeiro podcast com o mesmo nome, o 
professor Eduardo Ayrosa argumenta que, longe de satisfazer às necessidades das 
pessoas, o marketing visa enredar os consumidores em uma complexa rede de 
desejos ativados pelos próprios investimentos em marketing. Mais do que produtos, 
o marketing oferece às pessoas formas de falar. O discurso dominante no mercado 
enfraquece as narrativas uma vez estáveis nas quais as vidas dos cidadãos eram 
ancoradas – certezas sobre a nação, sobre as diferenças entre os gêneros, noções 
sobre Deus, sobre o que é bom, bonito, correto, saudável – e as substitui por 
outras narrativas relacionadas a bens. Marketing, desta forma, além de bens, 
oferece narrativas identitárias, ou seja, soluções estéticas para problemas 
identitários. 
Ouça o podcast 
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Direito GV promove seminário sobre gestão da Justiça 
  
A Direito GV promove no próximo dia 27, a partir das 9h, o seminário “Gestão da 
Justiça e do Processo - um debate sobre a modernização do Poder Judiciário através 
de mecanismos de gestão”, com a participação de diversos especialistas e 
professores especializados no estudo do Judiciário. 
  
Segundo o professor da Direito GV, Paulo Eduardo Alves da Silva, que está 
coordenando o seminário, “o evento visa contribuir, por meio do debate acadêmico, 
às diversas iniciativas que se estabelecem no plano nacional para incrementar e 
melhorar os processos de gestão do Judiciário. 
  
O evento é para convidados e deve contar com a participação de professores da 
Direito GV, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, da USP, do Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados (CESA), da OAB de São Paulo, da DIREITO RIO e de outros importantes 
institutos.  

 

   

 

FGV Projetos realiza pesquisa inédita com policiais para o 
PRONASCI 

  
No dia 16 de março, o jornal O Estado de São Paulo divulgou pesquisa da FGV 
Projetos com 23.540 policiais civis e militares, de 23 estados brasileiros, de todas 
as regiões. A pesquisa, coordenada pelos consultores Marco Aurelio Ruediger e 
Vicente Riccio, registrou a opinião dos policiais acerca do atual quadro da segurança 
pública e sobre o PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania. Este programa é o carro-chefe das políticas públicas do Ministério da 
Justiça na prevenção, controle e repressão da criminalidade no País. 
  
Um dos principais destaques desta pesquisa foi a revelação de que 72,94% dos 
policiais entrevistados não estão satisfeitos com as condições de trabalho. Apenas 
26,23% disseram estar satisfeitos com a profissão e 41,4% admitem o desejo de 
mudar de ofício. 
  
Outro dado importante é a significativa associação entre o grau de escolaridade e o 
nível de aceitação de transgressão policial. Segundo o levantamento, quanto maior 
o nível de escolaridade menor o nível de aceitação da corrupção e de outras 
transgressões pelos profissionais de segurança. 
  
A pesquisa é uma das etapas do projeto SIMAP – Sistema de Monitoramento e 
Avaliação do PRONASCI, parceria entre a FGV Projetos e o Ministério da Justiça. 
Coordenado, também, por Ruediger, o projeto desenvolve uma metodologia de 
monitoramento, que fornece, periodicamente, por diversas chaves analíticas, os 
dados para que o Ministério acompanhe e avalie constantemente a execução das 
medidas propostas pelo programa. Para os coordenadores do projeto, um dos 
principais desafios será o de fixar o PRONASCI como um programa de Estado, que 
dure para além da atual administração, com um horizonte mínimo de dez anos. 

 

   
Conjuntura Econômica traz depoimentos de ex-ministro e do  
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presidente da Fiesp 
  
A revista Conjuntura Econômica traz na edição de março entrevista exclusiva com o 
ex-ministro da Fazenda Marcílio Marques Moreira. Em sua opinião, o governo 
brasileiro erra em sua política econômica ao não preparar o país para o período 
pós-crise, quando o mundo será muito mais competitivo. Para ele, que foi ministro 
de maio de 1991 a outubro de 1992, durante o governo Fernando Collor, “o Brasil 
não tem um ambiente bom para negócios. O nosso marco regulatório é fraco”. 
Marcílio foi enfático ao ressaltar que há um sério aperto de crédito no país, já que 
os bancos, no máximo, estão renovando linhas de crédito, sem a aprovação de 
novas linhas. “Estão renovando a juros maiores e a prazos menores”. 
  
O dinheiro mais escasso e caro que o ex-ministro se refere é o tema central da 
reportagem desta edição. Embora o Banco Central tenha anunciado uma ligeira 
expansão na liberação de créditos pelos bancos em janeiro, Paulo Skaf, presidente 
da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp), diz 
que a expansão medida pelo Banco Central não espelha a realidade do mercado. 
  
“Em primeiro lugar, cerca de 25% do volume de crédito tinha, antes da crise, sua 
origem no mercado de capitais e na captação externa. As empresas perderam essa 
fonte de recursos e, assim, passaram a acessar as linhas tradicionais de 
financiamento disponíveis apenas no mercado interno. Portanto, parte desse 
crescimento é em substituição às fontes externas e ao mercado de capitais. Outro 
fator é que muitas empresas que perderam dinheiro com operações de derivativos 
desfizeram suas posições e, para ajustar-se, obtiveram empréstimos bancários, o 
que pesa nas estatísticas, mas não significa aumento de recursos para operações 
do setor produtivo. Além disso, a média empresa, que era atendida por bancos 
pequenos e médios, está órfã porque estes passaram a operar com volumes muito 
inferiores. Tudo isso justifica as reclamações do empresariado, porque a verdade é 
que o crédito continua realmente bastante caro e escasso. Essa crise nos ensinou 
que a liquidez não é crédito”, diz Skaf. 

   

 

Mais 75 instituições passam a ter acesso a bases de dados do 
Portal de Periódicos 

  
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ampliou 
nesta quarta-feira, 18, o acesso gratuito, por meio do Portal de Periódicos, às bases 
de dados Scopus e Science Direct para mais 74 instituições de ensino superior, 
públicas e privadas. 
  
Com a ampliação, a Capes pretende estender o acesso a essas bases a todas as 
instituições participantes do Portal de Periódicos. As duas plataformas trazem 
informações de grande relevância para a comunidade científica internacional. 
  
Na solenidade de ampliação, em Brasília, o ministro da Educação, Fernando 
Haddad, reafirmou a importância da Capes na formação de mestre e doutores e 
destacou a nova missão da coordenação na formação de professores para educação 
básica. "É possível combinar políticas, articular políticas, organizar políticas sem 
que para isso tenhamos que olhar para um lado e virar as costas para o outro 
porque não há recursos disponíveis", disse o ministro. 
  
Já o presidente da Capes, Jorge Almeida Guimarães, definiu a ampliação do acesso 
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como um ato simples, mas com um significado extraordinário. "Esse ato representa 
para todas essas instituições a possibilidade de oferecer aos estudantes, técnicos, 
funcionários e professores o acesso a esse acervo considerável", afirmou. 
  
Guimarães disse que a editora holandesa Elsevier, primeira a aceitar a expansão do 
acesso, apostou no futuro do crescimento da ciência, da tecnologia e da educação 
de qualidade no Brasil. 
  
Acesso - Ao todo foram convidadas 101 instituições, das quais 75 passaram nos 
critérios de análise de mérito para receber o acesso. Dessas, 51 são particulares, 
13 são estaduais e municipais e 11 são fundações de amparo à pesquisa (FAPs). 
Segundo o presidente da Capes, essa foi apenas a primeira etapa de seleção, 
haverá ainda uma segunda etapa. 
  
(ACS/ Capes) 

  

 

Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca de 30/03 a 03/04 
  
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca 
Mario Henrique Simonsen, acesse no site www.fgv.br/biblioteca-rj o Catálogo On- line –
Aquisição (material incorporado ao acervo) 
 
Agroanalysis  -  fev. 2009 
  
The Econometrics Journal  -  June 2009 
  
The Economic Journal  -  Mar. 2009 
  
Investigación Económica  -  dic. 2008 
  
Getulio - abr. 2009 
  
Neste número, artigo de 
  
Marieta Moraes, p. 38 
  
HSM Management - abr. 2009 
  
International Journal of Industrial Organization - Mar. 2009 
  
Mercado de Trabalho - fev. 2009 
  
Oxford Bulletin of Economics and Statistics -  Apr. 2009 
  
Página 22 - mar. 2009 
  
Revista de Direito - dez. 2008 
  
Revista de Informação Legislativa - set. 2008 
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