CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
II PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE EM DIREITO E ECONOMIA - 2021.2

1. Objeto

1.1 A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (“FGV Direito Rio”)
abre inscrições para o processo seletivo para professores universitários interessados em
participar de Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia.

A iniciativa dá continuidade ao desenvolvimento do programa de ensino e produção de
conhecimento científico, tendo por escopo a exploração das relações existentes entre as
áreas do Direito e da Economia (Law and Economics), que constitui linha de pesquisa do
PPGD em Direito da Regulação (Mestrado e Doutorado), da FGV Direito Rio, de modo a
auxiliar os participantes no aprofundamento de sua compreensão sobre o tema por meio
de estudos, pesquisas teóricas/empíricas e técnicas que visem a contribuir de forma
eficaz para o desenvolvimento econômico e social do país.

2. Investimento

2.1 A participação no programa será gratuita para todos os candidatos selecionados.

3. Estrutura curricular

3.1 O II Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia terá carga horária total
de 40 (quarenta) h/a, organizada em 10 (dez) disciplinas de carga horária de 04 (quatro)
h/a cada, dispostas na forma do quadro abaixo:

DISCIPLINA
Princípios da Análise de Direito e Economia

PROFESSOR
Antônio José Maristrello
Porto
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Empresas, consumidores e mercados: fundamentos
macroeconômicos

Luciana Yeung

Teoria da Decisão e Teoria dos Jogos: princípios básicos Fernando Leal
Questões e Política de Macroeconomia

Antonio Porto Gonçalves

Defesa da concorrência e do consumidor

Patrícia Sampaio

Infraestrutura e sua regulação

Thiago Araújo

Instituições financeiras e sua regulação

José Gabriel de Assis

O papel do crédito no desenvolvimento econômico
e social do país

Rubens Sardenberg

Direito e economia do meio ambiente

Rômulo Sampaio

O Direito e a economia do compartilhamento

Nicolo Zingales

3.2 O programa se desenvolverá ao longo de cinco semanas, às quintas-feiras, de 19h00
às 22h00, e aos sábados, de 9h00 às 12h00, com carga horária de 3 horas-aula diárias.

4. Do processo seletivo

4.1 Os candidatos interessados deverão encaminhar, no prazo do edital, a seguinte
documentação para o correio eletrônico dej.direitorio@fgv.br:

a. Nome completo, documento de identidade, CPF, endereço, correio
eletrônico e telefone de contato;
b. Curriculum lattes atualizado;
c. Comprovação de vínculo permanente com Instituição de Ensino Superior
(termo de posse, carteira de trabalho ou qualquer outro documento
idôneo capaz de atestar que o candidato é docente em IES); e
d. Carta de motivação de até duas laudas informando a sua atividade como
docente e pesquisador, bem como descrevendo o seu interesse pelo tema
de Direito e Economia.
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5. Do número de vagas

5.1 O II Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia disponibilizará até 40
(quarenta) vagas para professores universitários com graduação em Direito, podendo ter
especialização, mestrado ou doutorado em outras áreas. Os candidatos deverão ser
docentes em programa de bacharelado em Direito com vínculo permanente com
Instituição de Ensino Superior. No caso de professores de universidades públicas, deverão
ser titulares de cargo de provimento efetivo.

6. Da estrutura e duração

6.1 O II Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia terá duração de 05
(cinco) semanas, com início em 08/07/2021 e término em 07/08/2021.

A carga horária total será de 40 (quarenta) h/a, cumprida integralmente na modalidade
presencial mediada por tecnologia (plataforma Zoom), fornecida pela FGV Direito Rio.

7. Calendário
7.1 O processo seletivo será desenvolvido de acordo com o seguinte calendário:
Evento

Data

Publicação do edital
Data limite para o recebimento das inscrições
Data limite para divulgação do resultado dos
candidatos aprovados
Data limite para candidatos aprovados
confirmarem sua participação no programa
Datas de realização das aulas

03/05/2021
31/05/2021
10/06/2021
24/06/2021
08/07/2021 a 07/08/2021

8. Disposições gerais
8.1 A seleção será realizada por comissão de professores da FGV Direito Rio, sendo a
decisão final irrecorrível.

3

8.2 A FGV Direito Rio reserva-se o direito de não preencher todas as vagas ofertadas.

8.3 A FGV Direito Rio reserva-se o direito de cancelar o programa até 10 (dez) dias antes
da data estabelecida para sua realização.

8.4 Pedidos de esclarecimento quanto a este edital poderão ser endereçados por correio
eletrônico encaminhado para dej.direitorio@fgv.br até 21/05/2021.

8.4.1 A Comissão de Seleção reserva-se o direito de editar adendos ao presente Edital em
atenção aos pedidos de esclarecimento recebidos, os quais serão tornados públicos pelos
mesmos canais de divulgação deste Edital original.

8.5 Haverá a expedição de certificado para alunos que comparecerem a mais de 80% da
carga horária do programa.

8.6 O II Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia é realizado pela FGV
Direito Rio, com sede na Praia de Botafogo, 190 - 13º andar, 22250-900 - Rio de Janeiro
–

RJ.

Tel.

(55

21)

3799

6155.

Pessoa

de

contato:

Emanuel

Paraiso

(emanuel.paraiso@fgv.br).

8.7 Para maiores informações sobre o projeto, acesse: dej.fgv.br.

Sérgio Guerra
Diretor
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