ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
FGV DIREITO RIO

EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE
MESTRADO EM DIREITO DA REGULAÇÃO

A FGV DIREITO RIO torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as
inscrições para o exame de seleção para o ano letivo de 2014 de seu Programa de Mestrado Acadêmico
em Direito da Regulação, de acordo com as disposições indicadas neste instrumento.
O presente processo seletivo tem validade para o ano de 2014, não havendo reserva de vagas para
semestres posteriores.

I - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
A inscrição para o Exame de Seleção de Candidatos ao Mestrado em Direito da Regulação da FGV
DIREITO RIO deverá ser realizada, nos dias úteis, no horário de 9:00h às 19:00h, na Secretaria de
Registros Acadêmicos – SRA da FGV, localizada na Praia de Botafogo, nº 190, 3º andar, Sala 314.
Documentação exigida para inscrição:
1) Formulário de inscrição gerado no site http://direitorio.fgv.br/inscricao/mestrado-em-direito-da-regulacao,
devidamente preenchido e impresso;
2) Três fotos recentes 3x4;
3) Cópia autenticada do Diploma da Graduação (os candidatos estrangeiros, poderão apresentar original
ou cópia do diploma de Graduação com tradução juramentada e carimbo do consulado do Brasil no país
de origem);
4) Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação;
5) Cópia autenticada de documento de identidade com foto e de validade nacional, do título de eleitor e do
CPF. No caso de estrangeiros, é necessário apresentar cópia autenticada do passaporte, com visto
válido de estudante para o período do curso;
6) Currículo gerado pela plataforma Lattes, atualizado e devidamente documentado com a produção
correspondente;
7) Duas cartas de recomendação de profissionais, pesquisadores ou docentes que possam atestar sua
idoneidade e aptidão acadêmica;
8) Carta de apresentação da candidatura; e,
9) Recibo original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
gerado no site.
OBSERVAÇÕES:
A documentação para inscrição poderá ser enviada pelo Correio na modalidade SEDEX, com data limite de
postagem até dia 22 de novembro de 2013. Junto à documentação do candidato, deverá ser enviado o
recibo do pagamento da taxa de inscrição.
A não observância de qualquer um dos requisitos acima implicará a não homologação da inscrição.
Candidatos estrangeiros deverão prestar adicionalmente exame de proficiência em língua portuguesa
(exceto aqueles oriundos de países lusófonos).
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Ao inscrever-se no processo de seleção, o candidato dá ciência e concorda com as
normas estabelecidas neste Edital.
Cada candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas.
O exame de seleção somente terá validade para o Curso iniciado no primeiro semestre de 2014.
A lista das inscrições homologadas, com os nomes dos candidatos que atenderam os requisitos
estabelecidos neste Edital, será divulgada no portal da FGV DIREITO RIO na internet (http://
www.direitorio.fgv.br/mestrado).

II - EXAME DE SELEÇÃO:
O processo seletivo será dirigido pela Coordenação do Programa de Mestrado e realizado em três etapas
eliminatórias:
1ª Etapa:
1.1 Prova de conhecimentos específicos, escrita, não identificada, em língua portuguesa, com duração
de 4 (quatro) horas, versando sobre questões relativas à bibliografia indicada. Todas as provas serão
sem consulta e identificadas por códigos alfanuméricos gerados aleatoriamente.
1.2 Prova de compreensão da língua inglesa, escrita, não identificada, sem consulta a dicionários,
com duração de 2 (duas) horas, consistente em duas questões de interpretação de texto e de tradução.
2ª Etapa: Exame do currículo, histórico escolar, cartas de recomendação e carta de candidatura.
3ª Etapa: Entrevista.

OBSERVAÇÕES:
O ingresso no Mestrado em Direito da Regulação da FGV DIREITO RIO está condicionado à aprovação e
à classificação dentro do limite de vagas estabelecido neste Edital.
As provas escritas (1ª etapa) serão realizadas nas dependências do edifício sede da Fundação Getulio
Vargas, situado à Praia de Botafogo, nº 190. O candidato deverá estar presente 30 (trinta) minutos antes
de seu início e apresentar documento original de identificação. Os horários e locais das provas serão
divulgados na página do Mestrado e enviados por email aos candidatos.
As notas atribuídas às provas estão entre 0 (zero) e 10 (dez), e a nota mínima para aprovação em cada
uma das etapas do processo seletivo é 7,0 (sete).
Serão considerados automaticamente eliminados os candidatos que não comparecerem às provas e à
entrevista nas datas, horários e locais determinados.
O candidato não poderá comparecer a FGV trajando bermuda ou calçando chinelos.
Os pedidos de vistas e revisão de provas deverão ser encaminhados por escrito à Secretaria de Registros
Acadêmicos da FGV nos 2 (dois) dias úteis que se seguirem à divulgação oficial dos resultados.
Os candidatos não selecionados poderão reaver os documentos apresentados para a inscrição até 06
(seis) meses após a divulgação do resultado final, na Secretaria de Registros Acadêmicos da FGV. Findo
este prazo, os documentos serão descartados.
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III - BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:
AMARAL, Thiago Bottino Do. (2013) Regulação Econômica e Direito Penal Econômico: Eficácia e
Desencontro no Crime de Evasão de Divisas. In. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 101, p.
125-153.
BECK, Ulrich. (1992) Risk Society – Towards a New Modernity. Sage Publications. Capítulo 2: The
Politics of Knowledge in the Risk Society (p. 51-90) e Capítulo 7: Science beyond Truth and Enlightenment?
(p. 155-182).
COOTER, Robert & ULEN, Thomas. (2010) Direito e Economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, Capítulos:
1 ao 5.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; SCHUARTZ, Luis Fernando; ARGUELHES, Diego W. (2006)
Jurisdição, Incerteza e Estado de Direito. In. Revista de Direito Administrativo, v. 243, p. 79-112.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; LENNERTZ, Marcelo R.; RANGEL, Tania A. (2009) O controle da
administração judicial. In. Revista de Direito Administrativo, v. 250, p. 103-122.
GUERRA, Sérgio. (2013) Discricionariedade, Regulação e Reflexividade. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum.
LEMOS,
Ronaldo.
(2013)
Direito,
Tecnologia
e
Cultura.
Disponível
em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2190/Ronaldo%20Lemos%20%20Direito%20Tecnologia%20e%20Cultura.pdf?sequence=1>. Acesso em: 01 de agosto de 2013.
(Introdução e Primeiro Capítulo).
LEMOS, Ronaldo. (2013) Why Foxconn's iPad deal is Wrong for Brazil: Brasilia's Unhealthy
Obsession With High-End Technology. Foreign Affairs, Council of Foreign Relations. Disponível em:
<http://www.foreignaffairs.com/articles/136625/ronaldo-lemos/why-foxconns-ipad-deal-is-wrong-for-brazil>.
Acesso em: 01 de agosto de 2013.
LESSIG, Lawrence. (2013) Code: and other Laws of Cyberspace 2.0. Basic Books. Disponível em:
<http://www.codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>. Acesso em: 01 de agosto de 2013. (Capítulos
1 ao 5)
NORTH, Douglass C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. USA:
Cambridge University Press. (Parte 1 – Institutions).
POSNER, Richard. A. (2007) Economic Analysis of Law. New York: Aspen Publishers (Partes I, II, e III,
Capítulos: 1 ao 13)
RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. (2011) Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e
Saneamento Básico. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar.
SUNSTEIN, Cass. (2002) Risk and Reason Safety, Law and the Environment. USA: Cambridge
University Press. (Capítulos 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9).
IV – VAGAS E BOLSAS DE ESTUDO:
O número máximo é de 20 (vinte) vagas e o seu preenchimento obedecerá ao critério de classificação dos
aprovados no Exame de Seleção, não havendo nenhum comprometimento, por parte da FGV DIREITO
RIO, com o preenchimento total das vagas.
Os candidatos aprovados poderão receber bolsas de estudo, alocadas segundo critérios estabelecidos pela
Coordenação do Programa, e de acordo com a disponibilidade de recursos.
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V - CALENDÁRIO:

1. Período de Inscrições e entrega de documentação: 09 de setembro de 2013 (segunda-feira) a 22
de novembro de 2013 (sexta-feira).
2. Prova escrita de conhecimentos específicos: 29 de novembro de 2013 (sexta-feira) das 09:00h às
13:00h.;
3. Prova escrita de língua inglesa: 29 de novembro de 2013 (sexta-feira) das 14:00h às 16:00h.;
4. Divulgação da lista de aprovados na prova escrita de conhecimentos específicos e na prova escrita
de língua inglesa e indicação da data e horário de realização das entrevistas: 13 de dezembro de
2013 (sexta-feira);
5. Realização de entrevistas: 16 a 20 de dezembro de 2013;
6. Divulgação da lista classificatória final de aprovados: 17 de janeiro de 2014;
7. Matrícula: 20 a 24 de janeiro de 2014, no endereço indicado no item VI, deste Edital.
A divulgação das listas dos aprovados em cada fase será feita no portal da FGV DIREITO RIO na
internet (http://www.direitorio.fgv.br/mestrado).
VI – MATRÍCULA:
Para efetivação da matrícula, o candidato aprovado deverá comparecer no endereço abaixo indicado:
Fundação Getulio Vargas
Secretaria de Registros da FGV
Praia de Botafogo, 190, sala 314 – Botafogo
22250-900 Rio de Janeiro – RJ
Tel. (55) (21) 3799-5757
Horário de funcionamento: 09:00h às 19:00h.
O não comparecimento na data estabelecida para efetivação da matrícula, impossibilitará novo
reagendamento com a consequente perda da vaga.

VII - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Fundação Getulio Vargas
Escola de Direito
Praia de Botafogo, 190, 13º andar – Botafogo
22250-900 Rio de Janeiro – RJ
Tel. (55) (21) 3799-6199
mestrado.direitorio@fgv.br
VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Mestrado da FGV DIREITO
RIO.

DOC FGV 004 – Edital do Mestrado

REV.00

Emissão: 02.09.2013
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