
*Programa sujeito a alterações.

*RESOLUÇÃO DO MEC | Os cursos Pós - Graduação Especialização da Fundação Getulio Vargas atendem aos requisitos da Resolução CNE / CES nº 01, de 08/06/07.
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PÓS FGVLAW 2020

Ascensão Acadêmica na FGV

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIAL

CERTIFICAÇÕES
1 - Pós-Graduação em Administração de Empresas

Pré-requisito: ser graduado.

1 + 2 - Pós-Graduação com Extensão Internacional (inclui par�cipação no 
módulo internacional em Miami, nos EUA), com cer�ficado inerente ao módulo.

Pré-requisito: ter cursado a fase nacional da Pós-Graduação em Administração 
de Empresas.

3 - MBA Pós-Graduação Especialização ou MBA On-line

Pré-requisito: ser graduado.

4 - MBA com Extensão Internacional (inclui par�cipação no módulo 
internacional Miami, nos EUA, com cer�ficado inerente ao módulo). 

Pré-requisito: ter cursado o MBA Pós-Graduação Especialização da FGV.

5 - PFG - Programa de Formação em Gestão

Pré-requisito: ser graduado.

1 ao 5 - Formação Execu�va (Curta e Média Duração)

Pré-requisito: ser graduado.

6 - MBA Pós-Graduação Especialização

Pré-requisito: ser graduado e atuar em cargos de gerência sênior ou diretoria.

7 - MBA Execu�vo Global

Pré-requisito: ser graduado e ter no mínimo 5 anos de experiência profissional 
relevante.

8 - Programas C-LEVEL FGV.

9 - CEO FGV (Módulos Internacionais Opcionais)

A FGV, ciente de que a educação continuada é uma necessidade primordial dos executivos, criou uma estrutura 
que visa atender aos diversos per�s de pro�ssionais, ao mesmo tempo em que lhes permite uma Ascensão 
Acadêmica de concepção inédita: os créditos de algumas etapas podem ser eliminados na etapa seguinte.
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MBA Executivo Global
Brasil / Europa

MBA com Extensão
Internacional

MBA Pós-graduação
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de Negócios
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Apresentação e Diferenciais da IBE e da FGV

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020

Fundada em 1944, a FGV reúne escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na 
Economia, na Administração e no Direito, contribuindo para o desenvolvimento intelectual do país. São mais de 70 anos 
dedicados à geração e transmissão de conhecimento, impactando positivamente para um Brasil sustentável e competitivo no 
cenário internacional.

A IBE Business Education é uma das grandes parceiras da FGV para o desenvolvimento de programas como CEO FGV, MBA 
EXECUTIVO GLOBAL, Programa de Curta e Média Duração, MBA, MBA Online, PFG, Pós-Graduação em Administração de 
Empresas.
 
Esta parceria entre a IBE e a FGV vai muito além da prestação de serviços. Através de iniciativa da IBE, a Fundação Getulio 
Vargas passou a oferecer os programas internacionais, por meio de convênios com as mais prestigiadas escolas de negócios 
do mundo, como mediaX at Stanford University (EUA), University of Miami (EUA), Columbia Business School (EUA), ISCTE-IUL 
(PRT) e IMD (Suíça).

A IBE Conveniada FGV conta com unidades em Americana, Campinas, Jundiaí e Piracicaba, e trabalha sempre pela inovação, 
conhecimento e empreendedorismo. 

• Ocupa o 5º lugar no ranking dos melhores think tanks do mundo e é o melhor da América Latina pelo 11º ano consecutivo. 
(Global Go To Think Tank Ranking, 2019).
• Forma 7 entre os 15 melhores CEOs do Brasil. (Forbes, 2019).
• É a maior instituição de ensino em números de seguidores no LinkedIn com mais de 960 mil seguidores. (LinkedIn, 2019).
• É vencedora do prêmio Innovations that Inspire, disputado entre mais de 100 iniciativas. (AACSB International, 2019).
• Tem o selo de Instituição Socialmente Responsável pelo segundo ano consecutivo. (Associação Brasileira de Mantenedoras 
do Ensino Superior – ABMES, 2019). 
• É a única escola brasileira no top 5 do ranking dos melhores MBAs da América Latina. (AmericaEconomia Intelligence, 2017).
• É a única instituição brasileira a �gurar entre as dez melhores da América Latina, em ranking produzido pela consultoria 
britânica QS (Quacquarelli Symonds). (QS Global 200 MBA Rankings 2017).
• É a única brasileira entre as 10 marcas educacionais mais in�uentes do mundo. (LinkedIn, 2016).
• Ocupa o 1º lugar entre as melhores instituições brasileiras para formação de diretores executivos. (Times Higher Education 
(THE), 2014).
• O OneMBA, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP), foi escolhido 
como o melhor MBA Executivo do Brasil e entrou para os 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. (Executive 
MBA Ranking 2014).
• Eleita quatro vezes consecutivas como uma das 150 melhores instituições de ensino superior do mundo, para formação de 
pro�ssionais prontos para o mercado de trabalho. (Global Employability University Ranking, 2014).
• Eleita três vezes consecutivas entre as 100 melhores instituições do mundo. (The New York Times, 2013).
• É a instituição brasileira mais bem colocada na 1ª edição do ranking Alma Mater Index: Global Executives, feito pela revista 
britânica Times Higher Education (THE), que lista os 100 melhores locais para a formação de diretores executivos. 1ª do Brasil e 
35ª do mundo, a FGV está à frente de universidades como a de Princeton, nos Estados Unidos, e Cambridge, no Reino Unido. 
(THE, 2013).
• A FGV tem ampla produção editorial, com mais de 200 títulos de autores brasileiros e estrangeiros que debatem economia, 
administração, história, direito e negócios (Editora FGV).
• Os ex-alunos FGV têm alta empregabilidade nas melhores empresas do país e do exterior.
• Professores com sólida formação acadêmica e relevante experiência pro�ssional.

Líder na formação de líderes
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO EMPRESARIAL

METODOLOGIA

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

áreas do direito.

O curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial proporciona ao aluno o aprofundamento nas bases teóricas em 
contratos empresariais, direito societário, direito tributário e direito do trabalho, além de direito do consumidor, direito 

A avaliação de aprendizagem tem papel fundamental no processo de reconstrução de conhecimentos pelos alunos, 

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente virtual de 

conteúdo das disciplinas, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras 
ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação.

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

OBJETIVO GERAL   

• Habilitar a atuação com desenvoltura na advocacia empresarial;
•
• 

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020
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*Não está incluso na carga horária o módulo internacional.      
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PROGRAMA 

PÚBLICO-ALVO

Advogados atuantes em algum dos segmentos do direito empresarial, em escritórios de advocacia, departamentos 

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020

DISCIPLINAS
Fundamentos de contabilidade

Tributação dos negócios empresariais

CARGA HORÁRIA TOTAL 432

Técnicas de negociação para advogados
Fundamentos dos contratos empresariais e organização contratual da empresa

Estrutura dos contratos empresariais

Fundamentos de direito do trabalho
Direito empresarial do trabalho

Direito do consumidor: responsabilidade civil e modelos de negócios contemporâneos
Direito ambiental

MÓDULO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL: ASPECTOS SOCIETÁRIOS E TRIBUTÁRIOS (144 H/A)

HORAS-AULA
24
24
24
24
24
24

Fundamentos de direito societário 
Fundamentos de direito tributário

DISCIPLINAS

MÓDULO ESTRUTURA CONTRATUAL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EMPRESARIAIS (144 H/A)

HORAS-AULA
24
24
24
24
24
24

DISCIPLINAS

DIREITO EMPRESARIAL DO TRABALHO E DIREITOS DIFUSOS (144 H/A)

HORAS-AULA
24
24
24
24
24
24
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Fundamentos de Contabilidade (24 horas-aula)

Contabilidade: histórico, relação com direito e principais conceitos contábeis. Propósito e conteúdo das 

Fundamentos do Direito Societário (24 horas-aula)

Sociedade limitada: formalização de capitalização e ingresso de recursos via mercado de capitais. Processo decisório 

Fundamentos do Direito Tributário (24 horas-aula)

Sociedades Anônimas  (24 horas-aula)

Tributação dos Negócios Empresariais (24 horas-aula)

ICMS sobre comunicação. Imposto sobre produtos industrializados. Imposto sobre serviços de qualquer natureza 

Planejamento Sucessório (24 horas-aula)

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

DISCIPLINAS  

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020

MÓDULO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL:
ASPECTOS SOCIETÁRIOS E TRIBUTÁRIOS (144 H/A)
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Técnicas de Negociação para Advogados (24 horas-aula).

e Direito.

Fundamentos dos Contratos Empresariais e Organização Contratual da Empresa (24 horas-aula)

Direito Contratual: evolução e problemas atuais. Princípios contratuais contemporâneos. Teorias de manutenção, 
revisão e resolução dos contratos. Contratualização dos riscos no contrato empresarial. Diferentes formas de 

Civil. Dispute boards. Arbitragem

Estrutura dos Contratos Empresariais (24 horas-aula)

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020

DISCIPLINAS  

MÓDULO ESTRUTURA CONTRATUAL E RESOLUÇÃO 
DE LITÍGIOS EMPRESARIAIS (144 H/A)
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Fundamentos do Direito do Trabalho  (24 horas-aula).

terceirização. Salário e remuneração. Proteção ao salário. Direito tutelar do trabalho.

Direito Empresarial do Trabalho  (24 horas-aula).

Contrato individual de trabalho. Duração do trabalho. Direito à desconexão e trabalho. Fim do contrato de trabalho, 

Direito do Consumidor: Responsabilidade Civil e Modelos de Negócio Contemporâneos  (24 horas-aula)

Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Tutela individual do consumidor. Responsabilidade por 
fato do produto e do serviço. Responsabilidade por vício do produto e do serviço. Reponsabilidade pós-consumo. 

Novas tendências de consumo e direito do consumidor.

Direito Ambiental  (24 horas-aula)

Meio Ambiente. Espaços territoriais protegidos. Responsabilidade em matéria ambiental.

-

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2020

DISCIPLINAS  

DIREITO EMPRESARIAL DO TRABALHO E DIREITOS 
DIFUSOS (144 H/A)


