
*Programa sujeito a alterações.
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PÓS FGVLAW 2019

Ascensão Acadêmica na FGV

A FGV, ciente de que a educação con�nuada é uma necessidade primordial dos execu�vos, criou uma estrutura 
que visa atender aos diversos perfis de profissionais ao mesmo tempo em que lhes permite uma Ascensão 
Acadêmica de concepção inédita: os créditos de algumas etapas podem ser eliminados na etapa seguinte.

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 módulo internacional 
Miami, nos EUA, com cer�ficado inerente ao módulo). 
Pré-requisito: ter cursado o MBA Pós-graduação Especialização da FGV.

5 - PDE- Programa de Desenvolvimento Execu�vo
Pré-requisito: ser graduado.

3 + 6 - Programa de Formação Avançada
Pré-requisito: ter cursado o MBA Pós-graduação Especialização, mestrado ou 
doutorado.

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)

CEO / C-LEVEL
Superintendente

Gerente Sênior

Diretor
Gerente

Gerente
Assessor

Gerente Sênior

Assessor
Supervisor

Coordenador
Empreendedor

CEO
Presidente

Vice-Presidente
Conselheiro

Diretores
CFO / CIO / CHRO

CMO / COO

CEO FGV

C-LEVEL

MBA Executivo Global
Brasil / Europa / USA

Programa de Formação Avançada

MBA com Extensão
Internacional

MBA Pós-graduação
Especialização ou MBA On-line

Pós-graduação com
Extensão Internacional

Pós-graduação em
Administração de Empresas

PDE - Programa de
Desenvolvimento

Executivo
(duas certi�cações)
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Apresentação e Diferenciais da IBE e da FGV
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 posi�vamente para formar um Brasil susten-
tável e compe��vo no cenário internacional.

A IBE Business Educa�on é uma das grandes parceiras da FGV para o desenvolvimento de programas como CEO FGV, 
MBA PLENO, MBA EXECUTIVO GLOBAL, Programa de Formação Avançada, MBA, MBA Online, PDE, Pós-Graduação 
em Administração de Empresas, CADEMP e Capacitação.

Esta parceria entre a IBE e a FGV vai muito além da prestação de serviços. Através de inicia�va da IBE, a Fundação 
Getulio Vargas passou a oferecer os programas internacionais, por meio de convênios com as mais pres�giadas                
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 conta com unidades em Americana, Campinas, Jundiaí e Piracicaba. Trabalha sempre pela Inovação, Conheci-
mento e Empreendedorismo.

Líder na formação de Líderes, não por acaso

• Entre os top 10 think tanks do mundo pelo 3º ano consecu�vo e melhor think tank da América La�na pelo 10º ano 
consecu�vo. (Global Go To Think Ranking, 2018).

• A FGV é a única escola brasileira no top 5 do ranking dos melhores MBAs da América La�na. (América Economia 
Intelligence, 2017).

• A FGV é a única brasileira entre as 10 marcas educacionais mais influentes do mundo. (LinkedIn, 2016).

• A FGV está em 1º lugar entre as melhores ins�tuições brasileiras para formação de diretores execu�vos. (Times 
Higher Educa�on (THE), 2014).

• Eleita pelo 3º ano consecu�vo entre as 100 melhores ins�tuições do mundo. (The New York Times, 2014).

• Pelo 4º ano consecu�vo, a FGV foi eleita uma das 150 melhores ins�tuições de ensino superior do mundo, cujo 
principal critério de avaliação é a formação de profissionais prontos para o mercado de trabalho. (Global Employability 
University Ranking, 2014).

• A Fundação Getulio Vargas é a única ins�tuição brasileira a figurar entre as dez melhores da América La�na, em 
ranking produzido pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds). (QS Global 200 MBA Rankings 2014/2015).

• O OneMBA, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP), foi 
escolhido como o melhor MBA execu�vo do Brasil e figura entre os 50 melhores do mundo em ranking realizado pelo 
jornal Financial Times. (Execu�ve MBA Ranking 2014).

• A Fundação Getulio Vargas é a ins�tuição brasileira mais bem colocada na 1ª edição (2013) do ranking Alma Mater 
Index: Global Execu�ves, feito pela revista britânica Times Higher Educa�on (THE), que lista os 100 melhores locais 
para a formação de diretores execu�vos. 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.

• A FGV tem ampla produção editorial, com mais de 200 �tulos 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 profissional.

• Está entre as melhores ins�tuições de ensino do Brasil, com nota máxima 5, de acordo com a avaliação do Índice 
Geral de Cursos do MEC - 2011, indicador de qualidade de ins�tuições de ensino superior.

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2019
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO EMPRESARIAL

METODOLOGIA

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

As questões que se apresentam no co�diano da advocacia empresarial nem sempre podem ser suficientemente 
respondidas com o arcabouço ob�do na graduação em Direito e requerem forte ar�culação de saberes de diversas 
áreas do direito.

A praxe negocial se revela mul�disciplinar e requer habilidades para lidar, de forma orgânica, com as diversas 
circunstâncias da vida de uma empresa, que atravessam os momentos de sua cons�tuição, desenvolvimento, crises e 
eventual ex�nção.

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 
ambiental e contencioso empresarial, a par�r de recortes disciplinares não tradicionais desses temas e 
problema�zando o aprendizado por meio do exame de questões relevantes e situações concretas recorrentes da 
prá�ca empresarial para se atuar na área de direito dos negócios.

A avaliação de aprendizagem tem papel fundamental no processo de reconstrução de conhecimentos pelos alunos, 
por isso, cada disciplina tem um instrumento avalia�vo diferente. As avaliações construídas pelos professores possuem 
questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos 
de avaliação u�lizados visam não apenas apoiar o diagnós�co do aprendizado, mas também servir como reflexão para 
os alunos quanto à prá�ca dos conceitos, a fim de capacitá-los para melhores tomadas de decisão como execu�vos.

O curso tem por obje�vo es�mular a reconstrução do conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e 
prá�ca, em consonância com os contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são ministrados.

Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temá�cos que visam a�ngir obje�vos de aprendizagem 
específicos, alinhados ao desenvolvimento de competências necessárias à prá�ca profissional de seus alunos.

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente virtual de 
aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus disposi�vos eletrônicos, o 
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.

As a�vidades prá�cas também podem ser desenvolvidas com apoio de estudos de caso, jogos de negócios e situações 
que permitem aos alunos a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos 
na solução dos desafios propostos.

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

OBJETIVO GERAL   

• Habilitar a atuação com desenvoltura na advocacia empresarial;
• Analisar as bases teóricas em temas de direito dos negócios, a par�r de recortes disciplinares não tradicionais;
• U�lizar o repertório e o instrumental oferecidos pelos saberes de administração de empresas, contabilidade, finanças 
e negociação, para a análise e a interpretação das questões jurídicas.

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2019
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*Não está incluso na carga horária o módulo internacional.      

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

PROGRAMA 

PÚBLICO-ALVO

Advogados atuantes em algum dos segmentos do direito empresarial, em escritórios de advocacia, departamentos 
jurídicos de empresas ou consultores, contadores, administradores de empresas e demais profissionais que necessitam 
de visão jurídica ampliada para fundamentar suas decisões. Profissionais com interesse em desenvolver uma visão 
panorâmica dos ramos do direito na a�vidade empresarial e sua prá�ca específica.

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2019

DISCIPLINAS
Fundamentos de contabilidade

Sociedades anônimas 
Tributação dos negócios empresariais
Planejamento sucessório 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432

Técnicas de negociação para advogados
Fundamentos dos contratos empresariais e organização contratual da empresa
Meios extrajudiciais de resolução de li�gios empresariais
Estrutura dos contratos empresariais
Contratos e exercício da a�vidade empresarial 
Li�gios empresariais

Fundamentos de direito do trabalho
Direito empresarial do trabalho
Direito do consumidor: comércio, contratos e prá�cas empresariais
Direito do consumidor: responsabilidade civil e modelos de negócios contemporâneos
Direito ambiental
Finanças corpora�vas

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 
demonstrações financeiras. Estruturação conceitual básica. Regime de caixa e regime de competência. Balanço 
patrimonial. Mutação patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração do fluxo de caixa. 
Avaliação de inves�mentos.

Fundamentos do Direito Societário (24 horas-aula)

Direito de Empresa no Código Civil. Sociedades não personificadas. Regramento suple�vo das sociedades simples. 
Sociedade limitada: formalização de capitalização e ingresso de recursos via mercado de capitais. Processo decisório 
na sociedade limitada. Desinves�mento. Conflito entre sócios.

Fundamentos do Direito Tributário (24 horas-aula)

Bases da tributação. Sistema cons�tucional tributário brasileiro. Competência tributária. Sujeição passiva e 
responsabilidade tributária. Cons�tuição da obrigação tributária. Revisão do lançamento e desconsideração do 
negócio jurídico. Suspensão, exclusão e ex�nção do crédito tributário. Principais meios de defesa do contribuinte.

Sociedades Anônimas  (24 horas-aula)

Sociedades anônimas: foros de deliberação e órgãos de planejamento, execução e fiscalização. Deveres e direitos 
essenciais dos acionistas. Apuração de haveres na dissolução de sociedades anônimas. Acordo de quo�stas (Ltda.) e 
de acionistas (S.A.), e cláusulas contratuais de saída. Dissolução, liquidação e ex�nção da sociedade anônima.

Tributação dos Negócios Empresariais (24 horas-aula)

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). ICMS sobre transporte interestadual e intermunicipal. 
ICMS sobre comunicação. Imposto sobre produtos industrializados. Imposto sobre serviços de qualquer natureza 
(ISS). Programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, e contribuição para 
financiamento da seguridade social (PIS/Cofins). Imposto sobre a renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre 
lucro líquido (CSLL).

Planejamento Sucessório (24 horas-aula)

Reestruturação societária e planejamento sucessório: noções básicas. Regime de bens e vocação sucessória para fins 
de planejamento sucessório. Estruturas societárias para planejamento sucessório. Doação e usufruto, e planejamento 
sucessório. Implicações tributárias, patrimoniais e familiares do planejamento sucessório.

- www.ibe.edu.br/gvlaw -

DISCIPLINAS  

PÓS -GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
DIREITO EMPRESARIALPÓS FGVLAW 2019

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

Introdução à negociação e a sua relação com o Direito. Negociações distribu�vas e integra�vas. Processo de 
negociação. Negociação em situações di�ceis. Perfil do negociador e os seus comportamentos irracionais. Negociação 
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 
organização da a�vidade empresária. Remédios contratuais.

Meios Extrajudiciais de Resolução de Li�gios Empresariais  (24 horas-aula)

Li�gios empresariais e mecanismos extrajudiciais de solução de disputas. Mediação e Código de Processo
Civil. Dispute boards. Arbitragem

Estrutura dos Contratos Empresariais (24 horas-aula)

Obrigações existentes na fase pré-contratual e instrumentos contratuais. Responsabilidade contratual. Existência, 
validade e eficácia dos contratos. Interpretação contratual. Término do contrato. Contratos e meios extrajudiciais de 
resolução de conflitos.

Contrato e Exercício da A�vidade Empresarial (24 horas-aula).

Contratos no setor imobiliário. Instrumentos financeiros e circulação de a�vos contratuais. Contratos empresariais e 
proteção do conhecimento. Contratos em meios eletrônicos de pagamento. Contratos de intermediação e de 
distribuição. Garan�as contratuais.

Li�gios Empresariais (24 horas-aula).

Principais reflexos do novo CPC para o Direito de Empresa. Desconsideração da personalidade jurídica e análise crí�ca 
do CPC/15. Processo e controle jurisdicional dos atos societários. Tutelas provisórias no contencioso empresarial. 
Execução e cumprimento de sentença. Negócio jurídico processual. Incidente de resolução de demandas repe��vas.

- www.ibe.edu.br/gvlaw -
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DISCIPLINAS  

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

Direito e princípios para o trabalho no século XXI. Relação de trabalho e relação de emprego. Grupo econômico e 
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, 
garan�as e estabilidades. Organização sindical brasileira. Meios judiciais de solução de conflitos trabalhistas.

Direito do Consumidor: Comércio, Contratos e Prá�cas Empresariais  (24 horas-aula).

Sociedade de consumo e Direito. Princípios do Direito do Consumidor. Relação de consumo. Prá�cas comerciais. 
Oferta e publicidade. Contratos de consumo. Prá�cas empresariais e compliance consumerista.

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. 
Tutela cole�va do consumidor. Responsabilidade civil dos fornecedores e modelos de negócio contemporâneos. 
Novas tendências de consumo e direito do consumidor.

Direito Ambiental  (24 horas-aula)

Introdução ao Direito Ambiental. Sistema Nacional do Meio Ambiente e instrumentos da Polí�ca Nacional do
Meio Ambiente. Espaços territoriais protegidos. Responsabilidade em matéria ambiental.

Finanças Corpora�vas (24 horas-aula)

Decisões estratégicas em finanças. Processo de análise das demonstrações financeiras para tomada de decisão. Análi-
se da decisão de inves�mento e as suas ferramentas. Custo de capital. Decisões de financiamento e de dividendos

- www.ibe.edu.br/gvlaw -
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DISCIPLINAS  

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


