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SOBRE O ENCONTRO

A Escola recebe Flávia Scabin, professora da FGV Direito 
SP e pesquisadora especialista em temas relacionados 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Na última déca-
da, o tema do licenciamento e das condicionantes só-
cio-ambientais, ligadas aos grande empreendimentos de 
infraestruturas que se multiplicaram por todo o país, 
ganhou relativa candência no debate nacional. Para tra-
tar do assunto, além de Scabin, teremos a equipe de 
Desenvolvimento Local do GVCES, que atua na determinação 
e no cumprimento de tais condicionantes e acumula impor-
tantes experiências de campo.

SOBRE O CONVIDADO

Flávia Scabin é mestre e doutoranda pelo Departamento de 
Ciência Política da USP. Possui graduação em Direito pela 
PUC SP. Professora e pesquisadora da FGV Direito SP é es-
pecialista em temas relacionados ao meio Ambiente e ao 
desenvolvimento, além de coordenadora da área ambiental 
do escritório de advocacia BKBG.

Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos (DL) é 
uma iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getúlio Vargas (GVCES), que procura inserir a 
questão do desenvolvimento local nas estratégias de ne-
gócio das empresas responsáveis pela instalação de gran-
des projetos de infraestrutura e energia no interior do 
Brasil, articulando-as e trazendo-as para o debate públi-
co sobre os desafios e as possibilidades de um desenvol-
vimento sustentável social e ambientalmente. A equipe do 
GVCES se caracteriza pela interdisciplinaridade e pelo 
cruzamento de perspectivas econômicas, administrativas, 
geográficas e sociológicas, entre outras.
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Teatro Aliança Francesa
 Rua General Jardim, 182 
Vila Buarque 
T 11 3017 5699


