
  

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (PPGD)

ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

“Estacio-Mercer Summer Law Institute 2018”
Curso de Introdução à Cultura Jurídica e ao Sistema Judicial

Norte-Americanos
11 a 15 de junho de 2018

A Estácio, em convênio educacional com a faculdade de Direito da Mercer
University (EUA), anuncia a abertura das inscrições para o “Estacio-Mercer
Summer Law Institute 2018” - Curso de Introdução à Cultura Jurídica e ao
Sistema Judicial Norte-Americanos, entre os dias 11 a 15 de junho de 2018. 

1. Das disposições gerais
1.1A Estácio, em atenção ao convênio firmado com a Mercer University,

divulga neste ato as informações necessárias para inscrições ao curso
“Estacio-Mercer Summer Law Institute 2018” - Curso de Introdução à
Cultura Jurídica e ao Sistema Judicial Norte-Americanos; 

1.2Podem  se  inscrever  alunos  e  colaboradores  (docentes  e
administrativos), de graduação e pós-graduação, do curso de Direito
da Estácio, ou cursos correlatos;

1.3Alunos e colaboradores Estácio estão isentos de taxas acadêmicas
para realização do curso (que tem o valor de 1.900 dólares);

1.4O  curso  será  realizado  na  prestigiosa  Law  School da  Mercer
Univeresity, localizada na cidade de Macon, estado da Geórgia, EUA;

1.5O  curso  tem  como  objetivo  principal  disponibilizar  uma  vivência
acadêmica  internacionalizada  para  os  docentes  e  discentes  do
PPGD/UNESA, e seus convidados, constituindo-se como um espaço de
diálogo  entre  o  debate  teórico  e  as  práticas  do  Direito  Norte-
Americano; 

1.6Além de dois dias de aulas na Universidade, estão previstas visitas
técnicas ao Judiciário local (federal e estadual), ao Sistema Prisional,
além  de  reuniões  com  os  professores,  estudantes,  advogados  e
membros da comunidade brasileira radicada na região; 

1.7Haverá  também a oportunidade  de  participação em um seminário
com o  tema “Constitutional  law and legal  culture  in  comparatives
perspectives: Brazil and USA”, que conta com o apoio do CRN01/LSA-
Law and Society Association.
 

2. Dos critérios para participação
2.1Ser  aluno  regularmente  matriculado,  ou  colaborador  (docente  ou

administrativo),  em  curso  de  graduação  e/ou  pós  graduação  em
Direito ou em outros cursos da Estácio;

2.2Ter conhecimento de inglês intermediário, pois o curso é ministrado
totalmente na língua inglesa.

3. Da inscrição
3.1As  inscrições  estão  abertas,  e  deverão  ser  realizadas  através  de

formulário  Google  Docs  pelo  link:
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https://goo.gl/forms/W7zTWiJnlKIwEBZ93,  até  o  dia  30  de  abril  de
2018; 

3.2O participante deverá pagar o valor de 400 dólares (valor destinado
ao custeio de material didático, coffee breaks, almoços e pelo menos
dois  group  bar-b-q’s).  Este  valor  deverá  ser  pago  diretamente  à
Mercer University, no primeiro dia de aula.

4. Obrigações  e  direitos  dos  alunos  ou  colaboradores
participantes
São obrigações e direitos do aluno ou colaborador participante:

 Assumir  todos  os  gastos  necessários  para  sua
respectiva  participação  no  PROGRAMA,  inclusive  gastos
com passaporte, visto, transporte, alojamento, seguros saúde e
de vida, refeições, bem como gastos adicionais incorridos pelos
cônjuges, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes; 

 Providenciar  seguro  de  viagem para  a  cobertura  de eventos
que possam ocorrer nos EUA;

 Divulgar  sua  experiência  para  alunos/colaboradores  de  seu
campus  de  origem,  através  de  palestras  ou  outros  tipos  de
atividade, quando do seu retorno ao Brasil;

5. Atribuições da Estácio
São atribuições da Estácio:

 Realizar o processo de inscrições para participação do referido
Programa;

 Manter o acordo bilateral ou termo de parceria com a Mercer
University; 

 Atribuir horas de atividades complementares, quando solicitado
pelo aluno participante, mediante prévia análise e aprovação
do CSC Acadêmico.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018.

Comissão Científica - Estacio-Mercer Summer Law Institute:
Prof. Dr. David Ritchie (Mercer School of Law)
Prof. Rafael Mario Iorio Filho (PPGD – UNESA)
Profa. Dra. Fernanda Duarte (PPGD – UNESA)

Prof. Dr. Ricardo Perlingeiro (PPGD – UNESA e UFF)

Assessoria de Cooperação Internacional:
Prof. Dr. Rafael Mario Iorio Filho (PPGD – UNESA)
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Prof. Dr. Christiano Bittencourt Machado
Maria Isabel Monnerat

Assessoria de Cooperação Internacional – Estácio
Avenida Presidente Vargas 642 22º andar

20071-001- Rio de Janeiro – RJ

http://www.estacio.br/cooperacaointernacional
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