CONVÊNIO PUC-RIO / CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW (EUA)
PÚBLICO:
- Estudantes de graduação do Departamento de Direito
 Prioritariamente, mas não exclusivamente, que tenham cursado 4 anos do curso

DESCRIÇÃO:
Os candidatos selecionados poderão cursar o LL.M na Case Western Reserve University (CWRU)
e aproveitar os 24 créditos cursados lá para a integralização do currículo do Bacharelado em
Direito na PUC-Rio. Assim, o programa, assemelha-se a uma dupla titulação na medida em que
permitirá que a(o) aluna(o) obtenha dois diplomas, em 5 anos.
PERÍODO e DURAÇÃO
O programa tem a duração de um ano acadêmico, com admissão em janeiro de 2020
CUSTOS
As(os) cinco alunas(os) mais bem posicionadas(os) na seleção farão jus a uma bolsa parcial na
PUC-Rio e na CWRU. Na PUC-Rio, terão uma bolsa parcial de 50% da mensalidade corrente para
o cumprimento dos 24 créditos do programa, e na CWRU terão bolsa de 50% sobre o valor da
tuition regular de LLM da referida instituição. Custos de passagem, seguros, moradia e
alimentação não estão incluídos na bolsa.
Alunas(os) bolsistas integrais da PUC-Rio continuam isentas(os) do pagamento das mensalidades
da PUC-Rio.
INSCRIÇÃO:
Através do email: direito_global@puc-rio.br
PRAZO: 08 de maio de 2019
DOCUMENTAÇÃO:
1- Histórico simples atualizado, emitido pela DAR
(contudo, caso seja admitido, o/a estudante precisará providenciar tradução juramentada em
tempo exíguo);
2- Curriculum Vitae;
3- duas fotos 3x4;
4- Documento comprovante do resultado do TOEFL (80 pontos mínimos) ou equivalente (65
pontos no IELTS)
(caso o candidata tenha realizado a prova, mas não tenho o seu resultado até a data acima, sua
admissão fica condicionada à pontuação que obtenha no exame);
5- Carta de motivação (personal statment) em inglês.
6- Duas cartas de recomendação.

ENTREVISTAS: Entre os dias 13 e 15 de maio.
– As entrevistas serão agendadas e comunicadas aos candidatos
 Candidatos que não possam comparecer à entrevista, por qualquer motivo, serão
automaticamente desconsiderados
Informações sobre procedimentos de inscrição podem ser obtidas na CCCI
Informações acadêmicas podem ser obtidas com a Prof. Marcia Nina Bernardes e o Prof.
Florian Hoffmann, coordenadores do convênio.

