Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

E D I T A L ARII 008/2016
PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO
PROGRAMA DE LL.M. NA UNIVERSITY OF GLASGOW
ANO ACADÊMICO 2016-2017
O processo de pré-seleção para realização de programa de LL.M. na University of Glasgow (Reino Unido),
destinado a graduados em Direito pela PUC-SP e/ou concluintes da graduação em Direito na PUC-SP no
presente semestre, reger-se-á de acordo com o presente Edital.

1.

Objeto
Pré-seleção de bacharéis em Direito pela PUC-SP e/ou concluintes (no presente semestre) da graduação
em Direito na PUC-SP para realização de LL.M. na University of Glasgow (Escócia/Reino Unido),
usufruindo de desconto de 20% do valor da anuidade da IES escocesa.

2.

Programas de estudo
Law LLM
Corporate & Financial Law (LLM)
Intellectual Property & the Digital Economy (LLM)
International Commercial Law (LLM)
International Competition Law & Policy (LLM)
International Law (LLM)
International Law & Securities (LLM)

3.

Duração
Ano acadêmico 2016-2017:
- Início da “Compulsory induction week”: 12/09/2016
- Semestre I: 19/09 a 16/12/2016
- Semestre II: 09/01 a 24/03/2017
- Início do “Revision period”: 17/04/2017
- Exames: 24/04 a 19/05/2017
- Entrega da dissertação: Fim de agosto/2017
- Cerimônia de entrega dos certificados: Dezembro/2017

4.

Valor do anuidade do programa
£ 16.500 (dezesseis mil e quinhentas libras). O valor refere-se exclusivamente à anuidade do programa
(“tuition fees”).
Os selecionados terão direito a 20% de desconto do valor da anuidade.

5.

Requisitos
a. Ser bacharel em Direito pela PUC-SP ou estar, no momento da inscrição, cursando o 10º semestre da
graduação em Direito na PUC-SP (com previsão de conclusão de curso até julho/2016)
b. Apresentar bom rendimento acadêmico (preferencialmente com média geral de pelo menos 7.0)
c. Possuir proficiência em língua inglesa (certificado IELTS acadêmico válido, com pelo menos nota 6.5
em cada uma das habilidades)

6.

Documentos necessários para inscrição
a. Ficha de inscrição impressa e assinada
b. Histórico escolar emitido pela Secretaria de Administração Escolar - SAE, acompanhado de
tradução simples para a língua inglesa
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c.
d.
e.
f.
g.

Comprovante válido de proficiência em língua inglesa (IELTS acadêmico, com pelo menos nota 6.5
em cada uma das habilidades)
Duas cartas de recomendação acadêmica (em inglês)
Curriculum vitae, em inglês
Para alunos do 10º semestre: Comprovante atualizado de matrícula no curso de Direito da PUC-SP
Para graduados: Diploma de graduação em Direito pela PUC-SP, acompanhado de tradução para a
língua inglesa

7.

Pré-Seleção
O processo de pré-seleção constará de análise da documentação apresentada. Em havendo
necessidade, será realizada entrevista com os candidatos, com a participação de representante(s) da
ARII e/ou da Faculdade de Direito da PUC-SP.
A seleção final será feita pela University of Glasgow.

8.

Calendário
Entrega de documentos à ARII: até o dia 20/06/2016
Divulgação do resultado da pré-seleção: até dia 24/06/2016
Preenchimento do dossiê de candidatura on-line da University of Glasgow: até dia 22/07/2016

9.

Resultados
A relação dos candidatos pré-selecionados será publicada no quadro de avisos da ARII (sala P-67 –
Edifício Cardeal Mota – Campus Monte Alegre) e enviada por e-mail aos candidatos.

10.

Observações
a. Informações sobre a estrutura dos programas de LLM e sobre a University of Glasgow podem
ser obtidas por meio dos sites www.gla.ac.uk/schools/law/postgraduate/llm/ e www.gla.ac.uk
b. As despesas referentes a acomodação, alimentação, transporte, passagens aéreas, visto,
seguro-saúde e demais gastos pessoais serão cobertas pelos estudantes participantes do
programa ou por outra fonte de financiamento, sem implicar ônus financeiro à PUC-SP.
c.

Participantes do LL.M. que não possuem passaporte europeu necessitam requerer junto ao
Consulado Britânico o visto de estudante para realizar o programa. Durante o período do LL.M.,
caso necessite se ausentar do país, o estudante com visto deve solicitar autorização às
instâncias responsáveis na University of Glasgow.

d. O preenchimento do dossiê de candidatura on-line pode ser iniciado a qualquer momento, porém
apenas terão direito aos 20% de desconto os candidatos pré-selecionados pela PUC-SP, de
acordo com o presente Edital.
e. Casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Assuntos Internacionais e Internacionais,
Faculdade de Direito e University of Glasgow, no que couber a cada uma.

São Paulo, 19 de maio de 2016
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FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO
PROGRAMA DE LL.M. NA UNIVERSITY OF GLASGOW
EDITAL ARII 008/2016
Foto
Nome: _____________________________________________________________________
R.A.: ________________
Telefone: _________________ Celular: ________________ E-mail: ___________________________________
RG: _________________________________

CPF: ______________________________________

Data de nascimento: ____ / ____ / ____
Média acadêmica: ______________

Notas do IELTS: Listening: ______ Reading: _________ Writing: _________ Speaking: _____________
Overall score: _________
Data de realização do IELTS: ______/______/________

LLM de interesse: __________________________________________________

Para graduados: Data da colação de grau em Direito na PUC-SP: ____ / ____ / ____

Declaro que cumpro os requisitos do edital de pré-seleção ao Programa de LL.M. na University of Glasgow 2016
e que estou de acordo com seu conteúdo.

São Paulo, ________ de ______________ de 2016

_________________________________
(assinatura)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais
COMPROVANTE DO CANDIDATO

PROGRAMA DE LL.M. NA UNIVERSITY OF GLASGOW 2016 – EDITAL ARII 008/2016
Nome: _____________________________________________________________________
Data: ______________________

Visto ARII: ___________________________
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