
DUPLA TITULAÇÃO 

PUCPR & UCONN



O QUE É UM LL.M? É APENAS UM CURSO 
PARA ADVOGADOS NO EXTERIOR?

LL. M. É uma abreviação do Latin Legum Magister, é uma Pós-Graduação em Direito, com duração de 
um ano, reconhecido internacionalmente, que permite especialização para uma área do Direito em solo 
internacional e, para os advogados que almejam uma carreira internacional, é um ótimo passaporte. 

DIFERENÇA ENTRE O LLM E O MESTRADO
A principal diferença é a abordagem oferecida no LL.M. que é voltada para a prática, em vez do viés 
acadêmico do Mestrado no Brasil. Já a necessidade de aprender sobre sistemas como Common Law 
também difere as duas opções. Com o LL.M. o estudante tem a possibilidade de ganhar experiência no 
exterior e aperfeiçoar o inglês, rendendo ao Master of Laws pontos extras. Além disso, existem muitas 
oportunidades de networking internacional, promovidas por instituições de ensino estrangeiras. 

O LL.M. permite construção de um raciocínio mais flexível. Nesse tipo de formação, é possível ainda 
observar semelhanças entre contextos variados, áreas como Fusões e Aquisições apresentam 
estruturas e contratos semelhantes aos encontrados no Direito americano

https://llm-guide.com/schools/usa


QUEM PODE FAZER UM LL.M

PARCERIA LL.M UCONN & MESTRADO/ DOUTORADO PUCPR

É uma pós-graduação voltada para estudantes internacionais, advogados ou bacharéis em Direito.
Como regra geral para países como os Estados Unidos, basta ter um diploma de graduação em Direito 
para se adequar ao requisito mínimo. Em outras palavras, tanto profissionais experientes, com anos de 
prática jurídica, quanto quem acabou de concluir a faculdade podem se candidatar ao curso.
Vale lembrar que o tempo de experiência no mercado muda a forma como a instituição encara cada 
candidatura, a chamada “application”. "Para os mais novos, o foco da universidade é identificar 
potencial. Muitas delas costumam valorizar pessoas multifacetadas e com competências 
interdisciplinares. Já os mais experientes precisam comprovar suas experiências profissionais.
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https://llm-guide.com/llm-faq/what-do-i-need-to-apply-for-an-llm-program


BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PARA O ESTUDANTE PUCPR:
- Dupla titulação Mestrado/Doutorado PUCPR e LL.M UCONN;
- Equivalência de créditos na UCONN pela PUCPR;
- Bolsa de até 50% no valor do LL.M UCONN;
- Orientado por professores da PUCPR e UCONN;
- Defesa de dissertação/tese conjunta com o TCC do LL.M com Banca de defesa formada por 
professores de ambas Universidades;

MESTRADO/ DOUTORADO PUCPR
A Escola de Direito da PUCPR possui um corpo docente altamente qualificado, formado por mestres e 
doutores com alto padrão de atuação profissional nas diversas áreas do Direito. O estudante pode 
aprimorar sua formação jurídica com estudos em módulos integrados de conhecimento de áreas 
específicas do conhecimento. A utilização da metodologia de aprendizagem ativa ocorre ao longo de 
todo o curso e o estudante de Direito tem acesso ao Centro de Prática Jurídica, que reúne atividades 
simuladas e reais diretamente para Instituições Públicas, como Tribunais Judiciais, Ministério Público, 
etc.

A PUCPR desenvolveu um plano estratégico para a contínua internacionalização de currículos, 

atividades e serviços internacionais que vêm mudando a cultura da Universidade, transformando-a em 
um universo culturalmente rico, variado e vibrante. Atualmente, o mérito da Universidade em alcançar a 
excelência na educação tem sido reconhecido internacionalmente por meio de parcerias que 
promovem a mobilidade e interculturalidade entre nossos estudantes.



LL.M UCONN (CONNECTICUT – EUA)

A Escola de Direito da PUCPR possui um corpo docente altamente qualificado, formado por mestres e 
doutores com alto padrão de atuação profissional nas diversas áreas do Direito. O estudante pode 
aprimorar sua formação jurídica com estudos em módulos integrados de conhecimento de áreas 
específicas do conhecimento. A utilização da metodologia de aprendizagem ativa ocorre ao longo de 
todo o curso e o estudante de Direito tem acesso ao Centro de Prática Jurídica, que reúne atividades 
simuladas e reais diretamente para Instituições Públicas, como Tribunais Judiciais, Ministério Público, 
etc.

A PUCPR desenvolveu um plano estratégico para a contínua internacionalização de currículos, 

UCONN LL.M - Construindo Expertise: A Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut 
oferece quatro programas especializados de LLM com um corpo docente excepcional, turmas 
pequenas, aprendizado baseado na prática, flexibilidade e baixo custo de ensino.

Fazendo conexões: na Escola de Direito da University of Connecticut, você não apenas obterá uma 
educação jurídica de primeira linha, mas também fará as conexões de que precisa para manter-se 
atualizado. Nós o ajudamos a criar uma rede em sua área de especialidade e em uma ampla gama de 
perspectivas jurídicas

Progredindo nas Carreiras: Os programas LLM da UConn School of Law oferecem uma das melhores 
proporções aluno-corpo docente do país para fornecer a atenção individual de que você precisa 
para progredir.

Encontre a melhor parte de você e seu amor pela lei com o programa LLM (Master of Laws) certo 
para você.

atividades e serviços internacionais que vêm mudando a cultura da Universidade, transformando-a em 
um universo culturalmente rico, variado e vibrante. Atualmente, o mérito da Universidade em alcançar a 
excelência na educação tem sido reconhecido internacionalmente por meio de parcerias que 
promovem a mobilidade e interculturalidade entre nossos estudantes.

https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/llm-programs


ESTUDOS LEGAIS DOS EUA
Adicione um novo potencial a uma licenciatura em direito estrangeiro, desenvolvendo a sua 
especialização jurídica geral nos EUA. Crie seu próprio currículo ou escolha um dos seis certificados e 
qualifique-se para ser candidato à ordem em determinadas jurisdições dos EUA. Este LLM personalizado 
é para alunos que se formaram em direito fora dos Estados Unidos. 

ENERGIA E DIREITO AMBIENTAL
Desenvolver experiência em legislação ambiental e energética global e dos EUA, política de mudanças 
climáticas, legislação de uso da terra ou o mundo das energias renováveis. Envolva-se em uma 
combinação personalizável de cursos, estágios potenciais do mundo real, projetos individuais com 
professores ou desenvolvimento de bolsa de estudos escrita sob a orientação de nosso corpo docente. 

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL
Seguindo a tendência crescente de integração dos direitos humanos internacionais e domésticos aos 
domínios dos negócios, agências sem fins lucrativos e políticas públicas, este programa oferecerá a 
você uma oportunidade para um estudo aprofundado dos direitos humanos internacionais e dos direitos 
civis dos Estados Unidos movimentos. 



Vale a pena pausar a carreira no Brasil para cursar um LL.M fora?
Você deve analisar do ponto de vista de carreira e pessoal. Se você já tem emprego/receita no Brasil na 
sua área, pense que você pode abrir novas oportunidades de trabalho e ganhos após esta experiência. 
Do ponto de vista pessoal é uma ponderação subjetiva, mas uma experiência internacional é sempre 
enriquecedora.

Como o mercado vê quem tem um LL.M no currículo?
O mercado vem cada vez mais reconhecendo esta titulação tendo em vista a experiência vivida 
considerando: conhecimento técnico, vivência cultural no exterior, aprendizado de outra língua etc. A 
depender da área do direito que se trabalha há áreas mais internacionalizadas, tornando imprescindível 
esta experiência, e outras áreas menos internacionalizadas que o mercado não vê como uma exigência, 
mas é um diferencial. 

Como o LL.M faz a diferença no seu trabalho no dia a dia?
Há vários impactos: do ponto de vista prático, entender as diferenças culturais e jurídicas entre 
common law civil law o que proporciona um entendimento mais global das demandas. Do ponto de vista 
da formação intelectual, uma outra cultura pode lhe dar outras perspectivas de como as ideias são 
apresentadas o que tem influência na clareza e organização de raciocínio. Isso pode tornar o trabalho 
mais eficiente.

MOTIVOS PARA CURSAR UM LL. M NO EXTERIOR
1 – Obter uma experiência internacional.
Embora existam algumas instituições que oferecem o LL. M no Brasil, a experiência é incomparável com 
uma formação no exterior, visto que um dos principais objetivos do curso para advogados é uma 
experiência internacional. E os benefícios são incalculáveis quando o profissional busca construir 
carreira em uma empresa ou banca de atuação internacional. Um dos efeitos da globalização tem sido a 
exigência de uma compreensão de relações jurídicas em nível internacional, tornando cada vez mais 
valiosa a experiência nos setores privado global, comercial, governamental e ONGs.

2 – Melhorar sua colocação diante do mercado.
Um advogado com diploma em LL.M em outro país ou no Brasil, tem grande vantagem em uma eventual 
seleção, visto que a experiência internacional é vista com bons olhos dentre os recrutadores de RH dos 
escritórios e a maioria das bancas jurídicas, principalmente as com atuação internacional. O LL.M pode 
também ser uma porta para o BAR Association norte-americano. Após cursar e ser aprovado em 24 
créditos nos EUA, o advogado pode se submeter ao exame do BAR Association (OAB nos EUA), o que 
lhe permite buscar uma colocação no mercado norte-americano ou uma vaga no mercado nacional nos 
escritórios que têm uma consistente área de atuação internacional ou um relacionamento com clientes 
e/ou escritórios nos EUA.

3 – Desenvolver uma especialização.
Um dos principais objetivos do LL. M é o desenvolvimento de uma especialização em uma determinada 
área do direito, pois, além do acadêmico desenvolver habilidades de atuação no país anfitrião, ele deve 
voltar o seu curso e escolher dentre as disciplinas as que são voltadas sua área de atuação ou pretensão. 

4 – Melhorar o inglês e aprofundar-se em outras culturas.
Esse quesito é muito valioso para quem busca aperfeiçoamento em inglês que lhe possibilita inúmeras 
oportunidades na sua volta. Novas experiências e diversidade cultural são muito importantes para uma 
expansão de mundo, principalmente após o curso de Direito no Brasil que muitas vezes impossibilita 
viagens mais longas a outros países. Há uma importante desconstrução do seu conhecimento para uma 
visão de mundo diferente.

Como se preparar para um LL.M?

Pontos de atenção:
- Proficiência na língua inglesa 
- Clareza e foco nos seus propósitos profissionais
- Orientação e Recomendação pelo seu orientador no Brasil
- Preenchimento cuidadoso do application da Universidade parceira que exige dentre outros 
documentos: carta de recomendação, currículo, textos e temas. Definição de linha de pesquisa 
elaboração do projeto de pesquisa. 
- Visto de estudante.



Vale a pena pausar a carreira no Brasil para cursar um LL.M fora?
Você deve analisar do ponto de vista de carreira e pessoal. Se você já tem emprego/receita no Brasil na 
sua área, pense que você pode abrir novas oportunidades de trabalho e ganhos após esta experiência. 
Do ponto de vista pessoal é uma ponderação subjetiva, mas uma experiência internacional é sempre 
enriquecedora.

Como o mercado vê quem tem um LL.M no currículo?
O mercado vem cada vez mais reconhecendo esta titulação tendo em vista a experiência vivida 
considerando: conhecimento técnico, vivência cultural no exterior, aprendizado de outra língua etc. A 
depender da área do direito que se trabalha há áreas mais internacionalizadas, tornando imprescindível 
esta experiência, e outras áreas menos internacionalizadas que o mercado não vê como uma exigência, 
mas é um diferencial. 

Como o LL.M faz a diferença no seu trabalho no dia a dia?
Há vários impactos: do ponto de vista prático, entender as diferenças culturais e jurídicas entre 
common law civil law o que proporciona um entendimento mais global das demandas. Do ponto de vista 
da formação intelectual, uma outra cultura pode lhe dar outras perspectivas de como as ideias são 
apresentadas o que tem influência na clareza e organização de raciocínio. Isso pode tornar o trabalho 
mais eficiente.

CUSTOS DO LL.M.

1 – Obter uma experiência internacional.
Embora existam algumas instituições que oferecem o LL. M no Brasil, a experiência é incomparável com 
uma formação no exterior, visto que um dos principais objetivos do curso para advogados é uma 
experiência internacional. E os benefícios são incalculáveis quando o profissional busca construir 
carreira em uma empresa ou banca de atuação internacional. Um dos efeitos da globalização tem sido a 
exigência de uma compreensão de relações jurídicas em nível internacional, tornando cada vez mais 
valiosa a experiência nos setores privado global, comercial, governamental e ONGs.

2 – Melhorar sua colocação diante do mercado.
Um advogado com diploma em LL.M em outro país ou no Brasil, tem grande vantagem em uma eventual 
seleção, visto que a experiência internacional é vista com bons olhos dentre os recrutadores de RH dos 
escritórios e a maioria das bancas jurídicas, principalmente as com atuação internacional. O LL.M pode 
também ser uma porta para o BAR Association norte-americano. Após cursar e ser aprovado em 24 
créditos nos EUA, o advogado pode se submeter ao exame do BAR Association (OAB nos EUA), o que 
lhe permite buscar uma colocação no mercado norte-americano ou uma vaga no mercado nacional nos 
escritórios que têm uma consistente área de atuação internacional ou um relacionamento com clientes 
e/ou escritórios nos EUA.

O valor de um LL.M na UCONN tem o valor aproximado de U$ 30.000,00 todo o curso Saiba Mais.

Quais as bolsas possíveis?
O estudante PUCPR tem bolsa de até 50% no valor do LL.M UCONN. Vagas limitadas

3 – Desenvolver uma especialização.
Um dos principais objetivos do LL. M é o desenvolvimento de uma especialização em uma determinada 
área do direito, pois, além do acadêmico desenvolver habilidades de atuação no país anfitrião, ele deve 
voltar o seu curso e escolher dentre as disciplinas as que são voltadas sua área de atuação ou pretensão. 

4 – Melhorar o inglês e aprofundar-se em outras culturas.
Esse quesito é muito valioso para quem busca aperfeiçoamento em inglês que lhe possibilita inúmeras 
oportunidades na sua volta. Novas experiências e diversidade cultural são muito importantes para uma 
expansão de mundo, principalmente após o curso de Direito no Brasil que muitas vezes impossibilita 
viagens mais longas a outros países. Há uma importante desconstrução do seu conhecimento para uma 
visão de mundo diferente.

Como se preparar para um LL.M?

Pontos de atenção:
- Proficiência na língua inglesa 
- Clareza e foco nos seus propósitos profissionais
- Orientação e Recomendação pelo seu orientador no Brasil
- Preenchimento cuidadoso do application da Universidade parceira que exige dentre outros 
documentos: carta de recomendação, currículo, textos e temas. Definição de linha de pesquisa 
elaboração do projeto de pesquisa. 
- Visto de estudante.

https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/cost-attendance


FAQS
Vale a pena pausar a carreira no Brasil para cursar um LL.M fora?
Você deve analisar do ponto de vista de carreira e pessoal. Se você já tem emprego/receita no Brasil na 
sua área, pense que você pode abrir novas oportunidades de trabalho e ganhos após esta experiência. 
Do ponto de vista pessoal é uma ponderação subjetiva, mas uma experiência internacional é sempre 
enriquecedora.

Como o mercado vê quem tem um LL.M no currículo?
O mercado vem cada vez mais reconhecendo esta titulação tendo em vista a experiência vivida 
considerando: conhecimento técnico, vivência cultural no exterior, aprendizado de outra língua etc. A 
depender da área do direito que se trabalha há áreas mais internacionalizadas, tornando imprescindível 
esta experiência, e outras áreas menos internacionalizadas que o mercado não vê como uma exigência, 
mas é um diferencial. 

Como o LL.M faz a diferença no seu trabalho no dia a dia?
Há vários impactos: do ponto de vista prático, entender as diferenças culturais e jurídicas entre 
common law civil law o que proporciona um entendimento mais global das demandas. Do ponto de vista 
da formação intelectual, uma outra cultura pode lhe dar outras perspectivas de como as ideias são 
apresentadas o que tem influência na clareza e organização de raciocínio. Isso pode tornar o trabalho 
mais eficiente.

Como se preparar para um LL.M?

Pontos de atenção:
- Proficiência na língua inglesa 
- Clareza e foco nos seus propósitos profissionais
- Orientação e Recomendação pelo seu orientador no Brasil
- Preenchimento cuidadoso do application da Universidade parceira que exige dentre outros 
documentos: carta de recomendação, currículo, textos e temas. Definição de linha de pesquisa 
elaboração do projeto de pesquisa. 
- Visto de estudante.



Vale a pena pausar a carreira no Brasil para cursar um LL.M fora?
Você deve analisar do ponto de vista de carreira e pessoal. Se você já tem emprego/receita no Brasil na 
sua área, pense que você pode abrir novas oportunidades de trabalho e ganhos após esta experiência. 
Do ponto de vista pessoal é uma ponderação subjetiva, mas uma experiência internacional é sempre 
enriquecedora.

Como o mercado vê quem tem um LL.M no currículo?
O mercado vem cada vez mais reconhecendo esta titulação tendo em vista a experiência vivida 
considerando: conhecimento técnico, vivência cultural no exterior, aprendizado de outra língua etc. A 
depender da área do direito que se trabalha há áreas mais internacionalizadas, tornando imprescindível 
esta experiência, e outras áreas menos internacionalizadas que o mercado não vê como uma exigência, 
mas é um diferencial. 

Como o LL.M faz a diferença no seu trabalho no dia a dia?
Há vários impactos: do ponto de vista prático, entender as diferenças culturais e jurídicas entre 
common law civil law o que proporciona um entendimento mais global das demandas. Do ponto de vista 
da formação intelectual, uma outra cultura pode lhe dar outras perspectivas de como as ideias são 
apresentadas o que tem influência na clareza e organização de raciocínio. Isso pode tornar o trabalho 
mais eficiente.

SAIBA MAIS EM: PUCPR.BR/PPGD

Como se preparar para um LL.M?

Pontos de atenção:
- Proficiência na língua inglesa 
- Clareza e foco nos seus propósitos profissionais
- Orientação e Recomendação pelo seu orientador no Brasil
- Preenchimento cuidadoso do application da Universidade parceira que exige dentre outros 
documentos: carta de recomendação, currículo, textos e temas. Definição de linha de pesquisa 
elaboração do projeto de pesquisa. 
- Visto de estudante.

https://www.pucpr.br/escola-de-direito/mestrado-doutorado/direito/

