
 
 
 
 

EDITAL Nº 25/2021 

SELEÇÃO INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO NO 

DUAL DEGREE PROGRAM – LL.M UCONN/PPGD-PUCPR 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura do Processo de 
Seleção Interna para participação no Dual Degree Program – LL.M UCONN/PPGD-PUCPR, para início 
no ano de 2021. 

 

1. DO PROGRAMA E DAS VAGAS 

1.1. O Dual Degree Program – LL.M UCONN/PPGD-PUCPR, estabelecido por meio de acordo de 
cooperação entre a Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a University of 
Connecticut School of Law, consiste em programa de dupla diplomação no âmbito da Pós-Graduação 
stricto sensu, por meio do qual os participantes visam a obter o título de LL.M (Master of Laws) da  
University of Connecticut e o título de Mestre ou de Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, desde que cumpridos os requisitos para tanto. 

1.2. Para a obtenção do título de LL.M pela University of Connecticut, o participante do Dual Degree 
Program deverá: (i) cursar entre os meses de agosto (do ano de inscrição no programa) e maio (do ano 
seguinte) um total de 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas; (ii) obter 3 (três) créditos relativos ao 
trabalho de conclusão de curso, que poderá ser utilizado como capítulo da dissertação ou tese a ser defendida 
no PPGD-PUCPR; (iii) manter uma média de nota de C+; (iv) adimplir com os valores relativos a taxas de 
inscrição e mensalidade. 

1.3. Para a obtenção do título de Mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o participante do 
Dual Degree Program deverá: (i) cursar as disciplinas obrigatórias e pelo menos uma referencial da área de 
concentração em que se insere; (ii) obter com êxito os 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas no LL.M 
pela University of Connecticut; (iii) obter 5 (cinco) créditos relativos à elaboração em língua inglesa e 
defesa no mesmo idioma da sua dissertação, sob orientação de um(a) professor(a) do PPGD-PUCPR e co-
orientação de um(a) professor(a) da University of Connecticut; (iv) obter 3 (três) créditos relativos às 
atividades complementares; (v) adimplir com os valores relativos a taxas de inscrição e mensalidade, se 
cabíveis. 

1.4. Para a obtenção do título de Doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o participante do 
Dual Degree Program deverá: (i) cursar as disciplinas obrigatórias; (ii) obter com êxito os 24 (vinte e quatro) 
créditos em disciplinas no LL.M pela University of Connecticut; (iii) obter 8 (oito) créditos relativos à 
qualificação de seu projeto de tese; (iv) obter 10 (dez) créditos relativos à elaboração em língua inglesa e 
defesa no mesmo idioma da sua tese, sob orientação de um(a) professor(a) do PPGD-PUCPR e co-
orientação de um(a) professor(a) da University of Connecticut; (v) obter 4 (quatro) créditos relativos às 



 
 
 
 
atividades complementares; (vi) adimplir com os valores relativos a taxas de inscrição e mensalidade, se 
cabíveis. 

1.5. Os participantes deverão escolher entre 1 (um) dos 4 (quatro) Programas de LL.M oferecidos pela 
University of Connecticut: 

(a) U.S. Legal Studies (https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/us-legal-
studies-llm/llm-us-legal-studies); 

(b) Energy & Environmental Law (https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-
admissions/energy-environmental-llm/llm-energy-environmental-law); 

(c) Human Rights & Social Justice (https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-
admissions/human-rights-social-justice-llm/llm-human-rights-social-justice); 

(d) Insurance Law (https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/insurance-llm/llm-
insurance-law). 

1.6. Ficam abertas 7 (sete) vagas para participantes do Dual Degree Program, destinadas indistintamente 
para alunos de Mestrado e Doutorado do PPGD-PUCPR. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições poderão ser realizadas no período compreendido entre 19 de maio e 08 de junho de 
2021, por meio de envio para o e-mail secretaria.ppgd@pucpr.br dos documentos complementares 
indicados no item 3.1.3. deste edital em formato PDF. 

2.2. Poderão inscrever-se para o Processo de Seleção alunos regularmente matriculados no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da PUCPR e que estejam no 1º ano do curso, no caso de alunos do Mestrado, 
ou no 1º, 2º ou 3º ano do curso, no caso de alunos do Doutorado. Os alunos do 3º ano do Doutorado deverão, 
até o final do semestre em que for realizada a seleção, ter concluído os créditos obrigatórios em disciplinas 
no PPGD-PUCPR. 

2.3. É de inteira responsabilidade do candidato a adequação dos documentos de inscrição a todos os 
dispositivos contidos neste edital, inclusive seus anexos, sob pena de desconsideração da documentação 
apresentada para fins de pontuação ou de indeferimento da inscrição. 

 

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

3.1. DA PRIMEIRA ETAPA: SELEÇÃO INTERNA NO PPGD-PUCPR 

3.1.1. A seleção interna será realizada no PPGD-PUCPR, por comissão de professores designada pelo 
colegiado, e tem por objetivo resultar na escolha até 7 alunos devidamente matriculados no Mestrado ou no 
Doutorado em Direito da PUCPR, cujos nomes serão indicados aos Programas de LL.M da University of 
Connecticut. 



 
 
 
 
3.1.2. Em uma primeira fase da seleção interna, será analisado se o candidato cumpre os requisitos 
mínimos e apresenta os documentos exigidos no presente edital, resultando na habilitação ou não 
habilitação dos candidatos. 

3.1.3. Os candidatos deverão entregar obrigatoriamente os seguintes documentos complementares: 

a) Currículo Lattes completo, atualizado e documentado; 

b) Currículo em inglês, contendo: (i) nome e e-mail; (ii) formação acadêmica (graduação, especialização, 
mestrado e doutorado), com indicação dos anos cursados e da instituição; (iii) certificados de proficiência 
na língua inglesa, se houver, com a indicação da nota obtida; (iv) experiência profissional, incluindo 
estágios e aprovação na OAB, se houver, e experiência docente, se houver; (v) cargos e posições de 
liderança ocupados em instituições públicas ou privadas; (vi) prêmios e bolsas recebidos; (vii) publicações 
(com títulos no idioma original de publicação); 

c) Application Form preenchido e assinado, disponível neste link: 
https://ilc.law.uconn.edu/system/files/content-uploads/CommonApplication.rev170808_0.pdf 

d) Personal Statement: carta de motivação de 1 a 2 páginas, em inglês, com aproximadamente 750 palavras, 
explicando sua experiência prévia, suas razões para cursar o LL.M, um plano de estudos e suas metas 
profissionais;  

e) Duas cartas de recomendação dos seus professores, em inglês; 

f) Publicação em inglês de autoria do candidato ou, alternativamente, um texto de 5 páginas (mínimo de 
1000 palavras) redigido em inglês sobre algum tema jurídico, como exemplo de sua redação jurídica em 
língua inglesa; 

g) Histórico Acadêmico do curso de Graduação em Direito (e, para os doutorandos, também o do Mestrado), 
com a indicação das notas obtidas nas disciplinas, em português e em inglês; 

h) Um dos seguintes comprovantes de proficiência em língua inglesa: (i) TOEFL (score mínimo: 90); (ii) 
IELTS (score mínimo: 7.0); (iii) Duolingo (score mínimo: 115).1 

3.1.4. Em uma segunda fase da seleção interna, será avaliado o conteúdo do Currículo Lattes dos candidatos 
habilitados e dos demais documentos complementares apresentados, resultando na sua classificação dentro 
do número de vagas ou na lista de espera, caso haja mais candidatos habilitados do que o número de vagas 
disponível. 

3.1.5. A análise do Currículo Lattes do candidato levará em conta os seguintes aspectos: 

a) experiência em pesquisa científica, sobretudo internacional; 

                                                           
1 O teste Duolingo pode ser feito online por meio do sítio eletrônico: https://englishtest.duolingo.com/ . Atenção: o 
resultado sai após 48 horas. 



 
 
 
 
b) publicações de trabalhos em periódicos internacionais e nacionais, preferencialmente classificados nos 
estratos superiores do Qualis, que revelem valor científico e originalidade, comprovados por fotocópias ou 
exemplares; 

c) apresentações de trabalhos em congressos científicos no Brasil e no exterior; 

d) autoria conjunta ou individual de livro científico ou capítulos de livros; 

e) certificado de especialização, aperfeiçoamento ou equivalente, concedido por instituição pública ou 
privada de reconhecida idoneidade; 

f) bolsas de estudo ou pesquisa recebidas; 

g) experiência profissional docente ou técnica; 

h) outras habilidades indicadas pelo candidato.  
 

3.2. DA SEGUNDA ETAPA: SELEÇÃO EXTERNA NA UCONN 

3.2.1. A seleção externa realizada pela University of Connecticut tem por objetivo verificar se os candidatos 
indicados pelo PPGD-PUCPR cumprem os requisitos exigidos e possuem mérito suficiente para ingressar 
em um dos Programas de LL.M da instituição, incluindo análise da documentação e entrevista. 

3.2.2. A seleção externa realizada pela University of Connecticut seguirá os critérios estabelecidos pela 
própria instituição e disponíveis em seu sítio eletrônico (https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-
laws-admissions/llm-programs). 

3.2.3. Os candidatos aprovados na seleção interna deverão encaminhar à University of Connecticut os 
documentos necessários para participar da seleção externa por eles realizada, sendo de responsabilidade 
exclusiva do participante a produção e envio de tais documentos pela via apropriada. 

 

4. DO RESULTADO 

4.1. O resultado final do processo de seleção será divulgado até o dia 11 de junho de 2021, no site do PPGD, 
por meio de edital. Não haverá divulgação de resultado por telefone e/ou por e-mail. 

4.2. Serão aprovados até 7 (sete) candidatos, classificados por ordem decrescente. Poderá haver a indicação 
de candidatos em lista de espera, os quais serão considerados aprovados, também por ordem decrescente, 
podendo ser chamados em caso de desistência de um candidato melhor classificado. Os demais candidatos 
serão considerados reprovados. 

4.3. As etapas do processo seletivo são eliminatórias e classificatórias e delas não cabe recurso. 

4.4. O resultado do processo de seleção será homologado pelo Colegiado do Programa na sua primeira 
reunião ordinária após a divulgação do resultado. 

 



 
 
 
 
5. DA MATRÍCULA E DO INVESTIMENTO 

5.1. Os candidatos aprovados na seleção interna do PPGD-PUCPR deverão adotar as providências descritas 
no 3.2.3. deste edital até o dia 15 de junho de 2021, respeitando o fuso horário da cidade de Hartford, 
Connecticut, EUA (GMT-4). 

5.2. Os valores dos Programas de LL.M podem ser obtidos no sítio eletrônico da University of Connecticut 
(https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/cost-attendance). 

5.3. Os participantes aprovados na seleção interna do PPGD-PUCPR serão indicados pela PUCPR e, se 
aprovados na seleção externa da University of Connecticut, receberão por parte da referida instituição 
bolsas de até 50% de desconto sobre o valor do curso LL.M, a depender da avaliação feita pela universidade 
estadunidense em relação ao mérito do dossiê do candidato. 

5.4. Durante o período específico de realização dos estudos na University of Connecticut, o participante 
gozará de isenção do pagamento das mensalidades relativas ao PPGD-PUCPR, mediante pedido formulado 
à Diretoria de Pós-Graduação stricto sensu, acompanhado de documento da universidade parceira atestando 
a aceitação do participante no programa e a indicação dos meses em que cursará os créditos na instituição 
estrangeira. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Comissão de Seleção, observadas as disposições 
regimentais do PPGD e deste edital. 

6.2. Dúvidas em relação às disposições deste edital podem ser sanadas por meio de envio de e-mail a 
daniel.hachem@pucpr.br.  

 

Curitiba, 19 de maio de 2021. 

 

 

Profª Drª Cinthia Almendra de Obladen Freitas 

Coordenadora do PPGD-PUCPR 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem 

Dual Degree Program Director 


