
DUPLA TITULAÇÃO

PUCPR & UCONN



O QUE ÉUM LL.M? ÉAPENAS UM CURSO  
PARA ADVOGADOSNO EXTERIOR?
LL. M. É umaabreviação do Latin Legum Magister, é umaPós-Graduação em Direito, com duração de 
umano, reconhecido internacionalmente, que permite especialização para umaárea do Direito em solo 
internacional e, para os advogados que almejamumacarreira internacional, é umótimo passaporte.

DIFERENÇA ENTRE O LLM EO 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. Com o LL.M. o estudante tem a possibilidade de ganhar
experiência no exterior e aperfeiçoar o inglês, rendendo aoMaster of Lawspontos extras. Além disso,
existem muitas oportunidades de networking internacional, promovidas por instituições de ensino
estrangeiras.

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


QUEM PODEFAZERUM LL.M

PARCERIALL.M UCONN &MESTRADO/DOUTORADO PUCPR

É umapós-graduação voltada para estudantes internacionais, advogados ou bacharéis em Direito. 
Geralmente, em países como EUA, basta ter umdiploma 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 candidatos mais jovens, o foco da universidade é identificar
potencial. Já os candidatos maisexperientes podem se beneficiar das suasexperiências profissionais.

ESTUDANTE 
GRADUADO 
SE INSCREVE
PARA  
SELEÇÃO NO  
MESTRADO/ 
DOUTORADO  
NA PUCPR
Jun - Set

APÓS 
APROVAÇÃO  
NA SELEÇÃO  
PPGD PUCPR
O ORIENTADOR  
ANALISA 
POSSIBILIDADE 
DO LL.M  
UCONN 
CONJUNTO
Março

ESTUDANTE  
CURSA
12CRÉDITOS  NO
PPGD  PUCPR E  
APLICA PARA O  
LL.M UCONN  
RECOMENDADO
PELO SEU  
ORIENTADOR
Mar - Maio

APÓS A  
ADMISSÃO
PELA UCONN  
NO LL.M O  
ESTUDANTE 
CURSA 12  
CRÉDITOS NA  
UCONN
Ago - Dez

O ESTUDANTE  
CURSA MAIS 
12CRÉDITOS  
DE LL.M NA  
UCONN
Fev - Jun

ENTREGA DE  
TRABALHO 
FINAL LL.M E  
DEFESA DE 
DISSERTAÇÃO/  
TESE EM 
INGLÊS -
BANCA  
CONJUNTA 
UCONN &  
PUCPR
Março ano seguinte

https://llm-guide.com/llm-faq/what-do-i-need-to-apply-for-an-llm-program


BENEFÍCIOSDO PROGRAMA  
PARA O ESTUDANTE PUCPR:

Dupla titulação Mestrado/Doutorado PUCPR e  
LL.M UCONN

Equivalência de créditos cursados na UCONN pela
PUCPR

Bolsa de até 50% no valor do LL.M UCONN

Orientação 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 ambasUniversidades



MESTRADO/DOUTORADO PUCPR
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
avaliado com o Conceito 6 pela Capes, maior nota do Brasil na área de Direito, oferece 
cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico nas áreas de Direito Econômico e 
Desenvolvimento e Direito Socioambiental e Sustentabilidade.

Promove pesquisas inovadoras, com alto grau de internacionalização e 
impacto social. Além disso, estimula o desenvolvimento intelectual, 
profissional e humano dos mestrandos e doutorandos, inserindo-os em redes e 
projetos de pesquisa nacionais e internacionais, habilitando-os a construírem 
seus próprios caminhos, na docência, na pesquisa, na sociedade e no mercado.

CRIAR UM AMBIENTE PRÓPRIO À INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE EPROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES

JURÍDICAS PARA OSPROBLEMAS ECONÔMICOS E SOCIO
AMBIENTAIS BRASILEIROS;

FORTALECERA ATIVIDADE EDUCACIONAL NA PUCPR, RE
LACIONANDO A PESQUISA

COM O ENSINOE A EXTENSÃO EM SEUS DIFERENTES NÍVEIS;

PREPARAR JOVENSDOCENTES PARA O PLENO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

DE FORMA ÉTICA E INTERDISCIPLINAR; PREPARAR PESQU
ISADORES PARA TRABALHAR

EMEQUIPES MULTIDISCIPLINARES VOLTADAS À SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

COMPLEXOS;

PREPARAR MESTRES EDOUTORES PARA AS VÁ
RIAS FUNÇÕES QUE OS PROFISSIONAIS

DO DIREITO PODEM EXERCER.

O PPGD temcomoobjetivo contribuir com

o desenvolvimentodapesquisacientífica

jurídicabrasileirae auxiliarnacompreensão

e soluçãode problemasatuais:



LL.M UCONN (CONNECTICUT −EUA)
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 umaeducação jurídica de primeira linha, mas 
também fará as conexões de que precisa para manter-se atualizado.
Nós o ajudamos a criar umarede em sua área de especialidade e em 
umaamplagamade perspectivas jurídicas.

Progredindo nas Carreiras: Os programas LLM da UConn School of Law oferecem umadas 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 pelo Direito com o programa LLM (Master of Laws)
certo para você.

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


LL.M IN U.S. LEGAL STUDIES
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.

LL.M IN ENERGY & ENVIRONMENTAL LAW
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.

PROGRAMAS DE LL.M DISPONÍVEIS



LL.M IN HUMAN RIGHTS & SOCIAL JUSTICE
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.

LL.M IN INSURANCE LAW
Estude com os especialistas em Direito de Seguros mais sofisticados do país em 
Hartford, a capital de seguros dos Estados Unidos. Aproveite os recursos do Insurance
Law Center da Faculdade de Direito, o centro de pesquisa de destaque para legislação 
de seguros e regulamentações de risco.

PROGRAMAS DE LL.M DISPONÍVEIS



MOTIVOSPARA CURSARUM LL.M NO EXTERIOR
Obter uma experiência internacional.
Embora existam algumas instituições que oferecem o LL. M no Brasil, a experiência é 
incomparável com umaformação no exterior, visto que umdos principais objetivos do curso
para advogados é umaexperiência internacional. E os benefícios são incalculáveis quando o 
profissional busca construir carreira em umaempresa 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 maisvaliosa aexperiência nos setores 
privado global, comercial, governamental e ONGs.

Melhorar sua colocação diante do mercado.
Um advogado com diploma em LL.M em outro paísou no Brasil, tem grande vantagem em 
umaeventual seleção, visto que aexperiência internacional é vista com bons olhos dentre  
os recrutadores de RH dos escritórios e a maioria das bancas jurídicas, principalmente as 
com atuação internacional. 
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CUSTOSDO LL.M.
O valor de umLL.M na UCONN tem o valor aproximado de U$ 30.000,00 todo o curso. SaibaMais.

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

Especializar-se em uma área específica.
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.

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 umavisão de mundo diferente.
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https://www.law.uconn.edu/admissions/master-of-laws-admissions/cost-attendance


FAQS
Vale a pena pausaracarreira no Brasil paracursar 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 novasoportunidades 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 umLL.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 umaexigência, masé umdiferencial.

Como o LL.M fazadiferença no seu trabalho no dia adia?
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 maiseficiente.



Como se prepararparaumLL.M?

PONTOSDEATENÇÃO:

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.

SAIBA MAIS EM: PUCPR.BR/PPGD

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


CONHEÇA MAIS SOBREA UCONN
A Universidade De Connecticut, é uma instituição de pesquisa de primeira linha, 
seus campus foram construídos com principal objetivo de inspirar a comunidade  
global. Os estudantes superam asexpectativas e o corpo docente especializado 
impulsionaa inovação para umamanhãmelhor. Nós alimentamos aeconomia do 
estado e estamos comprometidos em beneficiar o bem maior.

CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE  
A ESCOLA DE DIREITO DA UCONN,  

CLICANDOAQUI

https://www.youtube.com/watch?v=LfC_2vhKL4M

