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Nossos cursos de pós-graduação são rigorosos e interessantes,
abrangendo uma ampla gama de disciplinas. Uma escolha
excepcional de cursos e módulos está disponível. Estudantes do
nosso curso de mestrado em Direito poderão se especializar em
um dos nossos muitos cursos específicos ou trabalhar em prol
de um mestrado em Direito geral de base ampla. Oferecemos
ainda oportunidades de estudo com a gente de qualquer
lugar do mundo, através de nossos cursos a distância.

Entre as
100 melhores
do mundo
em Direito

de acordo com o Ranking
Mundial QS de Universidades
do Mundo por Disciplina 2018

do mundo
em Direito

Rankings de Ensino Superior
da Times por Disciplina 2018

Professor Dirk Van Zyl Smit
Diretor da Faculdade de Direito

A Universidade de Nottingham
conta com campi no Reino Unido,
China e Malásia, e é reconhecida
globalmente pela excelência no
ensino e inovação nas pesquisas.
As pesquisas realizadas na Nottingham geram descobertas, muitas
das quais possibilitam profundos benefícios sociais, econômicos e
culturais, além de abordarem importantes desafios globais. Nossos
alunos de pós-graduação fazem contribuições significativas para esse
trabalho pioneiro, e podem se envolver em projetos classificados como
excelentes internacionalmente.

reconhecida
pesquisa
internacionalmente
Referencial de
Excelência em
Pesquisa, 2014

6o lugar no
Reino Unido
nottingham.ac.uk/law

Nosso programa de doutorado recebe alunos doutorando em todos
os espectros de assuntos legais. Todos os alunos contam com dois
supervisores especialistas, e são plenamente integrados na mais ampla
comunidade de pesquisa da faculdade. Se você decidir estudar com a
gente, certamente irá considerar o seu tempo aqui uma experiência de
vida e educacional valiosa e recompensadora.

Uma universidade
sem fronteiras

Entre as
40 melhores

6o lugar
no Reino
Equipe
Unido
premiada
em poder de
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Sempre valorizamos a excelência no ensino aliada a uma sólida
base em pesquisa, e mantemos e incentivamos uma cultura de
aprendizagem interativa em nossos grupos de seminários. Isso permite
que nossos alunos de pós-graduação tenham uma interação efetiva
com seus professores e obtenham assistência direta com seus estudos
acadêmicos.

em poder de pesquisa,
intensidade e
participação
no mercado
Referencial de Excelência
em Pesquisa 2014

O estudo pós-graduação é desafiador, e como tal, oferecemos
excelente suporte acadêmico e pastoral. Nossa experiente equipe
encontra-se à disposição para fornecer ajuda e aconselhamento
quanto a questões que vão desde o seu curso até finanças, bem-estar
e planejamento de carreira.
Após concluir os seus estudos, você se tornará parte de nossa família de
270 mil ex-alunos espalhados por todas as partes do mundo. Você pode
usufruir de benefícios, como convites para eventos exclusivos, acesso
vitalício ao nosso Serviço de Carreiras e Empregabilidade, além de
acesso a uma rede que pode ser inestimável em sua futura carreira.

nottingham.ac.uk/law
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Por que estudar aqui?

Cursos ministrados

Seu futuro está
em Nottingham

Adapte seus
estudos

Local inspirador

Você cercado por uma rede de apoio

A Faculdade de Direito está situada nos arredores idílicos do belo
Campus University Park, de 300 acres – o centro da vida estudantil
e local perfeito para estudar e ter acesso a instalações de alto nível.

Os alunos estão no centro de tudo o que fazemos, e a faculdade
é empenhada em garantir que você tenha todo o apoio de que
precisa. Nossa dedicada equipe de habilidades jurídicas ajudará
você a desenvolver as competências necessárias para o estudo
de pós-graduação, e visa garantir que você se sinta confortável
e confiante para ser bem sucedido. São oferecidos treinamentos
e sessões individuais, aconselhamentos sobre técnicas de revisão
de exames e estrutura de redação, além de auxiliar estudantes
internacionais na adaptação para o Ensino Superior no Reino Unido.

A faculdade é um dos principais centros do mundo em
pesquisa jurídica. Possui cinco centros de pesquisa, incluindo
o internacionalmente reconhecido Grupo de Pesquisa de
Aquisições Públicas e o Centro de Direito do Direitos Humanos.

Excelência acadêmica
Nossa equipe acadêmica está na vanguarda de suas respectivas
áreas. Muitos são autoridades reconhecidas internacionalmente que
lecionam em suas áreas de especialização. É oferecido suporte ao
desenvolvimento de suas ideias na sala de aula, e você é incentivado
a pensar na lei de forma criativa.

A Universidade de Nottingham oferece uma ampla gama de serviços
de apoio para alunos de pós-graduação. A Pós-Graduação oferece
eventos de iniciação, oportunidades de treinamento, financiamento
e apoio a carreiras, além de eventos sociais e esportivos. Saiba mais
em nottingham.ac.uk/graduateschool

Satisfação do aluno

Excelentes perspectivas de emprego

Excelente qualidade de ensino e alto nível de satisfação do aluno
são essenciais para o nosso sucesso. Os representantes dos alunos
têm a oportunidade de discutir seus pontos de vista nas reuniões do
Fórum da Comunidade de Aprendizagem e nas reuniões formais da
faculdade. Os alunos desempenham um papel ativo na formação
e influência de sua experiência com a gente.

Instalações de alto nível
Temos um excelente acervo de materiais online e impressos
disponíveis na biblioteca da universidade para dar suporte aos seus
estudos. Há um bibliotecário especialista em Direito disponível
para auxiliar você. A faculdade conta também com uma suíte de
computadores exclusivamente dedicada aos estudantes de direito,
oferecendo acesso conveniente a recursos de TI de alta qualidade.

A Faculdade de Direito fica no belo Campus
University Park – faça um tour virtual no
site: nottingham.ac.uk/virtualnottingham

Nossos alunos atuam em uma ampla gama de carreiras. Muitos
avançam na carreira jurídica ou retornam às suas carreiras jurídicas
anteriores com conhecimento especializado e melhores perspectivas.
Outros obtêm êxito na busca por um emprego em organizações
internacionais, bem como em ONGs locais e internacionais.
Com um diploma avançado de Direito da Universidade de Nottingham
você estará bem posicionado para perseguir suas ambições de carreira
e alcançar suas metas. 96% dos nossos alunos de pós-graduação que
estavam disponíveis no mercado de trabalho garantiram emprego
ou aprofundamento dos estudos em seis meses após se formarem.
O salário médio inicial foi de £19,800, e o mais elevado foi de £42,000.*
Alguns alunos aprofundam sua carreira acadêmica avançando para
nosso programa de doutorado. Esses alunos normalmente optam
por continuar na Universidade de Nottingham após a conclusão do
doutorado, com diversos acadêmicos se tornando membros da equipe
após a conclusão do mestrado e doutorado com a gente.
* Destinos conhecidos de alunos de pós-graduação presencial em período
integral de 2016/17. Os salários são calculados com base na média dos
empregados em tempo integral no Reino Unido.

Desde sua apresentação em 1987, nosso
programa de mestrado vem crescendo
em popularidade e prestígio.
Oferecendo uma ampla e diversa gama de mais de 40 opções,
o programa atrai atualmente cerca de 150 candidatos por ano,
vindos de mais de 50 países, confirmando sua condição de um dos
principais e mais interessantes programas de mestrado disponíveis.

Estrutura
Os programas de mestrado exigem a conclusão com êxito de
120 créditos de módulos ministrados, além de uma dissertação
de 60 créditos. Você poderá escolher entre uma variedade de
módulos opcionais relevantes para a sua especialização escolhida.
A dissertação é um projeto de pesquisa independente em uma
área de sua escolha que esteja alinhada com sua especialização.
A orientação para a escolha de um assunto para a dissertação
e desenvolvimento do seu projeto será fornecida através de
treinamentos personalizados e apoio individual.

Além de fornecer informações substanciais sobre direito penal e
sua aplicação, o curso permite que você se envolva com as bases
metodológicas da pesquisa e dos conhecimentos acadêmicos,
ficando a par de suas implicações para a formulação e prática
da política penal.
A ênfase está na compreensão de questões, problemas, instituições,
processos e culturas de política e direito penal em um cenário de
crescente globalização da criminalidade, além da aplicação da lei
através de fronteiras nacionais.

Ensino
Sempre que possível, ensinamos em seminários para pequenos
grupos, permitindo uma experiência de aprendizado interativa
e integrada. Você é incentivado, e espera-se que se prepare e
participe de seminários a fim de obter o máximo de benefícios
proporcionados por estes.

Você terá também a oportunidade de se envolver com membros
do Centro de Pesquisa em Justiça Criminal, que incentiva
colaborações entre pesquisadores e profissionais da área.

Informações do curso

Avaliação

Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.

Você será avaliado por exame ou redação, ou uma combinação de
ambos. Todas as avaliações são realizadas no final do período da
primavera.
Tarefas práticas, orientação sobre técnicas de exames, treinamentos
em gestão de tempo e aconselhamento individual em habilidades
jurídicas são oferecidos durante todo o ano acadêmico para
preparar você para essas avaliações.

Com uma ampla gama de módulos opcionais, esse curso dá a
você a liberdade de criar uma grade personalizada adequada
aos seus interesses e aspirações de carreira.
Você pode escolher entre mais de 45 módulos, cobrindo uma
ampla gama de assuntos. Isso significa que, se o cronograma
permitir, você pode combinar Venda Internacional de Bens
com Direito Penal Internacional, e Direito em Investimentos
Internacionais com Direito das Nações Unidas.

Informações do curso
Você concluirá 120 créditos da seleção completa de módulos
disponíveis, além de uma dissertação de 60 créditos.

nottingham.ac.uk/law

Oferecendo uma abordagem distintamente contextual à justiça
criminal, esse curso investiga os aspectos teóricos, comparativos
e internacionais do processo criminal e do sistema penal.

Você terá aulas com acadêmicos com um alto nível de especialização
em direito criminal, que causaram impacto significativo na área.
Temos ainda um contínuo grupo de debate em justiça criminal,
que se reúne a cada semestre, oferecendo a você a oportunidade
de participar de palestras de acadêmicos e profissionais sobre
assuntos interessantes e muitas vezes controversos.

Mestrado em Direito
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Mestrado em Justiça Criminal

Mestrado em Lei Ambiental
Esse curso oferece uma visão da resposta jurídica internacional
aos desafios ambientais, do aquecimento global à destruição de
habitats vitais.
Você estudará uma variedade de questões contemporâneas relevantes
e desenvolverá uma sólida fundamentação em direito ambiental
internacional, conforme aplicado em um contexto específico. Técnicas
modernas de regulamentação ambiental também são abordadas,
incluindo mecanismos de financiamento para tratados ambientais
internacionais, como as convenções sobre biodiversidade e camada de
ozônio, além de requisitos procedimentais para avaliação do impacto
ambiental de certas atividades.
A Faculdade de Direito oferece um alto nível de especialização
em direito ambiental e questões relacionadas, e você terá aulas
com pesquisadores ativos da área.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.

nottingham.ac.uk/pgstudy
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Cursos ministrados

Mestrado em Direito Europeu
Oferecendo uma ampla perspectiva da governança na Europa,
esse curso analisa o papel de suas instituições no sistema jurídico
global.

Esse curso analisa como uma economia cada vez mais
globalizada exige que as leis comerciais atendam a uma
variedade de desafios.

Você desenvolverá conhecimento especializado na lei supranacional
da União Europeia, bem como no intergovernamental Conselho
Europeu.

Refletindo os negócios internacionais em sua diversidade,
inovação e relevância contemporânea, esse curso explora questões
transacionais, regulatórias e de resolução de conflitos, bem como
finanças e acesso a mercados.

Você pode escolher módulos nos aspectos da lei europeia do seu
interesse, seja na principal Convenção Europeia sobre Direitos
Humanos do Conselho Europeu ou na regulamentação da União
Europeia de proteção ao consumidor ou regimes de propriedade
intelectual.
Como sede institucional de vários dos principais textos sobre leis da
União Europeia e da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos,
a Faculdade de Direito é uma escolha natural na sequência de seus
estudos avançados em lei europeia. A equipe acadêmica tem sólida
reputação em diversas áreas da lei europeia, incluindo direitos
fundamentais, contratos públicos, relações internacionais
e propriedade intelectual.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.

Mestrado em Lei dos Direitos Humanos

Você pode estudar os tópicos que interessam a você, como
comércio internacional, direito internacional privado, propriedade
intelectual, contratos públicos, bancos e finanças, além dos
regimes criados pela UE e pela Organização Mundial do Comércio.
Contamos com uma equipe de advogados comerciais de renome
internacional, que combina especialistas estabelecidos e acadêmicos
empolgados iniciando suas carreiras. O conhecimento publicado é
vasto, com todos os membros da equipe acadêmica comprometidos
com a alta qualidade das pesquisas. A faculdade sedia também o
Centro de Direito Comercial da Universidade de Nottingham.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.

Mestrado em Conflitos Armados
e Justiça Penal Internacional

Com inovadoras opções de módulos, esse curso apresentará as
mais entusiasmantes ideias e desenvolvimentos em lei de direitos
humanos internacionais.

Examinando a lei aplicável antes, durante e após um conflito
armado, esse curso explora questões atuais e desafios modernos
à lei e às políticas em torno da guerra e da justiça.

Você receberá uma base sólida em lei dos direitos humanos, além
da oportunidade de buscar interesses mais especializados, como
negócios e direitos humanos ou prisão e direitos humanos.

Conflitos armados internacionais, além daqueles dentro das
fronteiras de um estado, estão ocorrendo por todo o globo. Com
o surgimento do terrorismo global, a tradicional distinção entre
conflitos armados entre estados e conflito armado interno vem
sendo corroída. Enquanto isso, crimes internacionais vêm sendo
perpetrados diariamente. Como a lei tem lidado com isso?

Diversos membros da nossa equipe acadêmica são reconhecidos
internacionalmente por suas pesquisas em lei dos direitos humanos.
Já aconselharam governos, colaboraram com diversas organizações
internacionais, incluindo as Nações Unidas e o Conselho Europeu,
e uniram forças com ONGs em seu trabalho de defesa dos direitos
humanos. Essa combinação de trabalho acadêmico e trabalho
prático é muitas vezes trazida para a sala de aula para que você
possa ver como a lei dos direitos humanos pode ter impacto na área.
A faculdade sedia também o Centro de Direito dos Direitos
Humanos, uma das instituições acadêmicas de direitos humanos
mais respeitadas do mundo. Seu trabalho é realizado através de
pesquisas, treinamentos, publicações e capacitação, colaborando
com governos, organizações intergovernamentais, acadêmicos,
estudantes e a sociedade civil, além de implementar programas na
Europa, África, Ásia e Oriente Médio. O centro é um ponto focal
para a atividade estudantil em direitos humanos. Ele organiza
uma conferência anual internacional de estudantes e uma série de
filmes sobre direitos humanos, além de oferecer bolsas de estágio
e oportunidades de apoio a pesquisas.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.
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Mestrado em Direito Comercial Internacional

nottingham.ac.uk/pgstudy

Esse curso ajudará você a desenvolver uma visão geral holística
da lei que rege o uso da força por parte dos estados, da lei
aplicável à condução de hostilidades e do sistema de justiça penal
internacional. Você será convidado a refletir sobre questões atuais
e desafios modernos à lei e às políticas em torno da guerra e da
justiça, além das respostas legais e filosóficas à criminalidade
internacional.
Você terá aulas com especialistas internacionalmente reconhecidos
na área, muitos dos quais trabalharam com importantes
organizações internacionais, como o Tribunal de Justiça
Internacional e o Tribunal Especial para Sierra Leoa.

Informações do curso
Você realizará o módulo principal, Direito Penal Internacional,
e um mínimo de 75 créditos de módulos de especialização opcionais,
além de uma dissertação de 60 créditos. Os 30 créditos restantes
podem ser escolhidos da seleção completa de módulos opcionais
disponíveis no programa de mestrado.

Mestrado em Direito Internacional

Mestrado em Direito Público Internacional

Com a oportunidade de escolher opções em direito
internacional público e privado, esse curso permitirá que
você obtenha uma qualificação de base ampla em direito
internacional.

Fornecendo uma qualificação em direito internacional público
geral, esse curso pode ser adaptado para um interesse
especializado específico, como proteção ambiental, comércio
internacional ou direitos humanos.

Você pode escolher entre uma ampla variedade de módulos
relativos a direito comercial internacional, direito da união
europeia, justiça penal, lei de direitos humanos e direito
internacional público geral.

Você desenvolverá uma base sólida nas técnicas de argumentação
e interpretação do direito internacional, além de experiência em
como esses elementos são colocados em teste em contextos
muito distintos, da proteção ao meio ambiente à regulamentação
do comércio internacional e da proteção humanitária. Com
mais de 25 opções de qualificação, você pode optar por se
especializar em diversas áreas do direito internacional público.

A estrutura do diploma significa que você terá a oportunidade de
estudar direito internacional público e privado, desenvolvendo
uma maior consciência das possibilidades de interseções entre
ambos.
A ampla gama de módulos é fornecida por um conjunto
impressionante e diversificado de talentosos acadêmicos.
Os membros da equipe de direito internacional público da
Nottingham já publicaram trabalhos premiados. Muitos
também participam ativamente da formulação de políticas e
da implementação de normas de direito internacional em nível
nacional e internacional.
Além da sala de aula, os centros de pesquisa da faculdade
organizam seminários e palestras regulares, proporcionando um
acréscimo estimulante aos seus estudos de direito internacional.
Da regulamentação internacional de contratos públicos ao
papel do perito perante o Tribunal de Justiça Internacional,
sempre há algo do interesse de todo advogado internacional.

Informações do curso

A faculdade abriga uma série de especialistas em direito
internacional, muitos deles tendo publicado trabalhos
premiados. Você terá aulas com professores experientes
em formulação de políticas nacionais, que participaram do
desenvolvimento de normas de direito internacional.
Organizamos regularmente uma série de seminários através da
Associação de Direito Internacional, apresentados por ilustres
visitantes de todas as partes do mundo. Os últimos seminários
abordaram desenvolvimentos no direito dos refugiados, na lei
ambiental internacional e no combate ao terrorismo.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção completa
de módulos opcionais disponíveis no programa de mestrado.

Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção
completa de módulos opcionais disponíveis no programa de
mestrado.

Mestrado em Direito Internacional
e Desenvolvimento
Esse curso ajuda a desenvolver um conhecimento profundo
das questões enfrentadas por estados em desenvolvimento no
sistema internacional.
O crescimento econômico, a implementação de direitos humanos,
o combate aos níveis de pobreza e melhorias nos padrões de
saúde e educação tornaram-se preocupações centrais em nível
internacional e para formuladores de políticas em estados
em desenvolvimento. O impacto dos padrões legais e normas
internacionais em ajudar os estados em desenvolvimento a
alcançar suas metas de desenvolvimento tem gerado crescente
interesse de estudiosos e profissionais do direito.
Com uma ampla variedade de módulos, incluindo o módulo
de especialização, Direito, Desenvolvimento e Comunidade
Internacional, esse curso permite que você se envolva com
importantes questões que surgem nos debates decorrentes
da atividade de desenvolvimento.

Informações do curso
Você realizará um mínimo de 90 créditos de módulos de
especialização opcionais, além de uma dissertação de 60 créditos.
Os 30 créditos restantes podem ser escolhidos da seleção
completa de módulos opcionais disponíveis no programa de
mestrado.

nottingham.ac.uk/pgstudy
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Cursos ministrados

Mestrado
Mestrado em Pesquisa em Ciências
Sociais (Estudos Sócio-Legais)
Oferecendo treinamento amplo em pesquisa em ciências
sociais, esse curso fornecerá a você as habilidades para
gerenciar uma carreira bem sucedida no campo da pesquisa
e contribuir para a sociedade de diversas formas.
Você desenvolverá uma ampla gama de habilidades, e a
capacidade de aplicá-las em contextos práticos de pesquisa.
Principalmente voltado para estudantes que trilham um caminho
financiado pela ESRC rumo a um doutorado, esse curso
também pode ser adequado se você pretende se candidatar a
um financiamento ESRC +3 (para cobrir um doutorado) ou está
interessado em desenvolver uma variedade de habilidades de
pesquisa em ciências sociais.

Informações do curso
Você concluirá 95 créditos de módulos de métodos de pesquisa
principais, além de 25 créditos de métodos de pesquisa avançados
ou treinamento específico em direito e uma dissertação de
60 créditos.

Ensino à
distância
Certificado de pós-graduação em Lei
Internacional de Direitos Humanos
O conhecimento do sistema internacional de direitos humanos
tornou-se um requisito essencial para quem trabalha para
melhorar a situação de pessoas em todo o mundo.
Esse programa de ensino à distância foi concebido para
permitir que você estude essa área em meio período, podendo
adequar os estudos em torno dos seus compromissos.
Você receberá uma base sólida em leis e sistemas de direitos
humanos, além da oportunidade de buscar interesses mais
especializados, como direitos da criança e justiça penal
internacional. Esse curso é desenvolvido para garantir que você
obtenha um sólido entendimento teórico dos direitos humanos,
além de conhecimentos atualizados de como padrões e sistemas
internacionais de direitos humanos operam na prática.
O curso conta com o suporte do mundialmente reconhecido
Centro de Direito dos Direitos Humanos, dirigido pelos
professores David Harris e Dominic McGoldrick.

Informações do curso
Você concluirá 30 créditos de módulos centrais e mais
30 créditos escolhidos entre módulos opcionais.

Programa Executivo
Mestrado/Diploma de pós-graduação/
Certificado de pós-graduação em Lei
e Política de Contratos Públicos
Para atender à necessidade de um treinamento aprofundado
nessa área, esse programa executivo exclusivo e em meio
período oferece um "padrão ouro" em educação nessa área.
Desenvolvimentos nas duas últimas décadas tornaram o direito em
contratos públicos uma das áreas do direito mais interessantes e em
rápida evolução. Considerando a medida em que as normas jurídicas
atualmente regem a conduta diária da maior parte das atividades de
contratos, o conhecimento da legislação relativa a contratos tornouse essencial para qualquer pessoa que trabalha no setor
de contratos públicos.
Esse programa exclusivo e de meio período
é concebido particularmente para:
diretores de aquisições cuja função demanda
um entendimento das normas legais
formuladores de políticas responsáveis pelo desenvolvimento
e implementação de normas legais na aquisição/contratos
advogados atuantes no setor de aquisições/contratos públicos
pessoas que buscam realizar pesquisas ou
docência em contratos públicos

“O programa superou minhas expectativas,
ampliou e aprofundou minha compreensão
dos aspectos do direito em contratos
públicos, que eu achava que conhecia bem.”
Caroline Nicholas,
Mestrado em Direito e Políticas em Contratos
Públicos Assessora Jurídica Sênior, Escritório
de Assuntos Jurídicos das Nações Unidas
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Informações do curso
Ministrado pelos principais acadêmicos do mundialmente conhecido
Grupo de Pesquisa em Contratos Públicos da faculdade, esse
programa inclui uma vasta gama de materiais didáticos, incluindo
mini-livros personalizados, complementados com leituras adicionais
e perguntas e respostas de autotestes.
Cada módulo (exceto métodos de pesquisa jurídica) inclui uma
sessão de ensino residencial de dois dias na Universidade de
Nottingham. Os alunos são fortemente incentivados a comparecer;
no entanto, não há obrigatoriedade.
Esse curso oferece uma compreensão completa:
da natureza do direito e do processo legal
dos princípios e normas do direito em contratos públicos
da aplicação dessas regras em importantes sistemas/
modelos nacionais e internacionais, incluindo
UNCITRAL, Organização Mundial do Comércio,
Banco Mundial, União Europeia e Reino Unido
das melhores práticas no contexto de uma
estrutura legal e como implementá-las
Todas as versões do programa são oferecidas em meio período,
e são predominantemente oferecidas por ensino à distância,
para que você possa adequar seus estudos em torno de seus
compromissos.
Versão

Duração

Requisitos

Mestrado

24 meses

Oito módulos mais dissertação

Diploma de
pós-graduação

21 meses

Oito módulos (sem dissertação)

Certificado de
pós-graduação

10 a 24 meses

Quatro módulos (sem dissertação)

nottingham.ac.uk/pgstudy
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Oportunidades de pesquisa

Grandes mentes crescem juntas

Como se inscrever

A pesquisa jurídica de alta qualidade
assume diferentes formas, e uma ampla
variedade de métodos de pesquisa jurídica
são empregados nos inúmeros projetos de
pesquisa em andamento na faculdade.

Valor do investimento

Sinta-se em casa

Para acessar as informações mais atualizadas, acesse
nottingham.ac.uk/fees

Para que sua mudança para Nottingham seja simples e descomplicada,
garantimos a todos os novos alunos de pós-graduação uma acomodação
individual durante um ano providenciada pela universidade. Para se
qualificar, você deve aceitar uma vaga em um dos nossos cursos de pósgraduação e solicitar a acomodação na data especificada. Saiba mais
sobre as nossas acomodações, incluindo as informações mais recentes
sobre essa garantia, no site nottingham.ac.uk/accommodation

No mais recente Referencial de Excelência em Pesquisa, nossas
pesquisas foram classificadas como internacionalmente importantes,
e fomos classificados em 6º lugar no Reino Unido em termos de poder
de pesquisa, intensidade e participação de mercado.

Centro de Direito Comercial
nottingham.ac.uk/clc

Promove a excelência em pesquisa na área de direito comercial
e o impacto da pesquisa na reforma e desenvolvimento do direito
comercial, nacional e internacionalmente.

Centro de Pesquisas em Justiça Penal
nottingham.ac.uk/cjrc

Reúne bolsistas e interessados ativos em pesquisas em áreas como
direito penal, processo penal, evidência criminal, sentenças e direito
penal internacional, refletindo uma gama de abordagens teóricas e
metodológicas.

Centro de Direito em Direitos Humanos
nottingham.ac.uk/hrlc

Comprometido com a promoção e proteção dos direitos humanos
e o estabelecimento e fortalecimento do estado de direito em todo
o mundo; trabalhando com estudantes, profissionais, governos,
sociedade civil e organizações internacionais, tendo implementado
programas na Europa, África, Ásia e Oriente Médio.

Grupo de Pesquisa em Contratos Públicos
nottingham.ac.uk/pprg

Líder mundial em pesquisa e ensino em regulamentação de contratos
públicos, trabalhando com governos nacionais e organizações
internacionais em projetos que abrangem áreas tão diversas quanto
a legislação de contratos públicos da UE e da OMC, contratação de
ajuda vinculada, aquisição de defesa e reforma de contratos de países
em desenvolvimento.

Centro de Direito e Segurança Internacional
de Nottingham
nottingham.ac.uk/nilsc

Tem foco na segurança humana e na segurança do estado,
abordando questões de segurança humana, política, militar,
socioeconômica, de recursos e de energia.

Centro de Tratados

nottingham.ac.uk/treaty-centre
Realiza pesquisas sobre a lei de tratados e a prática da elaboração
de tratados, realizando também consultoria e trabalhos práticos
relativos à elaboração, adoção, interpretação e implementação
de tratados em diversos campos.
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Inscrição, taxas e financiamentos

nottingham.ac.uk/law/research

Doutorado em Direito
Com centros de pesquisa bem estabelecidos e conexões com
importantes instituições de várias partes do mundo, a Faculdade
de Direito é um centro dinâmico para o estudo de doutorado.
Um doutorado é a forma mais avançada de estudo de pós-graduação.
É concedido mediante a conclusão com êxito da pesquisa
supervisionada, exame oral e tese final.
Você receberá dois supervisores com a especialização adequada
para fornecer suporte ao seu projeto de pesquisa. A faculdade
oferece supervisão na maioria das áreas e para projetos
interdisciplinares que abordem um aspecto legal.
Promovemos uma comunidade acadêmica e social vibrante e
diversificada, atualmente contando com cerca de 65 estudantes
de pesquisa de todas as partes do mundo.
Acadêmicos e alunos de pesquisa estão todos empenhados nos
mesmos esforços, e podem aprender muito uns com os outros.
Incentivamos ativamente nossos alunos de doutorado a se envolver
na comunidade mais ampla da faculdade e a desempenhar um papel
pleno em suas atividades de pesquisa.
Embora a pesquisa jurídica seja muitas vezes uma atividade
individual, muitas atividades de pesquisa colaborativa são
realizadas, incluindo coautoria de publicações, séries de seminários
e grupos de leitura e debates. Além disso, nossos alunos de pesquisa
organizam suas próprias séries de seminários, que os ajudam
a praticar e desenvolver suas habilidades de apresentação.

Suporte
A Faculdade de Direito conta com um escritório dedicado para
alunos de doutorado. Você terá acesso 24 horas por dia a um espaço
particular para estudo, com seu próprio computador, espaço de
mesa com fechadura e impressões gratuitas ilimitadas.
Temos ainda um fundo generoso para apoiar alunos de pósgraduação com despesas relativas a pesquisa, como a participação
em conferências e treinamentos, viagens de campo para coleta de
dados ou para acesso a recursos específicos. Você poderá contar
com fundos alocados para apoiá-lo durante os seus estudos.

Pré-requisitos
Cursos concluídos
2:1 (ou equivalente internacional), preferivelmente em direito, embora
também consideremos inscrições de candidatos que tenham obtido
boas pontuações em outras ciências sociais ou disciplinas de humanas.
Ensino à distância
Certificado de pós-graduação em Direito em Direitos Humanos
Internacionais exige um 2:1 (ou equivalente internacional) em direito,
ciências humanas ou ciências sociais. Candidatos com outras
qualificações ou experiências relevantes também serão considerados.
Programa Executivo
Candidatos para Mestrado/Diploma de Pós-Graduação/Certificado
de Pós-Graduação em Direito e Políticas de Contratos Públicos
devem ter um 2:1 ou 2:2 superior (ou equivalente internacional).
Candidatos com formação acadêmica alternativa também serão
considerados quando apresentarem experiência de trabalho e/
ou qualificações profissionais relevantes, como um MCIPS.
Oportunidades de pesquisa
Normalmente exige-se dos candidatos um mestrado em uma
disciplina relevante, com média de ensino e dissertação de
65% ou superior; mais um 2:1 (ou equivalente internacional).
Para consultar os requisitos completos acesse as listas
individuais por curso em nottingham.ac.uk/pgstudy

Política de igualdade de oportunidades
A Universidade almeja criar condições nas quais alunos e funcionários
sejam tratados unicamente com base nos próprios méritos,
habilidades e potencialidades, independentemente de gênero, raça,
cor, nacionalidade, origem étnica ou nacionalidade, idade, contexto
socioeconômico, deficiência, religião ou convicções políticas,
associação sindical, circunstâncias familiares, orientação sexual
ou outra distinção irrelevante.

Financiamento do curso
As atuais oportunidades de financiamento estão listadas no site da
faculdade, no endereço nottingham.ac.uk/law, e também podem
ser encontradas no site da Faculdade de Pós-Graduação no endereço
nottingham.ac.uk/graduateschool
Uma grande variedade de bolsas internacionais estão disponíveis
para países e regiões específicos. Saiba mais em
nottingham.ac.uk/go/international-scholarships

Candidatos da União Europeia e estrangeiros
A comunidade global da Nottingham é composta por funcionários e
alunos de mais de 150 países. Os funcionários viajam regularmente
para conhecer futuros alunos, realizando eventos em países como
China, Gana, Índia, Malásia e muitos outros. Saiba mais em
nottingham.ac.uk/international/meetus
Se você precisar de um visto para estudar, a universidade fornecerá
todas as informações e orientações necessárias. Saiba mais em
nottingham.ac.uk/go/student-visa
Confira as informações específicas para o seu país, incluindo requisitos
para ingresso, informações de contato e representantes no site
nottingham.ac.uk/go/yourcountry

Requisitos da língua inglesa
Para candidatos cuja língua materna não é o inglês, exigimos
IELTS 6,5 (não inferior a 6,5 em escrita, 6,5 em leitura e 6,0 em
conversação e compreensão), exceto para Mestrado em Pesquisa em
Ciências Sociais (Estudos Sócio-Legais), que exige IELTS 7,0 (não inferior
a 6,0 em nenhum elemento). Confira mais informações e uma lista de
outros requisitos da língua inglesa que aceitamos no site
nottingham.ac.uk/go/alternativerequirements

Preparação e suporte para o Inglês Acadêmico
Credenciado pelo British Council para o ensino de inglês no Reino
Unido, o Centro de Ensino da Língua Inglesa da Universidade
oferece preparação e suporte de alta qualidade. Nossos cursos
preparatórios elevam suas habilidades acadêmicas e de língua
inglesa ao nível necessário para você avançar para o curso de
pós-graduação sem precisar refazer o IELTS ou outro teste
equivalente. Um curso de especialização em direito de 10 semanas
também está disponível. Saiba mais em nottingham.ac.uk/cele

nottingham.ac.uk/pgstudy/how-to-apply
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Para dúvidas após a conclusão do curso, fale com:
Centro de Consultas de Recrutamento de Alunos
+44 (0)115 951 5559

Esta publicação está disponível em
outros formatos:

nottingham.ac.uk/contact

+44 (0)115 951 5559

NottsLaw

alternativeformats@nottingham.ac.uk

@UoN_Law
nottingham.ac.uk/law

Este folheto foi elaborado antes do ano letivo a que se aplica. Todos os esforços foram realizados para garantir que as informações contidas neste folheto sejam precisas
no momento da publicação, mas pode haver alterações (por exemplo, ao conteúdo do curso), dado o intervalo entre a publicação e o início do curso. Portanto, é muito
importante conferir no site nottingham.ac.uk/pgstudy se houve alguma atualização antes de se inscrever em um curso. Se houver diferença entre o conteúdo deste
folheto e o nosso site, o conteúdo do site prevalecerá.
© University of Nottingham 2018. Todos os direitos reservados. Printed October 2018.

