
Prepare-se para cursar direito nos EUA
Melhore seu inglês
Conheça a vida de um campus americano

O Centro de Educação Jurídica Internacional (CILE) da 
Escola de Direito e o Instituto de Língua Inglesa (ELI) no 
Departamento de Linguística da Universidade de Pittsburgh 
estão trabalhando juntos para oferecer um programa de 
quatro semanas para alunos de direito de fora dos EUA. 
O programa combina uma introdução ao sistema jurídico 
dos EUA, ensino de língua inglesa e uma diversidade de 
experiências e atividades em Pittsburgh e região.

Os participantes do programa contarão com os mais de 23 
anos de experiência do CILE no ensino de direito americano 
a advogados internacionais, bem como os mais de 50 
anos de experiência do ELI na preparação de estudantes 
internacionais para o sucesso acadêmico e profissional. 
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Resumo do programa

Há aulas quatro dias por semana (um total de 17 horas  
cada semana), e elas incluem:

Aulas sobre diversos tópicos de direito americano, incluindo 
exercícios práticos sobre direito empresarial e litígio, bem 
como exposição ao “método socrático” de instrução jurídica 
dos EUA. Aulas de idioma com foco em fala e audição, 
incorporando termos e conceitos jurídicos dos EUA.

As aulas são ministradas inteiramente em inglês, sendo 
necessário ter, ao menos, um nível intermediário alto de 
proficiência.

As atividades e excursões extraclasse incluem:
• Visitas a um escritório de advocacia, a um tribunal e a 

escritórios municipais.
• Uma viagem de fim de semana a Washington, DC.
• Uma viagem de um dia a Niagara Falls.
• Um jantar na casa de uma família da região.
• Um jogo de beisebol do Pittsburgh Pirates.
• Uma visita a Fallingwater, marco arquitetônico em  

Laurel Highlands.
• Um passeio de barco por Pittsburgh. 

Datas do programa

Check-in: Domingo, 7 de julho de 2019

Check-out: Sábado, 3 de agosto de 2019

Alojamento

A taxa do programa inclui um quarto compartilhado para 
duas pessoas no campus da Universidade de Pittsburgh. 
(Quartos privados estão disponíveis mediante uma taxa 
adicional.)

Vistos

Os participantes devem planejar participar com visto de 
turismo.

Custo

US$ 4.500, incluindo mensalidade, taxas universitárias 
obrigatórias, eventos e viagens especiais do programa e 
alojamento estudantil no campus.

O valor do programa não inclui o custo de deslocamento do 
participante de/para Pittsburgh, custos de vistos, refeições, 
seguro de saúde e outras despesas.

Inscreva-se hoje mesmo!

A ficha de inscrição está disponível para download em  
www.eli.pitt.edu/programs/LLEP. O prazo para inscrição é  
15 de abril de 2019. O tamanho da turma é limitado, e 
será dada prioridade a alunos e grupos provenientes de 
parceiros da universidade. O programa pode ser modificado 
ou cancelado caso o número mínimo de inscritos não seja 
alcançado.

Sobre Pittsburgh: Pittsburgh, que já foi o centro da 
indústria siderúrgica americana, é hoje considerada um 
modelo para cidades que estão entrando na economia 
do conhecimento. Pittsburgh tem um crescente mercado 
de startups de tecnologia e biotecnologia e atraiu líderes 
renomados, como Google e Uber, tornando-a uma das  
“Dez principais cidades tecnológicas” de acordo com a 
revista Wired. A Forbes e a The Economist consideram 
Pittsburgh uma das “Melhores cidades para viver nos EUA” 
devido à combinação de baixo custo e alta qualidade de 
vida, e baixa criminalidade. draft




