
 

Curso Internacional de Curta Duração  

“A dimensão social no Mercosul e no Brasil:  

uma integração econômica e social” 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Lisboa| 

 Instituto de Estudos de Direito Brasileiro 

 

 
A Universidade de Lisboa (ULisboa) está selecionando estudantes interessados em participar de curso de curta duração 
que ocorrerá em Lisboa, entre os dias 12 e 16 de novembro deste ano.   
 
Oportunidade para a comunidade Mackenzista: 

06 vagas gratuitas para estudantes do curso de Direito, que poderão participar de: 
 Curso “A Dimensão Social no Mercosul e no Brasil: uma integração econômica e social”, sob a gestão do 

Prof. Dr. Jouberto Cavalcante (UPM) e com a participação da Professora Catedrática Maria do Rosário 
Palma Ramalho (ULisboa). Carga horária: 20 horas  

 Acompanhamento de Aulas Regulares da Graduação da ULisboa; 
 
Processo Seletivo: 
A inscrição deverá ser realizada, a partir do dia 20 de setembro até 12 de outubro, junto à Universidade de 
Lisboa, no link http://www.fd.ulisboa.pt/servicos/instituto-de-direito-brasileiro/agenda_idb/. 
 
Custo de Inscrição:  € 25,00 para alunos da UPM. 
 

Demais Custos (estimativa)*: 
 Passagens aéreas:  R$ 3.300,00; 
 Alimentação: R$ 160,00 por dia; 
 Hospedagem:  R$ 1.400,00 (6 dias); 
 Transporte: R$ 600,00; 
 Total Estimado: R$6.600,00 

 
*Os valores foram obtidos a partir de cotação 
realizada pela própria Universidade de Lisboa. Cabe 
ao interessado promover a compra e reserva junto 
à cia aérea e hotéis. 
 

 
 
Prof. Dr. Jouberto Cavalcante (UPM) 
 

Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre 
em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (2005) e 
Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (2003).  

 



Profa. Catedrática Maria do Rosário Palma Ramalho 
 

Professora Catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa, desde 2010, coordenando 
e regendo as disciplinas de Direito do Trabalho e de Teoria Geral do Direito Civil, nos 
Cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Conferencista convidada em 
inúmeras iniciativas científicas, em Portugal e no estrangeiro, tais como Alemanha 
(Trier), em França (Paris), na Bélgica (Bruxelas), na Hungria (Budapeste), no Brasil (S. 
Paulo e Campinas), na Holanda (Haia) e em Espanha (Madrid e Valência). 

 
 

 
 
Instituto de Direito Brasileiro| Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 
Há mais de uma década que a Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, através do Instituto de Direito 
Brasileiro, desenvolve e consolida a cooperação científica e 
pedagógica com instituições e universidades brasileiras, 
promovendo e apoiando os estudos de Direito Brasileiro e, em 
especial, nas suas ligações com o Direito Português. 

 
 
 
 
A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa figura como um dos 
melhores cursos de Direito de Portugal e um dos mais tradicionais da Europa. 
 
Lisboa 

 

 
 
Capital pulsante de Portugal, situada à foz 
do Rio Tejo, é reconhecida pelo seu ar 
acolhedor, tradição e céu azul. Seus 
restaurantes, museus e espaços culturais 
permitem ao estudante vivenciar a cultura 
que influenciou a formação brasileira e, 
inclusive, os fundamentos do Direito 
Brasileiro. 

 

 
 
 
 
Entre as aulas, o estudante pode escutar 
Fado, se aventurar pelo Mosteiro dos 
Jeronimos ou, ainda, se deliciar com 
pastéis de Belém e pescados frescos. 


