INTERNACIONALIZE-SE
BECOME INTERNATIONAL

Conheça
nossos
cursos e tenha uma
experiência
internacional sem
sair do Brasil!
.

Missão

O programa Exchanging Hemispheres, uma iniciativa
da Faculdade de Direito da UPM e da COI, tem o
objetivo de potencializar a cultura internacional da
UPM, ao propiciar a transformação do campus
Higienópolis em um campus internacional nos meses
de janeiro, junho e agosto.

PROFESSIONAL
FORMATION

Objetivos
We aim to let you see
O programa Exchanging Hemispheres tem
and do everything the
por finalidade o desenvolvimento de
competências para aprimoramento
citiesdahave to offer.
performance e da rede profissional de seus
alunos a partir de dois eixos "Professional
Formation" e "Comparative Law".

i) problem solving;
ii) negociation skills;
iii) interviews and questions;
iv) councilling;
v) networking and business
development;
vi) legal reasoning; and
vii) fact value and valuation.

COMPARATIVE LAW
i)
Compare how different
countries approach same legal
issues, social and economical
problems;
ii) develop benchmark skills and
broaden
your
world
view
regarding legal solutions

2020
4 ª EDIÇÃO

Nossos cursos
2020
TRAINING IN THE LEGAL
PROFESSIONAL FOR SOCIAL
JUSTICE IMPACT
formação
em
competências
profissionais
para
aplicação
do
direito com foco na transformação e
no impacto social.

NEGOTIATION
MEDIATION THEORY
PRACTICE

AND
AND

Aspectos teóricos da Negociação e da
Mediação. Aplicação prática da teoria
na resolução de conflitos. O curso
aborda os princípios, estratégias e
habilidades da Negociação e da
Mediação.

O DIREITO DO TRABALHO
SOB
PERSPECTIVA
COMPARADA: REGULAÇÃO
EUROPEIA E BRASILEIRA
Explora o direito do trabalho sob a
ótica da integração, abordando as
características institucionais e legais
de Portugal, Brasil, Mercosul e União
Europeia.

Edições
Anteriores
“o EH é uma experiência completa,
congrega conteúdo de alta qualidade com
profissionais engajados do meio jurídico. As
aulas exigem participação ativa do aluno
em diversas situações do cotidiano, além
de simulações de casos concretos, ou seja,
o aluno é protagonista do processo de
aprendizado, o que é fundamental para a
absorção do conteúdo programático. Minha
experiência superou todas as expectativas,
além de o professor trazer toda a
experiência americana, fez um comparativo
com o contexto brasileiro” (Gustavo Vieira
da Silva)

VISIT US

2017
1 ª EDIÇÃO

Trabalhou o aspecto da
conscientização
dos
direitos, obrigações e
responsabilidades e dos
procedimentos efetivos de
resolução de problemas
legais os diferenciando dos
demais.

“ACCESS TO
JUSTICE AND
CLINICAL
LEGAL
EDUCATION”
ALLAN RUSSEL LONDON SOUTH BANK

INTERNATIONAL
LAW OF HUMAN
RIGHTS
Professor Alexander Morawa
da American University
capacitou estudantes para o
cohecimento do sistema ONU

MEDIATION:
THEORY AND
PRACTICE
Professor James Craven, da
Pepperdine University, examinou
os procedimentos e dinâmicas da
intervenção de mediadores na
intervenção de conflitos

VISIT US

2018
2 ª EDIÇÃO

A 2a. edição desse curso
também trabalhou o aspecto
da
conscientização dos direitos,
obrigações e
responsabilidades, trazendo a
experiência de alunos da
London South Bank University
para
compartilharem
sua
experiência.

VISIT US

2018
2 ª EDIÇÃO

“ACCESS TO
JUSTICE AND
CLINICAL
LEGAL
EDUCATION ”
ALLAN RUSSEL LONDON SOUTH BANK

123 Anywhere St., Any City, ST 12345
(123) 456 7890
hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com

INTERNATIONAL
LAW OF HUMAN
RIGHTS
Professor Alexander Morawa
da American University
capacitou estudantes para o
cohecimento do sistema ONU.

MEDIATION:
THEORY AND
PRACTICE
Professor James Craven, da
Pepperdine University, examinou
os procedimentos e dinâmicas
da intervenção de mediadores na
intervenção de conflitos

DIREITO DO TRABALHO SOB A
PERSPECTIVA COMPARADA
Prof. Catedrática Dra. Maria do Rosário
abordou questões do Direito do trablaho
contemporâneo, sob a perspectiva
comparada.

Dois novos cursos integraram essa 2a. edição: "O
direito do trabalho sob a perspectiva comparada" em
convênio com a Universidade de Lisboa e "Advanced
Negotiation

Techiniques",

Pepperdine University.

em

convênio

com

a

ADVANCED NEGOTIATION
TECHINIQUES
Professor Marcelo Rosadilha da Pepperdine
University ensinou aos alunos a base teórica
para aplicação prática das técnicas de
negociação.

Depoimento

"O curso foi excelente e muito
amplo. Além de técnicas e bases da
mediação, tivemos experiências práticas
para
entender a efetiva aplicação teórica. O
professor foi essencial, ele era aberto e
envolvente, um ótimo exemplo de
profissional
da área, as experiências que relatou foram
enriquecedoras e inspiradoras”
(Mariana Cócus Bueno, aluna do quinto
semestre da Faculdade de Direito do
Mackenzie em 2018)

VISIT US

2019
2019
3ª Edição
3 ª EDIÇÃO

Capacitação dos alunos na
análise e gestão de risco
empresarial, com destaque para
as ações de governança. O
curso aprofundou na Gestão
sustentável de risco e no
conceito de interesse ambiental
como o conjunto de obrigações
impostas a Instituições Públicas
e Privadas.

VISIT US

“RISK
MANAGEMENT
IN LAW,
BUSINESS & THE
STEWARDSHIP
OF NATURE'S
CAPITAL”
RICHARD ROE GEORGETOWN
UNIVERSITY AND
WALTER W.
BARDENWERPER DA
UNIVERSIDADE DE
PEKING

Capacitação dos alunos na
análise e gestão de risco
empresarial, com destaque para
as ações de governança. O
curso aprofundou na Gestão
sustentável de risco e no
conceito de interesse ambiental
como o conjunto de obrigações
impostas a Instituições Públicas
e Privadas.

COMPARATIVE
CONSTITUCIONAL
RIGHTS: US
SUPREME COURT
AND STF CASES”
Teorias

e

interpretação
constitucional

métodos
e

de

escrutínio

adotados

pela

Suprema Corte dos EUA foram
comparados com as ferramentas
empregadas
Tribunal
similares..

pelo

Federal

Supremo
em

casos

Professora Cora True-Frost,
da Universidade de Syracuse,
abordou, de forma
comparada, a jurisprudência
sobre questões fundamentais
como direito à igualdade e
combate à
discriminação,liberdade de
expressão, liberdade de
religião e devido
processolegal proferida pela
Suprema Corte dos EUA e
pelo Supremo Tribunal
Federal

"COMPARATIVE CONTRACT LAW ”
Curso ministrado em inglês que trouxe ao
aluno o papel do direito internacional
privado no processo de formação de
contratos, bem como os reflexos da
negociação da cláusula de eleição de foro.

Professora Ingeborg
Schwenzer trouxe em suas
aulas não apenas o
ensinamento das técnicas de
redação, mas sobretudo
questões do direito negocial.

Coordenação Acadêmica
O Programa Exchanging Hemispheres é
Coordenado pelos Professores Pedro Buck e
Regina Jorgeti e conta com a colaboração dos
demais Prof. da Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie para
expansão da internacionalização.

Professores Colaboradores
Prof. Dr. André Pagani de Souza
Prof. Dr. Daniel Tavela Luís
Prof. Dr. Flávio Leão Bastos Pereira
Prof. Dra. Geisa de Assis Rodrigues
Prof. Dr. Jouberto Cavalcante
Prof. Dr. Luiz Guilherme Dellore

.

INTEGRE NOSSA REDE

CONTATO:
coex.fdir@mackenzie.br

.

