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CONVÊNIO ENTRE  A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 

BRASILEIROS, ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRATURA, E A 

UNIVERSIDADE SAMFORD, EUA. 

 

 

Dados referentes à bolsa de estudo para o MESTRADO EM DIREITO 

COMPARADO – MASTER OF COMPARATIVE LAW PROGRAM _ MCL 

PROGRAM-, na Faculdade Cumberland de Direito da Universidade 

Samford, na cidade de Birmingham (Alabama/Estados Unidos). Poderão 

participar filiados à AMB.  

1. Trata-se do Programa de Mestrado em Direito Comparado – MASTER OF 

COMPARATIVE LAW PROGRAM – MCL PROGRAM -, com duração 

improrrogável de 5 (cinco) anos. O programa foi criado especialmente para juízes, e 

permite que os créditos sejam realizados nos meses de junho e julho de cada um dos dois 

primeiros anos, de forma concentrada, permitindo que o mestrando não precise residir 

nos EUA durante os dois primeiros anos, como ocorre nos demais programas de mestrado 

naquele país. Concluídos os créditos, o mestrando terá três anos para elaborar sua tese e 

apresentá-la à banca examinadora. 



2. O candidato ao mestrado deverá submeter-se a uma prova escrita e a uma prova oral, 

ambas no idioma inglês, realizadas na sede da Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) em Brasília (DF). A bolsa de estudo será concedida ao primeiro aprovado. A prova 

consiste de texto jurídico em inglês, com questões elaboradas sobre ele para avaliação da 

capacidade de compreensão do candidato. Os aprovados na prova escrita serão avaliados 

também por prova oral. A avaliação dos candidatos será feita por uma banca 

examinadora, constituída de membros já formados no Programa Mestrado em Direito 

Comparado. Exige-se, portanto, bom nível de compreensão do inglês e do inglês jurídico, 

não apenas para aprovação no teste de admissão, mas também para permitir que o aluno 

acompanhe o programa com segurança e sucesso. 

3. A bolsa de estudo abrange a matrícula (tuition) do aluno, no total de U$ 5.462,00, 

para o primeiro ano do programa. As despesas com passagem, estadia, livros, alimentação 

e demais do mestrando correrão por conta do aluno premiado. 

4.  Os interessados poderão acessar a brochure do programa para o ano de 2017, no site 

da Universidade Samford (www.samford.edu). Informações complementares poderão 

ser obtidas no telefone (011) 2895 4544 com a desembargadora Maria Cristina Zucchi.  

5. A inscrição deverá ser feita até o dia 04 de abril de 2017 e enviada para o e-mail 

tizucchi@gmail.com. Vale lembrar que o candidato inscrito arcará com suas despesas 

(passagem, hospedagem e alimentação) para participar do processo seletivo.   

6. A prova escrita será realizada no dia 7 de abril de 2017, às 10h, na sede da AMB, 

SCN - Qd. 02 - Bl. D - Torre B - 13º andar - Sala 1302 - Centro Empresarial Liberty Mall, 

Brasília (DF). Os aprovados na prova escrita farão a prova oral no mesmo dia, às 13h 

no mesmo local.  
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