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Pace Law School goza de reputação internacional por seus programas de direito
ambiental e internacional, bem como pelo seu papel de fundadora do Willem C.
Vis International Commercial Arbitration Moot e anfitriã do Albert H. Kritzer CISG
Database.
Localizada na cidade de White Plains—entre a agitação de Nova Iorque e a beleza
natural do Vale do Rio Hudson—nosso campus oferece um silencioso e seguro local
de estudo com todas as comodidades de Manhattan a apenas meia hora de trem.
Pace Law School oferece programas de pós-graduação destinados a conduzir
operadores do direito para um patamar superior em suas carreiras. Se o seu
plano for se especializar em direito ambiental, retornar ao seu país com um maior
conhecimento do direito e prática jurídica americana, ou mesmo se tornar um
advogado nos Estados Unidos, nosso objetivo é o mesmo: preparar você para a
sua carreira jurídica.

Mestrado em Direito Ambiental

Mestrandos também poderão
buscar estágio jurídico em missões
permanentes na ONU em Nova

Doutorado em Direito Ambiental
Aspirantes à academia podem concorrer
ao altamente competitivo Doutorado em
Direito Ambiental. O SJD, ou Doctor of
Juridical Science, é um diploma orientado
à pesquisa e pretende guiar novos
acadêmicos pelo processo de escrever
e publicar uma tese de doutorado que
crie conhecimento original em uma área
específica do direito ambiental.

A Pace Law School é conhecida
mundialmente por seu programa em
Direito Ambiental, constantemente
lembrado como um dos melhores
programas oferecidos nos Estados
Unidos. A Pace oferece um extenso
rol de cursos que abordam direito
e políticas ambientais, bem como
oportunidades únicas para que
estudantes ganhem experiência lidando
com a matéria ambiental. O Mestrado
em Direito Ambiental recebe de braços
abertos estudantes dos Estados Unidos
e exterior.

Litigância Ambiental da Pace se uniu com
a recém nascida organização Hudson
Riverkepper para garantir padrões de
limpeza da bacia hidrográfica, ganhando
vital experiência na área.

O posicionamento da Pace na vanguarda
do Direito Ambiental está intimamente
ligado à nossa localização junto ao Vale
do Rio Hudson. O direito ambiental
começou aqui na década de 60, com os
primeiras batalhas legais para salvar o
Rio Hudson e a Storm King Mountain da
poluição e do desenvolvimento. Muitos
dos advogados que lideraram estes
esforços se tornaram professores na Pace
Law. Cerca de 30 anos atrás, a Clínica de

Em cada área, os alunos deverão cursar
as disciplinas fundamentais, bem
como outras mais específicas como
adaptação climática, direito ambiental
comparado e direitos humanos de
acesso à água. Os alunos poderão
fazer estágio no Pace Energy and
Climate Center, no Global Center for
Environmental Legal Studies ou mesmo
no Land Use Law Center for Sustainable
Development.

Como parte do programa, alunos
devem escolher dentre três áreas de
concentração:
• Direito do Clima e da Energia
• Direito Ambiental Global
• Direito do Uso do Solo e
Desenvolvimento Sustentável

Iorque por meio da United Nations
Environmental Diplomacy Practicum,
uma oportunidade única fornecida
pela Pace Law. Os alunos também
poderão optar por trabalhar com
nossos professores e pesquisar
um tópico de interesse pessoal ou
escrever uma dissertação em nível de
publicação.
Os mestrandos em Direito Ambiental
juntar-se-ão a uma crescente
comunidade de ex-alunos nos Estados
Unidos e em diversos países ao redor
do mundo. Nossos ex-alunos trabalham
em escritórios, departamentos jurídicos,
ONGS, entidades governamentais e na
área acadêmica.

Mestrado em Direito Comparado
O Mestrado em Direito Comparado
é idealizado para quem já possui um
diploma em Direito no seu país de
origem. O programa começa com
Introdução ao Direito Americano e com
Fundamentos de Pesquisa e Redação
Jurídica. Os estudantes deverão
então escolher disciplinas específicas

de direito americano, como Direito
Empresarial, Direito e Processo Penal,
Propriedade Intelectual e Litigância e
Resolução de Conflitos.
Os alunos também poderão se
especializar em Direito Empresarial
Internacional, inscrevendo-se em
cadeiras como Transações Comerciais
Internacional, Direito das Negócios
Internacionais, Negócios Transfronteiriços
e outras matérias negociais.
Por fim, existe ainda a opção pela
especialização em Prática Legal
Americana, um caminho que prepara
alunos internacionais para fazer o New
York Bar Exam mediante a seleção
de disciplinas aprovadas pela New
York Court of Appeals. Alunos são
incentivados a fazer cursos específicos
de preparação para aumentar suas
chances de aprovação no exame.
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A LOCALIZAÇÃO DA
PACE LAW SCHOOL OFERECE:
• campus arborizado dentro de uma das
melhores pequenas cidades dos Estados
Unidos.
• centro de Manhattan e o Vale do Rio
Hudson a minutos de distância.
• acesso sem paralelo a estágios e ofertas
de emprego, bem como a eventos
culturais e esportivos.
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Para saber mais, acesse
www.law.pace.edu/graduate

78 North Broadway
White Plains, NY 10603
www.law.pace.edu

This paper is manufactured using
Green-e certified renewable energy.
Pace is committed to a sustainable campus.
See our sustainability policy at
www.law.pace.edu/sustainability

