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Face à situação pandémica atual, as circunstâncias 
poderão alterar-se em determinados aspetos.



Este guia é feito no sentido de dar a conhecer aos alunos as

possibilidades de vertentes internacionais relacionadas com mestrados

oferecidas pela nossa faculdade, bem como outras experiências de um

mestrado realizado na totalidade no estrangeiro, através de uma

candidatura direta ou através de intermediários (existem diversas

instituições que auxiliam na candidatura para mestrados

internacionais, tais como: Information Planet, Study Abroad,  Education

First, entre outros).

THEMIS Program

A NOVA School of Law é membro da Rede THEMIS, que inclui

Universidades da Europa, da Ásia e da Oceânia. A Rede tem como

propósito promover a cooperação académica no âmbito do direito do

comércio internacional e incentivar a internacionalização de

estudantes de mestrado.

O Programa é destinado a alunos de Mestrado, nas áreas do Direito e

da Economia, e prevê que o 1º semestre (fall/winter semester) seja feito

numa das Universidades parceiras, obrigando à inscrição em pelo

menos 30 créditos ECTS, e aprovação em 24 créditos ECTS.

Para além de existir a obrigatoriedade de os estudantes fazerem um

semestre fora, numa das Universidades parceiras, os alunos

selecionados para participarem no Programa têm que fazer um

Estágio Internacional (organizado pelo próprio estudante) e, no 2,º

semestre (Spring semester), os alunos devem participar no Seminário

THEMIS (com a duração de 3 dias), organizado por uma das

Universidades parceiras.

INTRODUÇÃO

https://www.informationplanet.pt/
https://www.studyabroad.com/
https://www.ef.edu.pt/cc/pt/cursos-linguas/?source=007941,GGPTS_EF_00_00&semcp=S-EF&semag=EF-BRD-1E---EF-00-00&pkw=Education+First&gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYqbIqVUYKtNviHL5DPaR4z3rCOik1MP5j0VdU5ZtfHER1CTzRIoFvEaAvjoEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.erasmusmais.pt/


Programa Erasmus+

O Programa  Erasmus + oferece aos estudantes universitários (dos 3

ciclos de estudos), docentes e colaboradores do ensino superior a

possibilidade de efetuar períodos de mobilidade, para fins de

aprendizagem, estágio ou formação. 

Permite que os alunos europeus façam um intercâmbio de um

semestre ou de um ano letivo numa outra universidade europeia

(desde que fora do seu país de origem), com reconhecimento imediato

dos créditos realizados, e com possibilidade de aceder a uma Bolsa da

Comissão Europeia. Isto permite que os alunos portugueses tenham

uma experiência única, fora do seu país, e, aos que ficam em Portugal,

que recebam e tenham contacto com alunos vindos de outros países,

contribuindo para a visão global de internacionalização da NOVA

School of Law.

Pode consultar a lista de acordos aqui. 

E.MA - European Master's Degree in

Human Rights Democratisation

O Curso E.MA é ensinado em Veneza através da colaboração de

professores de múltiplas Universidades que são coordenados pelo

pessoal residente no Lido, em Veneza, sede do ex-EIUC, hoje absorvido

pelo Global Campus. O E.MA tem como objetivo formar profissionais de

alto nível no domínio dos direitos humanos e democratização,

qualificados para trabalhar como académicos, membros do pessoal ou

trabalhadores de campo para organizações intergovernamentais,

governamentais e não governamentais. Além disso, este Mestrado

procura criar uma rede europeia de desenvolvimento curricular e

intercâmbio de pessoal entre Universidades no domínio dos direitos

humanos. Saiba mais aqui.

INTRODUÇÃO

https://www.erasmusmais.pt/
http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2021/01/Learning_Agreements_ErasmusThemis.pdf
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html


THEMIS -
INSTITUTIONAL
AGREEMENT’S

 Estudantes beneficiários dos Serviços de Ação Social (SAS);

 Estudantes que pretendam fazer mobilidades no âmbito da rede THEMIS;

 Outros estudantes.

Bolsa

Os alunos selecionados para o programa THEMIS podem inscrever-se para as bolsas

Erasmus + através de sua instituição de origem, se cumprirem os requisitos

necessários. 

Como e quando é feito o pagamento da bolsa THEMIS?

O valor de bolsa será transferido para o IBAN indicado na plataforma THEMIS, no

máximo após 30 dias da assinatura do contrato THEMIS pelo Vice-Reitor da

Universidade NOVA.

O pagamento será efetuado em 2 fases: 70% e 30%.

Como é feita a atribuição de bolsas?

A ordem de atribuição de bolsas é a seguinte:

1.

2.

3.

Qual é o valor mensal das bolsas?

Grupo 1 | Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo,

Noruega, Reino Unido, Suécia. → 400€

Grupo 2 | Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália,

Malta, Países Baixos. → 350€
Grupo 3 | Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia,

Lituânia, Macedónia do Norte, Polónia, República Checa, Roménia, Sérvia, 

Turquia. → 300€

Informações Gerais



THEMIS -
INSTITUTIONAL
AGREEMENT’S

Propinas 

Durante a participação no programa, os alunos continuam a pagar regularmente

mensalidades e taxas à sua Universidade de origem. Os alunos interessados devem

consultar o Gabinete de Mobilidade em relação a esses pagamentos. 

As instituições parceiras podem exigir que os alunos paguem taxas administrativas

para participação no programa. 

Requisitos de Admissão 

– Os estudantes que estejam devidamente inscritos na NOVA School of Law num

programa de estudos de ensino superior conducente a um grau, no ano letivo em

que se candidatam e no ano letivo em que realizam a mobilidade;

– Apenas são admitidas candidaturas de estudantes de 1.º ciclo que tenham

completado ou tenham obtido equivalência a um mínimo de 60 ECTS (European

Credit Transfer System) de unidades curriculares;

– Não ser candidato/a, simultaneamente, a outro programa de mobilidade nacional

ou internacional.

FAQs

https://novalaw.unl.pt/faqs-mobilidade-rede-themis/

Brochura do Programa 

✓ Propinas gratuitas

✓ #113 Melhor
Universidade do Mundo

✓ Alojamento para
estudantes
internacionais

✓ Cursos orientados
para o mercado de
trabalho

✓ Ensino em Inglês

Informações Gerais

https://novalaw.unl.pt/faqs-mobilidade-rede-themis/
http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2020/11/THEMIS-Brochure_2020.pdf
http://novalaw.unl.pt/wp-content/uploads/2020/11/THEMIS-Brochure_2020.pdf


ÁUSTRIA

A WU considera-se uma universidade internacional, um importante

centro de intercâmbio global e um lugar onde professores e alunos

trabalham juntos. Quando foi fundada em 1898, já era caracterizada pelo

cosmopolitismo e pela diversidade. Está comprometida com os

princípios de justiça e igualdade de oportunidades, integridade

científica e liberdade científica.

Mestrados

A WU dispõe de 29 cursos para alunos em programa de

mobilidade THEMIS. Estes podem ser encontrados aqui.

Propinas/ Taxas

A WU, como instituição parceira, exige que os estudantes paguem as

quotas da União de Estudantes, de cerca de €20, na sua inscrição,

tornando-se automaticamente membros.

- Vienna University of Economics and Business

https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/academics/kursangebot/filter/70470/3,5/3/7,19,39,21,17,27,33,3,23,13,41,15,43,5,25,31,37,1,57,35/


Habitação aprox. € 450 - € 650 por mês

Alimentação, despesas pessoais aprox. € 220 - € 300 por mês

Transportes públicos de Viena aprox. € 75 - € 160 por semestre

Custo de Vida

Estudar em Viena tem os seus custos, e a vida estudantil pode

custar aproximadamente entre os 800€ e 1500€ por mês. 

Valor de algumas das despesas:

Mais Informações aqui

Alojamento

 Os estudantes em regime de mobilidade têm como opção de

alojamento: residências universitárias e alojamentos privados (em

qualquer lugar). As residências universitárias são independentes da

WU, o que consequentemente resulta na total responsabilidade do

estudante em encontrar alojamento.

Mais informações aqui

Calendário Académico

Os estudantes do programa THEMIS estudam na WU desde

Outubro até Dezembro/Janeiro. 

Para informações sobre o Calendário Académico, datas acerca do

Semetre e prazos, aceda a este link. 

Serviços de Saúde

Para informações sobre as opções de seguro, bem como sobre o

sistema de saúde austríaco, por favor, clique aqui.

Contactos

isabella.weber@wu.ac.at

International Office

 Library & Learning Center, Level 4

 Welthandelsplatz 1

 1020 Vienna

 Tel: +43-1-31336-4310 / E-Mail: wuio@wu.ac.at

https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/for-prospective-exchange-students-student-life-in-vienna
https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/your-semester-at-wu-from-start-to-finish/accommodation
https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/your-semester-at-wu-from-start-to-finish/dates-and-deadlines
https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/your-semester-at-wu-from-start-to-finish/dates-and-deadlines
https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/your-semester-at-wu-from-start-to-finish/health-care-and-emergencies
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:wuio@wu.ac.at


FRANÇA

Curso de Relações Económicas Internacionais

Curso de Direito Empresarial Europeu

Curso de Sistemas Jurídicos Europeus

A Universidade Paris-Est Créteil foi inaugurada em 1970. É

um centro multidisciplinar com sede principal em Créteil. A

universidade oferece ensino em Direito, Artes e

Humanidades, Ciências e Tecnologia, Economia e

Desenvolvimento, Administração e Intercâmbio, Ciências

da Educação e Ciências Sociais.

Mestrados: 

Mestrado em Direito Europeu:

A Universidade disponibiliza também um Guia para

estudantes internacionais, a que pode aceder aqui.

- Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

https://www.u-pec.fr/medias/fichier/guide-d-accueil-des-etudiants-internationaux-welcome-guide-for-international-students_1601534436127-pdf


Taxas

O estudante em regime de mobilidade, antes de se inscrever na

Universidade, deve pagar a Contribuição de Estudante e Vida no

Campus (CVEC) e obter o seu certificado de pagamento.

Esta contribuição visa fortalecer o acolhimento e apoio social,

sanitário, cultural e desportivo dos alunos, bem como reforçar as

ações de prevenção e educação para a saúde, realizadas junto dos

alunos ao longo do ano.

Como estudante internacional deve registar-se no site 

etudiant-etranger.ameli.fr para beneficiar de Segurança Social.

Bolsa

A UPEC admite bolas de estudo, com um apoio individual mensal

em torno de 350€, mas este valor pode variar anualmente.

Os estudantes podem beneficiar de várias bolsas: bolsas do

governo francês, da União Europeia, organizações internacionais e

fundações privadas, sem esquecer as bolsas atribuídas pelo seu

país de residência.

Para mais informações, consulte a página da UPEC sobre como

financiar a sua estadia aqui. 

https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e-international-e/venir-etudier-a-l-upec/programmes-d-echanges/financer-son-sejour


O Estudante pode ter acesso ao alojamento através da

plataforma UPEC IMMOJEUNE, estando esta ligada

diretamente à UPEC, e através das RESIDÊNCIAS

UNIVERSITÁRIAS CROUS. 

O Departamento de Assuntos Internacionais tem um número

de vagas limitado nas residências universitárias de Créteil. 

Para mais informações consulte o seguinte link. 

Habitação (água e eletricidade incluídas) 500€ - 800 €

Seguro (casa, responsabilidade pública) 20€ - 45 €

 Alimentos 250 €

Transporte 40 €

Alojamento

Em França, o ramo de habitação do Pôle Social Etudiant oferece

muitas ofertas de alojamento, adaptadas à vida estudantil. 

Custo de Vida

Para fazer frente aos custos de vida na área de Paris, o orçamento

mensal estimado varia entre os 800€ e 1200€. 

Valor estimado para algumas despesas:

Contactos

ijasmin.haselberger@u-pec.fr

IDepartamento de Relações Internacionais

(DRI): +33 (0) 1 82 69 48 72 / relint@u-pec.fr

https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e-international-e/venir-etudier-a-l-upec/programmes-d-echanges/trouver-son-logement
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:relint@u-pec.fr


ALEMANHA

A Universidade Livre de Berlim é uma das mais prestigiadas

universidades da Alemanha e da Europa continental. Distingue-se

pelo seu caráter moderno e internacional. 

É a maior das quatro universidades de Berlim, tendo sido fundada

em 1948, com base nos princípios de liberdade académica e

democracia. 

Como uma “International Network University”, conectam alunos e

académicos através de uma aliança global única, de parcerias

académicas estratégicas, projetos conjuntos de pesquisa e

escritórios de ligação internacional.

A FUB tem um leque de cursos para estudantes de intercâmbio,

que podem ser encontrados aqui.

Pode também consultar o catálogo completo de cursos aqui.

- Freie Universität Berlin

https://www.jura.fu-berlin.de/international/studierendenaustausch/incomings/kurse/index.html
https://www.fu-berlin.de/vv/en/fb


Taxas

Os estudantes internacionais não pagam mensalidades ou taxas

de inscrição. 

No entanto, todos os alunos pagam as chamadas “taxas e

contribuições semestrais”, de aproximadamente 300 € por

semestre. Será pedido ao aluno que pague essa taxa assim que

chegue a Berlin, como parte do processo de inscrição. 

Bolsa

A FUB admite bolas de estudo, com um apoio individual mensal

em torno dos 350€ mensais, sendo que este valor pode variar

anualmente.

No final do período na Freie Universität Berlin, todos os estudantes

internacionais recebem um certificado para a liquidação da bolsa.

Mais informações aqui. 

Alojamento

Não há acomodação no campus, mas o serviço de alojamento

oferece vários dormitórios fora do campus, apartamentos

individuais ou partilhados. Uma vez que houve um aumento na

procura de alojamento estudantil, recomendamos que os alunos se

inscrevam assim que possível, após terem recebido as suas cartas

de admissão. 

Mais informações aqui.

https://www.jura.fu-berlin.de/international/studierendenaustausch/incomings/stipendien/index.html
https://www.fu-berlin.de/en/sites/unterbringung/optionen-programmstudenten/index.html


Residência: 200€ - 400€

Quarto num apartamento partilhado: 300€ - 500€ 

Apartamento individual: +400€

Alimentação: aproximadamente 200€

O transporte é suportado pelo sindicato estudantil, mediante a

taxa paga no início da inscrição.

Guide para Estudantes Internacionais da Universidade aqui

Calendário Académico aqui

Custo de Vida

Os estudantes em regime de mobilidade, podem gastar

aproximadamente 620€. 

Informações Adicionais:

Contactos

g.rother@fu-berlin.de

Departamento jurídico/Escritório Internacional:

Telefone +49 30 838 52526

·Fax+49 30 8384 52526

E-Mail: jurallp(at)zedat.fu-berlin.de 

https://www.fu-berlin.de/studium/international/media/Information-Package-Exchange-Students.pdf
https://www.jura.fu-berlin.de/international/studierendenaustausch/incomings/kalender/index.html
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at


ITÁLIA

A Universidade Luigi Bocconi é uma instituição de ensino superior

milanesa, que nasceu como uma abertura à modernidade, como

um ato de confiança no progresso e na sua estreita relação com o

avanço do conhecimento, sempre em diálogo com o exterior.

Mestrados/cursos 

A UBL oferece um leque de cursos com vista a obter o certificado

conjunto em Direito Internacional de Negócios, emitido em nome

de todas as instituições Themis.

Pode consultar a lista de cursos disponibilizada pela UBL aqui. 

- Universidade Luigi Bocconi, Milan

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/a35931c1-5f40-46d9-b931-7fe4bac8badd/aggiornato_Course+offer+-+Spring+2021+-+ENG.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nrySSB3


Guide para Estudantes Internacionais da Universidade aqui

Calendário Académico aqui

Taxas

Após a seleção, os alunos deverão pagar uma contribuição

administrativa de 1.000€ pela participação no programa Themis.

Esta contribuição destina-se a cobrir os custos de serviços e

atividades adicionais que fazem parte do programa. 

Mais informações aqui. 

Bolsa

A ULB admite bolas de estudo, com um apoio em torno dos 350€

mensais, mas valor pode variar anualmente. 

Mais informações sobre outras bolsas Bocconi aqui. 

Custo de Vida

A ULB disponibiliza uma estimativa do quanto poderá gastar neste

período de mobilidade, que pode consultar aqui.

Alojamento

A ULB dispõe de 8 residências universitárias, dentro e perto do

campus. Relativamente aos 2.000 quartos geralmente disponíveis,

todos os estudantes visitantes terão direito a um quarto individual,

com limpeza semanal e serviço de portaria disponível todo o dia.

Mais informações aqui e aqui.

Informações adicionais:

Contactos

sara.borgnis@unibocconi.it

Themis office:

themis@unibocconi.it

Telefone ++39.02.5836.3483 

http://didattica.unibocconi.eu/tsg/guide.php?volume=R5&edizione=2021&Invia=ENTRA&cambial=E&pdf=reset
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/international+relations/international+students/international+student+desk/before+your+arrival/academic+calendar
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/international+relations/bocconi+students/school+of+law/themis+law+network/costs+_+scholarships_monzini+2008+12+02+11+05
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/funding
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/programs/current+students/Services/International+Relations/International+Students/International+Student+Desk/Living+in+Milan/Estimated+Costs/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+magistrali/alloggi
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/international+relations/international+students/international+student+desk/housing/how+to+apply
mailto:isabella.weber@wu.ac.at
mailto:isabella.weber@wu.ac.at


SINGAPURA

A Singapore Management University (SMU) é reconhecida

internacionalmente pelo seu trabalho de pesquisa e ensino

diferenciado. Fundada em 2000, a missão da SMU é gerar pesquisa

de ponta com impacto global e produzir líderes criativos e

empreendedores. 

Com cerca de 10.000 alunos, a SMU é composta por seis escolas. O

campus é uma instalação de última geração localizada no coração

do centro de Singapura, promovendo ligações estratégicas com

empresas, o governo e a comunidade em geral.

Bolsas

A SMU não admite bolsas disponibilizadas pelo programa

Erasmus+, mas dispõe de bolsas administradas internamente e

outras financiadas por pessoas singulares, instituições financeiras e

pessoas particulares ou coletivas. Mais informações aqui e aqui.

- Singapore Management University

https://admissions.smu.edu.sg/scholarships/prospective-students/international-students
https://admissions.smu.edu.sg/financial-matters/tuition-fees-grant


Alojamento: $ 250 - $ 800

Serviços de utilidade pública : $ 40 - $ 100

Transporte: $ 200

Telecomunicações: $ 50

Livros e artigos de papelaria: $ 200 

Despesas pessoais (telefone celular, refeições, etc.): $ 100 - $ 300

Alimentação: $ 300 - $ 450

Calendário  Académico aqui

FAQ's aqui

Taxas

Aos alunos são cobradas taxas (Annual Miscellaneous Student

Fees) que ajudam a cobrir parte dos custos de fornecimento de

seguro, atividades estudantis e serviços de TI.

As taxas são obrigatórias para todos os alunos matriculados da

SMU e serão cobradas a cada 1º semestre de cada novo ano letivo,

juntamente com as mensalidades do 1º semestre.

As taxas estão sujeitas a alterações de ano para ano, por isso

consulte o seu valor atual aqui.

Custo de Vida

Alojamento 

 Os alunos internacionais do 1º ano têm prioridade na atribuição de  

vagas para o SMU Residences Prinsep, que fica a 10 minutos a pé

do campus.  A SMU PSR (Prinsep Street Residences) tem 23

apartamentos modernos e totalmente mobiliados, e podem alojar

255 alunos. Mais informações aqui e aqui.

 

Informações adicionais:

Contactos

estherphang@smu.edu.sg

Tel: +65 6828 0980

 Fax: +65 6828 0303 

https://law.smu.edu.sg/llm/online-application
https://admissions.smu.edu.sg/faqs/for-international-students
https://admissions.smu.edu.sg/financial-matters/tuition-fees-grant
https://www.smu.edu.sg/programmes/core-curriculum/prinsep/coliving
https://www.smu.edu.sg/programmes/core-curriculum/prinsep/application
mailto:estherphang@smu.edu.sg


ESPANHA

A Esade Law School, da Universidade Ramon Llull, foi criada em

1992 com o objetivo de formar profissionais jurídicos capazes de

enfrentar os desafios da globalização. 

Está situada no campus da Esade em Barcelona. 

Em conjunto com algumas das melhores Universidades europeias,

a Esade Law School criou o European Joint Degree in Business Law

(THEMIS Program). 

A Esade Law School tem uma posição elevada entre os escritórios

de advocacia e académicos em Espanha. 

Além disso, é a única Faculdade de Direito em Espanha com um

Conselho Profissional formado por representantes de todas as

profissões jurídicas e mais de 30 escritórios de advocacia de

renome internacional.

- ESADE Law School, Ramon Llull University



Alojamento: 500€ - 700€ 

Utilidades: 100€ - 150€ 

Alimentação: 100€ - 300€

Transporte: 50€ - 80€ 

Desporto: 30€ - 60€ 

Lazer: 30€ - 100€ 

Calendário Académico aqui

Nota: é aconselhável que os alunos cheguem mais cedo para

garantir o alojamento e o curso de espanhol.

Bolsas

Existe uma variedade de bolsas de estudo baseadas no mérito dos

estudantes. A ajuda financeira está aberta a todos os candidatos.

Mais informações aqui.

Custo de Vida

O orçamento mensal estimado pode variar aproximadamente

entre os 810€ e o 1390€.

Alojoamento

A ESADE não tem alojamento para estudantes em Barcelona -

Pedralbes mas os estudantes são bem-vindos na Residência Sarriá,

que fica a 15 minutos a pé do campus da Pedralbes e a cerca de 25

minutos do Estação Sarriá FGC. Procurar um apartamento por

conta própria requer conhecimento das diferentes áreas (bairros)

de Barcelona porque os preços podem variar substancialmente de

uma área para outra. Sugestões de alojamento aqui.

Informação Adicional

Contactos

 araceli.domenech@esade.edu 

International Academic Relations

Unit

Office 001, Corridor A Building 1 (main

floor)

Tel.: +34 932 803 900 (direct)

 

https://law.queensu.ca/sites/default/files/files/Exchange/Fact%20Sheets/ESADE%20LAW%20Fact%20Sheet%202021_2022%20oct.pdf
https://www.esade.edu/master-of-science/en/fees-and-financing/talent-scholarships
https://law.queensu.ca/sites/default/files/files/Exchange/Fact%20Sheets/ESADE%20LAW%20Fact%20Sheet%202021_2022%20oct.pdf
mailto:araceli.domenech@esade.edu


SUÍÇA

A Universität de St. Gallen é uma universidade de pesquisa

localizada em São Galo, na Suíça. Fundada em 1898, é especializada

nas áreas de administração de empresas, economia, direito e

relações internacionais. 

Todos os programas jurídicos refletem a estratégia geral do HSG,

que se caracteriza por uma interdisciplinaridade,

internacionalização e abordagem orientada para a prática. A

Faculdade de Direito é caracterizada, em particular, pelo seu foco

prático e abordagem interdisciplinar.

Mestrados/ Cursos

A lista de cursos destinada apenas aos alunos do programa

THEMIS, será enviada aos coordenadores no mês de maio / junho.

 

- Universität St. Gallen



Arrival Guide 

Guia do Estudante

Guida do Estudante 2

Guia sobre o programa Themis

Guia sobre a Associação de Estudantes e atividades estudantis

Calendário académico

Bolsa/Taxas

A USG não admite bolsas disponibilizadas pelo programa

Erasmus+. Mais informações aqui.

Informações sobre as taxas aqui.

Custo de Vida

O custo de vida varia entre os CHF 2 200 e CHF 2 600 mensais. 

Para mais informações, consulte a tabela disponibilizada pela USG

aqui. A USG apresenta ainda algumas ideias de como poupar

durante a sua estadia, encontre-as aqui.

Nota: 1 CHF equivale a, aproximadamente, 0,90€.

Alojamento

Não existe alojamento no campus. No entanto, a equipa de

mobilidade estudantil pode providenciar quartos mobiliados na

cidade de St. Gallen. Mais informações aqui e aqui.

Informação Adicional

Contactos

 External Relations /Student Mobility

 Tellstrasse 2

 CH-9000 St.Gallen

 Phone: +41 71 224 2339

 E-Mail: exchange@unisg.ch 

https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/informationsangebote/lebeninstgallen/arrival-guide-2020-2021.pdf
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/informationsangebote/lebeninstgallen/arrival-guide-2020-2021.pdf
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/informationsangebote/lebeninstgallen/student-guide-2020-2021-en.pdf
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/informationsangebote/lebeninstgallen/unisg_web_e_stg.pdf?la=en&hash=D43FB5EF9B2D1DA9F7D0233A4251DBFEED5A809D
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/austauschprogramme/incoming-studierende/programme/themis/factsheet-themis-2020_2021_final.pdf
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/informationsangebote/lebeninstgallen/vereinsbroschure_2020-2021_pdf-(1).pdf
https://www.unisg.ch/en/studium/informationsangebote/termine
https://www.unisg.ch/en/studium/informationsangebote/studiumfinanzieren/faq
https://www.wu.ac.at/studium/incoming-students/exchange-semester/for-prospective-exchange-students-student-life-in-vienna
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/lebeninstgallen/lebenshaltungskosten-2019-en.pdf?la=en&hash=A2A851438D792794C3C13EF2D2844B3A82372EBA
https://www.unisg.ch/-/media/dateien/unisg/studium/lebeninstgallen/sparm%C3%B6glichkeiten_w%C3%A4hrend_des_studiums_hs12_en.pdf?la=en&hash=4B001FFDEB029C7C8B96C07DFE63A6768EE43B89
http://www.alle-immobilien.ch/?Lang=en
https://shsg.ch/en/site/services/new-student/housing%20%20http:/www.alle-immobilien.ch/?Lang=en
mailto:exchange@unisg.ch


HOLANDA

A Faculdade de Direito da Maastricht University visa fornecer uma

excelente educação. 

O seu foco claro na pesquisa sobre aspetos europeus e

internacionais da lei, direitos humanos, migração e o cenário

empírico em que a lei opera, fornece um ambiente inspirador para

alunos e funcionários.

Taxas

Informações sobre o pagamento da taxa de matrícula aqui.

Bolsa

A MUFL admite bolsas de estudo, com um apoio individual mensal

em torno dos 350€ mensais, mas este valor pode variar

anualmente. Mais informações aqui.

- Faculty of Law, Maastricht University 

https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/tuition-fees/paying-tuition-fees
https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships


Consulte o Calendário Académico aqui.

Para mais informações, aceda aqui

Custo de Vida

Em média, o custo de vida varia entre os 900€ e os 1000€ mensais,

no mínimo. A Universidade fornece informações sobre o custo de

vida que pode consultar aqui.

 

Alojamento

A Maastricht Housing ajuda alunos e funcionários da Universidade

de Maastricht a encontrar alojamento adequado. Por exemplo, na

UM Guesthouse, pode alugar um quarto / estúdio totalmente

mobiliado, que pode ser reservado com antecedência. 

Encontre mais informações aqui.

Informação Adicional

Contactos

Maastricht University, Faculty of Law PO Box 616,

6200 MD Maastricht

Telefone: +31 43 3882222

Email:

communications-law@maastrichtuniversity.nl 

https://www.unisg.ch/en/studium/informationsangebote/termine
https://mymaastricht.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/8741/download?token=FLBI5las
https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/living-maastricht/find-accommodation-maastricht-housing
mailto:communications-law@maastrichtuniversity.nl


EUROPEAN MASTER’S
DEGREE IN HUMAN RIGHTS

DEMOCRATISATION

1º semestre (Set.-Jan.): decorre no Global Campus of Human Rights

Headquarters, em Veneza.

2º semestre (Feb.-Jul.): decorre numa das 42 universidades participantes

da Europa. Encontre-as aqui.

Duração: 12 meses.

Diploma universitário num domínio relevante para os direitos humanos,

incluindo cursos de Direito, Ciências Sociais e Humanidades, e deve ter um

mínimo de 180 ECTS.

Certificado de conhecimento  de inglês, pelo menos, no nível B2.

Informações Gerais

Propinas/Taxas

A propina é de 5500€ (mais a taxa de inscrição de 150€). As propinas cobrem o

seguinte: todos os cursos do Mestrado Europeu em Direitos Humanos e

Democratização; materiais de leitura para o 1º semestre; almoço (em dias de

aula e de exame); tutoria, acesso a uma biblioteca especializada; acesso

individual ao ambiente fechado de e-learning; utilização das instalações

informáticas disponíveis, e a visita de estudo. A propina não cobre alojamento

e subsistência, custos de viagem de, e para, universidades parceiras e

despesas com vistos.

Todos os candidatos são solicitados a pagar uma taxa de processamento de

candidatura de 50€ antes de apresentarem a sua candidatura. 

Em relação a financiamento, está disponível um pequeno número de bolsas

de estudo para candidatos qualificados. Mais informações aqui.

Requisitos de Entrada

A EMA está aberta a um máximo de 90 candidatos de países da UE e de fora

da UE.

Requisitos de entrada:

Mais informações aqui.

https://gchumanrights.org/
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about-ema/partner-universities.html
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about-ema/partner-universities.html
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html


Instituições, Mecanismos e Normas de Direitos Humanos;

Globalização

Desenvolvimento e Direitos Humanos; 

Direitos Humanos, Paz e Segurança

Construir e Proteger a Democracia; 

(...)

O Centro Inter-Universitário Europeu para os Direitos Humanos e

Democratização (EIUC) é um centro interdisciplinar que abrange a

área da educação e investigação em matéria de direitos humanos,

formado por 41 universidades de todos os Estados-Membros da

União Europeia. As atividades do EIUC incluem educação

interdisciplinar de estudantes de todo o mundo; desenvolvimento

de formação para altos funcionários de organizações

internacionais, pessoal de campo e outros profissionais de direitos

humanos; entre outros. O centro está instalado no Mosteiro de San

Nicolò al Lido.

Principais tópicos abordados no Mestrado:

- Gobal Campus of Human Rights Headquarters

VENEZA - E.MA



Alimentação: 120€ - 200€

Apartamento partilhado: 265€

Eletricidade: 80€

Transportes: 30€ - 40€

Desporto/Lazer: 60€

Internet: 30€

Mais informações aqui

Custo de Vida

Em média, o custo de vida são aproximadamente 460-850€

mensais. Custos aproximados, mensalmente:

Alojamento

Encontrar um apartamento em Lido é a melhor opção se quiser ir a

pé ou de bicicleta para o Campus. A ilha é bastante pequena e o

mosteiro é acessível com, no máximo, uma viagem de autocarro de

30 minutos. Pode também considerar expandir a sua busca até ao

centro de Veneza: os bairros mais próximos ou melhor conectados

são Sant'Elena, Giardini e Castello. Se optar por viver em Veneza,

tenha em conta que terá de apanhar o autocarro de água

(vaporetto) todos os dias.  A responsabilidade de encontrar

alojamento recai sobre os estudantes. Contudo, o Secretariado da

EMA presta alguma assistência a este respeito, partilhando

informações e detalhes sobre os apartamentos disponíveis

juntamente com outros links úteis. Encontre essas informações

aqui.

Contactos

Global Campus of Human Rights Headquarters

Monastery of San Nicolò

Riviera San Nicolò, 26, I-30126 Venice Lido (Italy)

+39 041 2720 911

+39 041 2720 914

info@gchumanrights.org

https://www.expatistan.com/pt/custo-de-vida/venice
https://gchumanrights.org/files/eiuc/ema/docs/Information%20on%20accommodation%20in%20Venice.pdf
mailto:info@gchumanrights.org


ALGUNS MESTRADOS
INTERNACIONAIS COM PROPINAS

GRATUITAS

✓ Propinas gratuitas

✓ #113 Melhor
Universidade do Mundo

✓ Alojamento para
estudantes
internacionais

✓ Cursos orientados
para o mercado de
trabalho

✓ Ensino em Inglês

NORUEGA

Information and Communication Technology Law:

mais informação

Maritime Law: descobre mais aqui

Public International Law:  informa-te aqui

Theory and Practice of Human Rights: mais

informação neste link

Fundada em 1811, a University of Oslo é a maior e mais

antiga universidade da Noruega, uma das mais

respeitadas da Europa e a maior instituição de

investigação do país.

Algumas opções de Mestrados:

✓ Propinas gratuitas

✓ #113 Melhor
Universidade do Mundo

✓ Alojamento para
estudantes
internacionais

✓ Cursos orientados
para o mercado de
trabalho

✓ Ensino em Inglês

- University of Oslo

https://www.uio.no/english/studies/programmes/ictlaw-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/maritime-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/pubint-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/humanrights-master/index.html


✓ Propinas gratuitas

✓ #113 Melhor
Universidade do Mundo

✓ Alojamento para
estudantes
internacionais

✓ Cursos orientados
para o mercado de
trabalho

✓ Ensino em Inglês

FINLÂNDIA

International Business Law: informa-te aqui

Global Governance Law: mais informação

Fundada em 1640, a University of Helsinki está

classificada como a melhor Universidade da Finlândia e é

presença constante no ranking das 100 melhores

Universidades do mundo e das 30 melhores da Europa. 

A missão da University of Helsinki passa por fomentar e

manter uma comunidade e ambiente de aprendizagem

de excelência, contando com uma rede de professores de

alto nível e especialistas em pedagogia universitária. Os

professores da University of Helsinki realizam

frequentemente investigação em paralelo com o ensino.

Algumas opções de Mestrados:

✓ Propinas gratuitas

✓ #98 Melhor
Universidade do Mundo

X Alojamento para
estudantes
internacionais

✓ Ensino baseado na
Investigação

✓ Ensino em Inglês

- University of Helsinki

https://www.helsinki.fi/en/admissions/degree-programmes/international-business-law-masters-programme
https://www.helsinki.fi/en/admissions/degree-programmes/global-governance-law-masters-programme


Suécia

Dinamarca

Alemanha (dependendo da Universidade)

Grécia

Áustria

Hungria

Polónia

Islândia 

Eslovénia (dependendo da Universidade)

Mais alguns países europeus com propinas gratuitas:

NOTA: na maioria destes países, apenas estudantes europeus não

pagam propinas



Esperamos que este Guide tenha sido útil no sentido de

esclarecer as dúvidas que tinha acerca dos diversos programas

de mobilidade abordados, e também de outros mestrados

internacionais referidos.

Este Guide foi desenvolvido através da informação

disponibilizada pelo site da Faculdade e pelos sites das

diversas Universidades abordadas.

No entanto, aconselhamos que complete a sua pesquisa com

um aprofundamento destes temas no site da Nova School of

Law, que disponibilizamos aqui.

Além disso, é importante que o aluno faça uma pesquisa

individual e profunda, tendo em conta os seus objetivos

pessoais.

Recomendamos também que contacte o Departamento

Internacional da AE e o Gabinete de Mobilidade da Faculdade,

acerca de qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida. 

Contactos:

mobility@novalaw.unl.pt

dep.internacional@su.novalaw.unl.pt

 

CONCLUSÃO


