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CONVÊNIO ESPECIFICO PARA PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO
ENTRE A WIDENER UNIVERSITY DELAWARE LAW SCHOOL E A

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

DOUTORADO EM CIÊNCIA JURÍDICA

DAS PARTES

Widener University Delaware Law School, (doravante "Delaware Law"), instituição
privada com foco profissional na área do Direito, localizada na Av. Concord Pike, 4601,
Wilmington, Delaware 19803, neste ato representada por Rodney A. Smolla, Reitor da
Delaware Law, e Universidade do Vale do Itajai (doravante "UNIVALI"), pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Uruguai, n. 458, Centro, Itajaí-SC, Brasil,
aqui representada pela sua Reitora em Exercício, Cássia Ferri.

DATA

Neste de de 2017, Delaware Law e UNIVALI (doravante
"Universidades") acordam subscrever o presente convênio para o Programa de Dupla
Diplomação para os Cursos de Doutorado em Ciência Jurídica (doravante "Convênio de
Dupla Diplomação"), tendo em vista o Convênio Marco assinado pelas duas instituições
em de de 2017.

ARTIGO 1: DO PROPÓSITO

a. O objetivo deste Convênio é promover uma cooperação entre as Universidades e assim
proporcionar aos alunos uma oportunidade de obtenção de diplomas de ambas as
Universidades em regime de Dupla Diplomação.

b. É compreendido que cada Universidade tem o direito de alterar seus currículos e
procedimentos de matrícula a fim de manterem sua integridade acadêmica e
obedecerem seus padrões de avaliação. Tais mudanças, se houver, serão prontamente
comunicadas à outra Universidade por escrito.

c. A pedido de qualquer Universidade, é possível a realização de reuniões a fim de
resolver quaisquer problemas, monitorar o progresso do Programa e para
desenvolvimento de quaisquer melhorias.

ARTIGO 2: PROGRAMA DE ESTUDOS

a. O Curso de Doutorado em Ciência Jurídica oferece ao aluno a oportunidade de
alcançar um alto nível de projeção acadêmica. E projetado para candidatos capacitados ....
que possuam o título de Mestre em Direito e estejam à procura de estudo, pesquisa
























