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A Faculdade de Direito da FAAP, em parceria com o 
Penn Law Brazil Alumni Club, organizou uma viagem aos 
Estados Unidos da América (EUA) durante a semana do 
dia 8 de outubro de 2012 com o objetivo de propiciar 
aos alunos o contato com uma das melhores instituições 
de ensino superior de Direito do mundo, a University 
of Pennsylvania Law School, localizada na Filadélfia, e, 
ainda, o conhecimento de pontos culturais e acadêmicos 
norte-americanos relevantes, tais como o Liberty Bell e 
o Independence Hall, ambos na Filadélfia; e a Suprema 
Corte, o Capitólio e a Casa Branca, em Washington.
A viagem foi coordenada pelo professor de Direito Empre-
sarial da FAAP, Adriano Dib, e o grupo foi formado pelos 
alunos Nadia Nasr (sexto semestre), Isabel Foz (segundo 
semestre), Josye Cruz (segundo semestre), Carla Golden-
berg (segundo semestre), Maria Angela Cunha (segundo 
semestre), Guilherme Parra (terceiro semestre), Henrique 
Paslar (quinto semestre) e Andre Aviv (quarto semestre). 
Os alunos puderam assistir, juntamente com os alunos 
norte-americanos, a duas aulas regulares na Faculdade 
de Direito da University of Pennsylvania. O objetivo foi 
propiciar-lhes contato com o sistema de ensino base-
ado no common law e no método socrático. As aulas 
assistidas foram International Business Transactions e 
International Human Rights. 

Missão Estudantil da 
FACULDADE DE DIREITO 
da FAAP aos EUA

Professor Adriano Dib preparando-se para a pa-
lestra na University of Pennsylvania Law School. 

Nancy Rasmussen  (blusa roxa), da UPENN, com os alunos Guilherme Parra, Nadia Nasr, 
Henrique Paslar, Isabel Foz, Josye Cruz, Maria Angela Cunha, Carla Goldenberg e Andre Aviv.



Coube também ao prof. Adriano Dib ministrar uma 
palestra aos alunos norte-americanos com o tema Bra-
zilian Economic and Legal Environment: basic aspects for 
investors and lawyers doing business in Brazil, ou seja, 
elencando os aspectos jurídicos e econômicos brasileiros 
aos quais os investidores e advogados norte-americanos 
devem estar atentos ao investirem no Brasil.
O roteiro da viagem foi dividido em duas partes. A primeira, 
dedicada à cidade da Filadélfia, no Estado da Pensilvânia; 
e a segunda; a Washington, que, juntas, consumiram cinco 
dias de atividades jurídicas, acadêmicas e culturais intensas.

PRIMEIRO DIA
FILADÉLFIA, VISITA À UNIVERSIDADE, TOUR E AULA 
DE INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS 
Na parte da manhã, o grupo dirigiu-se à Faculdade de 
Direito da University of Pennsylvania (UPENN), onde parti-
ciparam de uma palestra sobre o curso de LL.M. – Master 
of Laws, ou seja, os requisitos para o 
ingresso, o perfil estudantil e a utilidade 
para a carreira advocatícia. Em seguida, 
fizeram um tour pelas instalações da fa-
culdade, a qual, recentemente, passou 
por uma intensa reforma.
Ao final da manhã o grupo foi convidado 
para almoçar com os alunos brasileiros 
que, atualmente, estão cursando este 
programa, ocasião perfeita para que 
pudessem trocar informações e saber 
sobre as perspectivas sobre o dia a dia 
de um aluno brasileiro no exterior.
Em seguida, juntamente com o prof. 
Adriano Dib, os estudantes da FAAP 
puderam conhecer todas as insta-
lações da universidade, não apenas 
da Faculdade de Direito. Dentre os 
destaques dessa segunda visita, os 
alunos ficaram impressionados com a 

Wharton Business School, conhecida por ser uma das 
melhores faculdades de negócios (business) do mundo. 
Após o almoço, o grupo assistiu a uma aula de Interna-
tional Business Transactions lecionada pelo prof. Charles 
Mooney, uma das autoridades no assunto, na qual pude-
ram perceber as intrincadas questões legais surgidas nos 
contratos internacionais de compra e venda.
O final do dia foi marcado por uma descontraída conversa 
com o reitor da Faculdade de Direito, Michael Fitts, que 
esteve na FAAP em 2011, quando ministrou uma palestra.

SEGUNDO DIA
FILADÉLFIA, PALESTRA DO PROF. ADRIANO DIB E 
AULA DE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
O segundo dia da viagem teve início com a palestra do 
prof. Adriano Dib aos alunos norte-americanos com o 
seguinte tema: Brazilian Economic and Legal Environment: 
basic aspects for investors and lawyers doing business in 
Brazil. A palestra foi dividida em duas partes. Na primeira 
parte, o prof. Dib discorreu sobre a posição econômica 
do Brasil em relação à crise econômica mundial, falou 
sobre as políticas monetárias e fiscais que o governo 
brasileiro vem adotando ao longo dos anos para controlar 
a inflação e fez uma análise sobre a relação comercial 
entre o Brasil e os EUA.
A segunda parte da palestra teve como foco as questões 
jurídicas que a comunidade estrangeira deve ter em men-
te ao investir no Brasil, tendo sido dedicada uma atenção 
especial às subsidiárias, contratos internacionais, foro de 
eleição, arbitragem internacional e legislação aplicável 
a tais contratos.
A palestra foi moderada pelo prof. Charles Mooney e, ao 
final, o prof. Dib respondeu às perguntas que lhe foram 
feitas pela comunidade internacional presente. 
À tarde, os alunos da FAAP, juntamente com o prof. Dib, 
assistiram a aula de International Human Rights, na qual 
puderam entrar em contato com questões polêmicas, tais 

Professor Adriano Dib, Nancy Rasmussen da UPENN, e os alunos 
da Faculdade de Direito da FAAP: Isabel Foz, Henrique Paslar, Maria 
Angela Cunha, Carla Goldenberg, Josye Cruz e Andre Aviv.

Professor Adriano Dib e os alunos das FAAP em uma das salas de aula da UPENN.
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como a legislação em torno de prisioneiros de guerra.  
Para encerrar a parte da viagem que transcorreu na 
Filadélfia, os alunos fizeram um tour noturno na cidade, 
momento em que puderam visitar pontos turísticos de 
relevância ímpar não só para a cidade, mas como para 
os EUA, tais como o Liberty Bell, o Independence Hall, o 
Philadelphia Museum of Art, o Waterfront, o Ben Franklin 
Parkway e a Avenue of the Arts.

TERCEIRO DIA
VIAGEM À WASHINGTON (DC)
O terceiro dia da viagem foi dedicado à cidade de  
Washington. Os alunos deslocaram-se de trem para a 
capital dos EUA e, ao longo do trajeto, puderam admirar 
várias cidades norte-americanas.

QUARTO DIA  
WASHINGTON (DC)
No quarto dia da viagem, organizou-se a visita à Supre-
ma Corte dos EUA. Os alunos, acompanhados pelo prof. 
Adriano Dib, sentaram-se no court room, onde são julga-
dos os casos mais importantes dos EUA, e tiveram uma 
explicação sobre o funcionamento da Corte, como ocorre 
a escolha dos ministros, o número de casos julgados por 
ano, bem como as condições básicas para que um caso 
seja levado à mais alta Corte dos EUA.

Em seguida, os estudantes puderam 
visitar alguns pontos turísticos mar-
cantes de Washington, tais como a 
Casa Branca, o Capitólio, o Air Space 
Museum, o Natural History Museum 
e o US Holocaust Memorial Museum. 

QUINTO DIA
RETORNO A SÃO PAULO
No quinto e último dia da viagem, 
os alunos tiveram a parte da manhã 
para fazer as últimas visitações e, 
em seguida, retornaram a São Paulo. 
A viagem foi um sucesso tanto do 
ponto de vista acadêmico quanto 
cultural. Os alunos que participaram 

da viagem retornaram ao Brasil com uma experiência 
única, e a FAAP, por sua vez, reafirma a sua característica 
de oferecer experiência internacional aos seus alunos 
com a promoção de missões estudantis sempre voltadas 
para  o aprimoramento acadêmico de seu corpo discente.

DEPOIMENTO DOS ALUNOS
“Foi uma viagem fantástica, que nos proporcionou dias de 
muito aprendizado, nos quais pudemos assistir a aulas na 
UPENN, visitar museus e entender melhor como funciona 
o Poder Judiciário norte-americano. Foi uma experiência 
enriquecedora e esperamos poder participar de mais 
viagens como esta.” 
Nadia Nasr, Guilherme Parra e Henrique Paslar

“A viagem superou as nossas expectativas. As visitas na 
University of Pennsylvania foram muito construtivas e 
esclarecedoras para nós, estudantes de Direito e inte-
ressados em um futuro LL.M. Permitiu também que nos 
aproximássemos dos outros colegas da faculdade, além 
da orientação e ajuda do prof. Adriano Dib, que foi incrível 
com a gente em todos os momentos. Acreditamos que 
mais viagens como essa devem ser planejadas pela FAAP, 
que também está de parabéns pela iniciativa.” 
Maria Angela Cunha, Carla Goldenberg e Isabel Foz.

Reitor da Faculdade de Direito da UPENN Michael 
Fitts (centro), o prof. Adriano Dib (esquerda) e os 
alunos da  Faculdade de Direito da FAAP .

Alunos da FAAP na entrada 
da Suprema Corte dos EUA.


