
CURSO DE EXTENSÃO
 INGLÊS JURÍDICO



INGLÊS JURÍDICO 

O curso de Inglês Jurídico visa o ensino e/ou aperfeiçoamento da Língua Inglesa no 

contexto jurídico, através da exposição e contextualização de termos e expressões e 

da explicação acerca dos sistemas jurídicos dos EUA e Inglaterra (Common Law), 

em contraste com o sistema jurídico brasileiro (Civil Law). O curso tem por objetivo 

nortear as principais diferenças e semelhanças linguísticas entre os dois sistemas 

(e métodos) jurídicos, visando incrementar a atuação dos alunos na área jurídica no 

tocante a negociações de questões internacionais. 

As aulas serão ministradas de forma expositiva e dialogada, preferencialmente na 

língua portuguesa, para melhor compreensão do conteúdo por todos os alunos 

presentes. No entanto, os alunos serão oportunizados com a construção de 

conhecimento da língua inglesa na área jurídica através da leitura de textos de 

materiais on-line e impressos disponibilizados pelos professores, bem como na 

interação com os professores através de questionamentos e participação em sala 

de aula. 

PÚBLICO-ALVO

 Estudantes de graduação (Direito) e pós-graduação (cursos na área de Direito), 

advogados (convênio ESA) 

DOCENTE

Sabrina S. S. Jorge 

Marina Plovesan Gonçalves
 



INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$259,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 207,20 ) 

Pagamento em 3x no boleto

Carga Horária - 20h/aula 
 Dia da semana + horários segunda à sexta (8h às 12h)

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso de Inglês Jurídico visa abordar terminologias na língua inglesa adotadas nos 
sistemas jurídicos Common Law e Civil Law, mais especificamente: 
- Diferenças lexicais utilizadas nos contextos Criminal versus Civil; 
- Diferenças entre o Inglês Britânico (BrE) e o Inglês Americano (AmE); 
- Juridiquês (Legalese); 
- Termos em Latim; 
- Pares de palavras com relação de reciprocidade; 
- Expressões arcaicas; 
- Jargões jurídicos; 
- Expressões sem traduções equivalentes; 
- Sistema Adversário versus Sistema Inquisitório; 
- Documentos presentes na Corte; 
- Tipos de Cortes; 
- Aspectos gramaticais (preposições; substantivos coletivos específicos do contexto 
jurídicos; prefixos e sufixos). 

 

 
 
 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc
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