MASTER EM GIURISTA DELL’ECONOMIA E MANAGER PUBBLICO
Universidade de Pisa
O Master em Giurista dell’Economia e Manager Pubblico (GEMP), criado pelo Departamento
de Direito da Universidade de Pisa, no ano de 2003, está agora na sua décima segunda edição.
O master forma juristas de empresa com uma sólida preparação técnica, capazes de afrontar
os desafios da consultoria legal para entes públicos e privados operantes no mercado. Em
particular, o jurista empresarial é uma figura profissional que desenvolve atividade de
assistência jurídica em todos os campos do direito que envolvem a vida da empresa pública ou
privada, sob o perfil processual e societário, fiscal, financeiro, apto a elaborar contratos
internacionais e conhecedor dos limites públicos impostos à atividade da empresa. O
profissional poderá assim oferecer apoio técnico indispensável ao empreendedor: por isso,
além de uma sólida competência jurídica, é necessária notável sensibilidade econômica e um
conhecimento dos setores industriais nos quais operam seus clientes.
O Master é um título universitário legal reconhecido na Itália e no exterior (L.n.127/97 e
Decreto 509/99). A inscrição dá direito ao reconhecimento de créditos formativos
universitários (CFU), úteis a conseguir, em um segundo momento, uma laurea magistrale ou
specialistica. Além disso, a freqüência do master concede 24 créditos formativos aos
advogados, no âmbito de formação da formação contínua.
Ao final do Master, poderá ser concedido, a pedido do interessado, o diploma supplement
(http://www.unipi.it/media/k2/attachments/supplement.pdf).
Para o ano de 2014/2015, as aulas do Master iniciaram em 16 de janeiro de 2014 e acabarão
no dia 24 de outubro de 2015; para a próxima edição, ano 2015/2016, as aulas terão início em
15 de janeiro de 2016, com término em 22de outubro de 2016. O curso terá um total de 258
horas-aulas, com frequência mínima de 70%.

REQUISITO PARA ACESSO AO MASTER
Podem participar do master aqueles que possuem uma laurea em qualquer disciplina, seja
trienal ou quinquenal, ou título estrangeiro equivalente.
A admissão vem por título, com base no currículo anexado ao requerimento de inscrição.
PRAZO PARA INSCRIÇÃO
O edital para inscrição ao Master, para 2015/2016, será publicado online antes de julho de
2015, com prazo final em 30 de novembro de 2015.
O Master tem sede em Pisa, cidade que possui um patrimônio cultural que a coloca dentre das
mais importantes cidades de arte da Itália, de fácil acesso e com uma vida cultural vivaz.
CONTATOS
SECRETARIA

+39 050 2212814
+39 347 2115119
salvadori@ddp.unipi.it
Michela.passalacqua@unipi.it
Por que Master GEMP
O Programa do Master em Jurista da Economia e Manager Público foi idealizado e proposto de
maneira tal a absorver uma dupla finalidade: instrumento de novo conhecimento para recém
formados e de aprofundamento para alunos já inseridos no mundo do trabalho. Todos os
módulos do Master são tratados com uma justa alternância entre premissa técnica ( que não
deve ser confundida com teórica) e casos práticos, valendo-se de slides e materiais de
referência, de forma a facilitar ao participante a compreensão da realidade do mercado. Os
juristas empresariais bem sucedidos, de fato, devem possuir não somente uma preparação
técnica excelente, mas também conhecimento gerencial. Apesar de na Itália não ser
regulamentada a profissão de jurista empresarial, os juristas de empresa italianos ocupam um
espaço significativo da comunidade jurídica italiana.
A realização de um percurso formativo fortemente inspirado na aplicação prática dos institutos
jurídicos estudados é igualmente valorizada pelas empresas convencionadas ao Master; tratase de prestigiosas estruturas nacionais e internacionais, que aderem aos nossos projetos de
formação, compartilhando a estrutura e o conteúdo (v. Voce STAGE). O curso ajuda de fato a
fornecer conhecimento jurídico e econômico empresarial sob a ótica de uma formação
profissionalizante, diretamente voltada para um ingresso qualificado no mundo do trabalho. O
Master não assumiu, ademais, a veste de curso setorial, voltado somente aos operadores de
um particular setor do mercado, mas, a todos os operadores de qualquer tipo de empresa ou
setor do mercado, ao oferecer um know-how interdisciplinar.
ORGANIZAÇÃO
DIRETOR DO MASTER: Prof. ssa Michela Passalacqua
CONSELHO DO MASTER
Prof. Antonio Marcello Calamia
Prof. Francesca Giardina
Prof. Oronzo Mazzotta
Prof. Michela Passalacqua
Prof. Andrea Pertici
Prof. Roberto Romboli
Prof.ssa Maria Angela Zumpano

Corpo docente
• Prof. Pasqualino Albi Professore Associato in Diritto del Lavoro Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa, Studio legale Pasqualino Albi Pisa
• dott. Amal Awwad Abu Ricercatore in Diritto Commerciale Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa, ADM Studio legale & tributario Pisa,
• dott. Cristiano Artizzu funzionario Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico
Milano
• avv. Antonio Avino Studio Legale Avino Murgia di Cagliari
• avv. Viviana Barletta Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell’economia Università di Pisa
• avv. Ilaria Belli Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche Università di Pisa
• avv. Enrico Bonadio Lecturer in Law at The City Law School City University London
• Prof. Antonio Marcello Calamia Professore Ordinario in Diritto Internazionale Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa, Partner C-Lex Studio legale Milano
• avv. Pierluigi De Biasi Studio legale Gattai, Minoli & Partners Milano
• dott. Alfredo De Girolamo presidente del Confservizi Cispel Toscana Firenze
• avv. Iacopo Destri Partner C-Lex Studio legale Milano
• Prof. Marcello Di Filippo Professore Associato in Diritto Internazionale Dipartimento di
Scienze Politiche Università di Pisa
• avv. Gianluca Faella Partner dello Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Roma,
docente presso la LUISS Guido Carli Roma
• avv. Fabiola Fontana Dottore di ricerca in Diritto del lavoro Università di Pisa
• avv. Arianna Fornari Studio legale Calamia Pisa
• dott. Claudio Galtieri Presidente della Sezione giurisdizionale Corte dei Conti Lombardia
• Prof. Francesca Giardina Professore Ordinario in Diritto Privato Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa
• Prof. Valentina Giomi Professore Associato in Diritto Amministrativo Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa
• avv. Ilaria Kutufà Ricercatore in Diritto Commerciale Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa, Studio legale Mazzoni & Jeri Pisa
• Prof. Simone Lazzini Professore Associato in Economia Aziendale Dipartimento di Economia e
Management Università di Pisa

• avv. Alberto Leidi Head of Banking & Contract Division of Legal Department UBI BANCA
Bergamo
• avv. Antonio Longo Professore a contratto Università della Tuscia, Viterbo, Fondatore e
manager LexLon Studio Legale Roma, già dirigente Isvap
• Prof. Benedetta Lubrano Ricercatore in Diritto Amministrativo Università degli Studi
internazionali di Roma, Studio Legale Lubrano & Associati Roma
• avv. Dr. Davide Maresca dottore di ricerca in Logistica, trasporti internazionali e diritto
europeo Università di Genova Studio Legale Maresca & Parteners Genova
• Prof. Simone Marinai Professore Associato in Diritto Internazionale Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa
• avv. Alessio Martelloni Responsabile Consulenza Legale e Contenzioso presso Banca Popolare
di Vicenza, dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, finanza e processo tributario
Università di Pisa
• Prof. Adriano Martini Professore Associato in Diritto Penale Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa, Studio legale Martini Massa
• Prof. Oronzo Mazzotta Professore Ordinario Diritto del Lavoro Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa, Studio legale Oronzo Mazzotta Pisa
• Prof. Gaetana Morgante Professore Associato in Diritto Penale Scuola Superiore S. Anna Pisa
• avv. Andrea Mozzati Studio Legale Mozzati & Associati Genova
• avv. Luigi Piergiuseppe Murciano Studio legale Giovannini & Partner Pisa, dottore di ricerca in
Diritto pubblico dell’economia, finanza e processo tributario Università di Pisa
• dott. Matteo Paroli Dirigente Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale presso Autorità
Portuale di Livorno
• Prof. Michela Passalacqua Professore Associato in Diritto dell’Economia Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa, Studio legale associato Maggiari-Passalacqua La Spezia
• Prof. Enza Pellecchia Professore Associato in Diritto Privato Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa
• Prof. Andrea Pertici Professore Ordinario in Diritto Costituzionale Dipartimento di
Giurisprudenza Università di Pisa
• dott. Andrea Poddighe Ricercatore in diritto tributario Facoltà di Economia dell’Università di
Cagliari, commercialista
• dott. Elisa Pucciarelli funzionario presso Azienda USL 6 Livorno, Segreteria ed Affari Generali,
Dottore di ricerca in diritto pubblico e dell’economia Università di Pisa
• avv. Barbara Jean Steadman C-Lex Studio legale di Milano

• dott. Elisabetta Tarquini Giudice del lavoro Tribunale di Pisa
• dott. Giangaspare Toma già Colonnello della Guardia di Finanza
PROGRAMA FORMATIVO
A parte formativa dentro da sala de aula é desenvolvida com metodologia didática que garante
o necessário conhecimento teórico, mas igualmente voltada à aprendizagem. Alternam-se:
Abordagem frontal típica das aulas tradicionais;
Lições participativas com envolvimento ativo dos alunos;
Análise assistida pelos docentes de casos concretos reais complexos, porém, significativos;
Exercícios práticos;
Coparticipação de managers e diretores de empresa;
O curso concentra-se de janeiro a novembro e é estruturado em três partes:
Parte formativa (de janeiro a outubro excluído o mês de agosto) com intervenções em aula de
docentes universitários, managers, diretores de empresa, advogados, notários.
Parte aplicativa consistente em um projeto voltado à aplicação das noções profissionais
adquiridos. Ao final do curso (final outubro/novembro), para obtenção do título de Master
universitário o candidato será submetido a uma discussão pública do seu projeto elaborado
durante o curso.
Parte prática chamada outdoor training: no curso de Master são previstas algumas visitas a
empresas que conferem importante oportunidade de efetuar um “percurso guiado” na
realidade empresarial de tipos e dimensões diversas, e experimentar diretamente o que foi
aprendido em aula.
MÓDULO DE ENSINO 2015-2016
A) Modulo de Direito Administrativo h 30 CFU 5






Principi di diritto amministrativo dell’economia: autorizzazioni, concessioni,
semplificazioni, scia, conferenza di servizi 8 ore 8 CF Avvocati Prof. A. Pertici
Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico
disciplinare Diritto Costituzionale IUS/08 e Prof.ssa V. Giomi associato Univ.
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare Diritto
Amministrativo IUS/10
Diritto applicato degli appalti pubblici (Analisi del procedimento ad evidenza
pubblica alla luce dei casi pratici,) 8 ore, 8 CF Avvocati dott.ssa B. Lubrano
Ricercatore Universitario presso Università degli Studi internazionali di Roma
Settore scientifico disciplinare Diritto Amministrativo IUS/10
Diritto applicato dell'urbanistica 8 ore, 8 CF Avvocati Prof.ssa V. Giomi
Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico
disciplinare Diritto Amministrativo IUS/10



I procedimenti di spesa della pubblica amministrazione attraverso le regole di
contabilità pubblica 6 ore 6 CF Avvocati Prof. S. Lazzini Associato presso il
Dipartimento di Economia e Management Settore scientifico disciplinare
Economia Aziendale SECS-P/07

B) Módulo de técnica redacional (direito administrativo, direito privado) h 30 CFU 5





Tecnica di redazione dei provvedimenti amministrativi 8 ore 8 CF Avvocati
dott.ssa Elisa Pucciarelli Dottore di ricerca Università di Pisa, funzionario presso
Azienda USL 6 Livorno, Segreteria ed Affari Generali.
Tecnica di redazione dei bandi di gara nelle procedure ad evidenza pubblica 8
ore 8 CF Avvocati Avv. Antonio Avino Studio Legale Avino Murgia di Cagliari
Diritto dei contratti attraverso la loro redazione 6 ore 6 CF Avvocati Avv. M.
Paroli Dirigente Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale presso Autorità
Portuale di Livorno
Redazione dei contratti internazionali e/o europei 8 ore 8 CF Avvocati Avv. I.
Destri Partner presso C-Lex Studio Legale e Avv. Barbara Jean Steadman
consulente presso C-Lex Studio legale di Milano

C) Módulo de direito contratual h 30 CFU 5







Introduzione al diritto dei contratti. I contratti con la p.a. e la tenuta delle
categorie civilistiche 2 ore 2 CF Avvocati Prof.ssa F. Giardina Ordinario presso il
Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare Diritto Privato
IUS/01
I procedimenti diretti alla manifestazione del consenso nei contratti con la p.a.
6 ore 6 CF Avvocati Prof.ssa F. Giardina
Tipologie di contratti con la p.a.: profili di diritto civile 6 ore 6 CF Avvocati
Prof.ssa F. Giardina
Diritto dei contratti bancari, assicurativi e atipici 8 ore, di cui 2 ore di
esercitazione 8 CF Avvocati Avv. Alberto Leidi Avvocato A. Leidi Head of
Banking & Contract Division of Legal Department UBI BANCA
Il sovraindebitamento: da problema individuale a problema sociale 8 ore 8 CF
Avvocati Prof.ssa E. Pellecchia Associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01

D) Módulo de Direito Empresarial h 42 CFU 7





L’amministrazione delle società 8 ore 8 CF Avvocati dott.ssa A. Abu Awwad
Ricercatore Univ. presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico
disciplinare Diritto Commerciale IUS/04, Avvocato presso ADM Studio Legale
Diritto delle imprese e responsabilità sociale 8 ore 8 CF Avvocati dott.ssa I.
Kutufà Ricercatore Univ. presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore
scientifico disciplinare Diritto Commerciale IUS/04, Avvocato presso lo Studio
legale Mazzoni & Jeri
Disciplina delle crisi delle imprese 6 ore 6 CF Avvocati Avv. I. Belli Avvocato
presso Studio legale Belli






Diritto tributario dell'impresa - Parte generale 8 ore 8 CF Avvocati dott. A.
Poddighe Ricercatore Univ. di diritto tributario presso la facoltà di Economia
dell'Università di Cagliari, commercialista presso lo Studio Associato Giorgi
Diritto tributario dell'impresa - Parte speciale: le sanzioni e i reati tributari 8
ore 8 CF Avvocati Avv. L.P. Murciano Socio dello studio legale Giovannini &
Partner Pisa dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, finanza e
processo tributario Università di Pisa
Diritto penale dell’economia tra delega di funzioni e responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche ex DLGS n. 231/2001 4 ore 4 CF
Avvocati Prof. Avv. Adriano Martini Associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare: Diritto Penale IUS/17, Avvocato
presso lo Studio legale Martini

E) Módulo de Direito Econômico h 42 CFU 7







Regole pubbliche e garanzie di concorrenza del mercato 8 ore 8 CF Avvocati
Avv. Gianluca Faella Partner dello studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Docente presso la LUISS Guido Carli
Vincoli pubblici e disciplina delle attività produttive 8 ore 8 CF Avvocati, Prof.
Avv. Andrea Pericu Associato Diritto dell’economia Università degli studi di
Genova Studio Legale Bettini Formigaro Pericu Genova - Milano
Diritto della regolazione dei servizi pubblici 8 ore 8 CF Avvocati Prof. Avv. M.
Passalacqua Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore
scientifico disciplinare Diritto dell'Economia IUS/05
Le società di gestione dei servizi pubblici locali 10 ore 10 CF Avvocati dott.
Alfredo De Girolamo Presidente del Confservizi Cispel Toscana Firenze e dott.
Claudio Galtieri Presidente della Sezione giurisdizionale Corte dei Conti
Lombardia
Rassegna degli ausili pubblici, incentivi e provvidenza alle imprese 8 ore 8 CF
Avvocati Prof. A. Pertici Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Settore scientifico disciplinare Diritto Costituzionale IUS/08 e dott.ssa. P.
Bonfanti Dottore commercialista in Pisa

F) Módulo de Direito Financeiro h 24 CFU 4





Diritto dell'intermediazione finanziaria e bancaria 8 ore 8 CF Avvocati Avv.
Alessio Martelloni Responsabile Consulenza Legale e Contenzioso presso Banca
Popolare di Vicenza
Diritto dei mercati finanziari e offerte di strumenti finanziari 5 ore 5 CF
Avvocati Avv. P. De Biasi Studio legale Gattai, Minoli & Partners
Trasparenza bancaria e offerta di prodotti bancari e finanziari fuori sede 6 ore
6 CF Avvocati Avv. Alessio Martelloni Responsabile Consulenza Legale e
Contenzioso presso Banca Popolare di Vicenza
Diritto delle assicurazioni private 5 ore 5 CF Avvocati Avv. A. Longo Professore
a contratto Università della Tuscia, Viterbo, Titolare Studio Legale Antonio
Longo; già Dirigente ISVAP

G) Módulo de Direito Internacional e da União européia h 30 CFU 5







Diritto degli scambi intracomunitari 8 ore 8 CF Avvocati Prof. M. Di Filippo
Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche Settore scientifico
disciplinare Diritto Internazionale IUS/13
Diritto europeo della concorrenza 6 ore 6 CF Avvocati Avv. A. Fornari
Avvocato presso lo Studio legale Calamia Pisa
Diritto dei contratti internazionali 8 ore 8 CF Avvocati Prof. Avv. A.M. Calamia
Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico
disciplinare Diritto Internazionale IUS/13, Avvocato presso Studio legale
Associato Calamia Pisa
Marchi e brevetti nel mercato unico 8 ore 8 CF Avvocati Prof. Avv. E. Bonadio
Lecturer in Law at The City Law School City University London

H) Módulo de Direito do Trabalho h 30 CFU 5






I nuovi problemi del diritto sindacale 8 ore 8 CF Avvocati Prof. Avv. O.
Mazzotta Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza Settore scientifico
disciplinare Diritto del Lavoro IUS/07 avvocato presso studio legale Oronzo
Mazzotta Pisa e Prof. Avv. Pasqualino Albi Associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza Settore scientifico disciplinare Diritto del Lavoro IUS/07
avvocato presso lo Studio legale Albi Pisa
Lavoro flessibile, lavoro non subordinato 8 ore 8 CF Avvocati Prof. Avv.
Pasqualino Albi
La disciplina dei licenziamenti 8 ore 8 CF Avvocati dott. E. Tarquini Giudice del
lavoro Tribunale di Pisa
Legislazione sui sistemi di gestione della sicurezza del lavoro 6 ore 6 CF
Avvocati Avv. F. Fontana Dottore di ricerca in Diritto del lavoro Università di
Pisa

Tot. Horas 258 CFU 43
Calendário de Aulas
O Master prevê um percurso formativo de 258 horas anuais que, para a próxima edição, terão
início em 15 de janeiro de 2016 e término em 22 de outubro de 2016 (com exclusão do mês de
agosto). As aulas de 8 horas semanais serão às sextas-feiras das 16:30hs às 19:00 hs e aos
sábados das 09:00 às 13:00hs, em prédio da estrutura da Universidade de Pisa. O Master
atribui 70 CFU (Créditos Formativos Universitários). Os créditos adquiridos com o seguimento
do Master podem ser reconhecidos em um máximo de 12 CFU por curso de laurea
specialistica/magistrale.
O horário do Master para o ano acadêmico 2014/2015 e para o ano 2015-2016 pode ser
visualizado no link http://mastergemp.jus.unipi.it/programma/calendario-lezioni/
ESTÁGIO
O Estágio – ou colocação empresarial – è uma preciosa oportunidade formativa e profissional:
o Master oferece na verdade estágio em prestigiosas empresas e/ou entes públicos parceiros,
cujo elenco è visualizável no link http://mastergemp.jus.unipi.it/partner/. Os entes parceiros

encontram-se em todo território nacional, individuados e selecionados pela seriedade do
projeto de formação proposto e pela real possibilidade de contribuir à sucessiva inserção do
estagiário no mercado de trabalho.
Tal experiência formativa tem um valor prático, representando o momento de aplicação de
quanto foi ensinado na fase de aula e, por isso, a primeira real abordagem no mundo do
trabalho no campo empresarial: como regra desenvolve-se em tempo pleno ( salvo acordo
com as empresas parceiras). Apesar de o estágio ser garantido pelo Master a todos os alunos,
não possui caráter obrigatório, sua execução é condicionada à vontade do aluno. A duração do
estágio è de pelo menos 3 meses. O período de realização varia, devendo-se realizar com base
na disponibilidade do Ente/Sociedade de destino. Geralmente os estágios são realizados após
êxito na prova final, portanto, ao término das aulas; todavia é possível realizá-lo durante as
aulas. O período (data de início e de término) e a carga horária (tempo integral, tempo parcial
vertical ou horizontal) do estágio serão determinados entre a empresa e o aluno. O Master
oferece cobertura de seguro nos termos da lei e assistência jurídico administrativa necessária à
realização do estágio até sua conclusão. Em geral os estágios são desenvolvidos em empresas
parceiras, mas, de comum acordo com o tutor didático e o aluno, poderá ser desenvolvido
perante outros entes. O Master não cobre eventuais despesas com transporte, alimentação e
alojamento relativos à atividades de estágio, salvo eventuais financiamentos provenientes de
parceiros externos ou ofertas específicas do ente de destinação.
DATABASE CURRICULAR
Ao fim do curso, o master dedica grande importância ao successivo iter profissional dos
participantes, com o intuito de dar continuidade à experiência formativa vivenciada e
contribuir à utilização da nova bagagem curricular, caso necessário. Todos os participantes são
inseridos na “Database Curricular”, em que são catalogados os perfis, constantemente
atualizados, de quem seguiu nos cursos de formação. A “Database Curricular” constitui un
importante instrumento de contato com o mundo do trabalho: as empresas parceiras e outras
instituicoes conveniadas com a faculdade de Direito demonstram muito interesse e confiança
nos profissionais saídos do Master de Alta Formação e os contatam diretamente em caso de
abertura de vagas.
INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA
Para se matricularem os candidatos devem apresentar até 10 de janeiro de 2016 a seguinte
documentação:
Formulário de matrícula preenchido, com marca da bollo no valor de € 16,00 e uma foto
formato tessera (Modulo iscrizione);
Cópia do recibo de pagamento da primeira parcela da contribuição 2015/2016 no valor de
€ 1.200,00. O pagamento é efetuado utilizando-se o MAV personalizado que pode ser
impresso da seção “tasse” da página do Portal “Alice” (studenti.unipi.it) ao qual se acessa
clicando no “login” e inserindo suas próprias credenciais;

Fotocópia de um documento de identidade válido;

A documentação para a matrícula deve ser entregue até 10 janeiro de 2016, em uma das
seguintes modalidades: entrega a mão no Settore Laureati, Master – Largo Bruno Pontecorvo
n.3 – Complesso ex Marzotto – Edificio D – Pisa. Horário: Segunda e Sexta- Feira das 9.00 11.00, Quarta-feira às 10.00-12.00
Para marcar hora às terças e quintas è necessário
virtual, na página http://sportellovirtuale.unipi.it/.

fazê-lo on-line, por meio da agenda

Expedição postal, exclusivamente por A.R., ao seguinte endereço: Università di Pisa -Settore
Laureati, Master – Largo Bruno Pontecorvo n.3 – Complesso ex Marzotto – Edificio D – 56127
Pisa, indicando sul plico: Iscrizione master di I livello in “Giurista dell’economia e manager
pubblico”.
CUSTO DE INSCRIÇÃO
O valor da contribuição para o Master em “Giurista dell’economia e manager pubblico” é de
3.000,00 euros em quatro parcelas:
I rata: € 1.200,00 até janeiro de 2016
II rata: € 600,00 até março de 2016
III rata: € 600,00 até maio de 2016
IV rata: € 600,00 até julho de 2016
Todas as parcelas devem ser pagas na modalidade acima descrita.
FACILITAÇÃO DO CUSTO DE INSCRIÇÃO
O custo do Master foi restrito ao valor de € 3.000,00, menos da metade dos Masters
Universitários similares. Novidade desde a décima primeira edição é a atribuição de facilitação
dos custos de inscrição. É prevista (assegnazione n. 4) redução do pagamento das despesas do
Master correspondente ao valor de 1.200,00 euros (correspondentes à isenção da segunda e
terça parcelas). A redução será concedida aos primeiros 4 classificados com base em uma
classificação elaborada após a valoração dos currículos e títulos apresentados, tendo em vista
a condição econômica do candidato, com base no ISEE a ser anexado à inscrição, para este fim
somente. Em caso de empate, o candidato mais jovem vence. Além do reembolso total ou
parcial dos custos de inscrição do Master, os participantes podem beneficiar-se de vouchers
oferecidos pela Província e Região, no âmbito da Misura C3 ou de outras.
Cartão magnético
O cartão magnético para acesso aos serviços da Empresa DSU di Pisa pode ser requerido de
acordo
com
as
instruções do
site
http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-esegreterie/itemlist/category/231-libretto-e-tessera-magnetica.
Seguro

Os inscritos no master são assegurados pela universidade con uma apólice contro infortúnios e
responsabilidade civil em geral.
Informações
disponíveis
na
página
web:http://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4128-polizza-infortuni-a-favoredegli-studenti-e-dei-dipendentiehttp://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4123polizza-di-responsabilità-civile-generale

