O UniCEUB está estreitando cada vez mais seus laços, atualmente informais,
com instituições e universidades alemãs.
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, Bonn)
Além dos eventos e das publicações já realizadas com a União Internacional
para a Conservação da Natureza (UICN), com sede em Bonn, sobre o tema
dos corredores ecológicos, os membros do grupo de pesquisa “Direito e
Desenvolvimento Sustentável” do UniCEUB participaram de conferências na
Alemanha. Um segundo projeto também está sendo desenvolvido em
cooperação com a UICN e se intitula: "Law for sustainability: building a legal
component for the IUCN Natural Resource Government Framework". Para o
grupo de pesquisa em Direito Ambiental do UniCEUB, o objetivo específico
dessa parceria é avaliar a efetividade do princípio da precaução em relação à
criação e gestão das unidades de conservação brasileiras.
Willy Brandt School (WBSPP)
Existe também uma parceria acadêmica com a Willy Brandt School (WBSPP),
unidade independente, embora ligada à Universidade de Erfurt. A Escola de
Políticas Públicas de Willy Brandt é uma escola que prestigia a diferença e a
inovação, além de possuir alunos nos programas de Master e PhD oriundos de
todas as partes do mundo. Carrega o nome de um dos primeiros chanceleres
da Alemanha, Willy Brandt, buscando preservar os ideais por ele previstos há
mais de 30 anos, com um diferencial bastante atrativo, qual seja estar
localizada em um privilegiado local de pensamento das políticas públicas,
também realizou análise adaptativa dos currículos das universidades mais
importantes para lhes emprestar um olhar global com os problemas
internacionais que ora são percebidos no mundo. Seus cursos são ministrados
em inglês, embora haja a necessidade de que os alunos cursem na própria
universidade créditos obrigatórios de alemão e espanhol, num estímulo ao
enriquecimento linguístico e facilitando o envio e o recebimento de alunos e
professores do mundo todo.
O UniCEUB e a WBSPP apresentam professores e alunos interessados em
cooperar na temática da justiça de transição e memória histórica em regimes
autoritários.
Nesse contexto, diálogos existem entre ambas as universidades para viabilizar
publicações recíprocas em periódicos brasileiros e estrangeiros da WBSPP
assim como existe a possibilidade de recepção futura de professores para
estudos pós-doutorais, realização ou participação em videoconferências.
Instituto Max Planck (Munique)
A cooperação entre o UniCEUB, a PUC-RS e o Instituto Max Planck em
Munique, trata da investigação dos direitos fundamentais no contexto brasileiro.
Nessa parceira, o UniCEUB é representado pelo Professor Arnaldo Godoy.

Instituto Max Planck de História do Direito Europeu (Frankfurt)
Trata-se de cooperação entre o UniCEUB e o Instituto Max Planck de História
do Direito Europeu, em Frankfurt, relativa à investigação em torno da recepção
do direito alemão pelo direito brasileiro. O Professor Arnaldo Godoy esteve na
sede do Instituto em Frankfurt, onde avançou pesquisas sobre a influência
alemã em Tobias Barreto. O resultado parcial foi publicado na revista do
UniCEUB; há uma versão ampliada, em fase de conclusão, para publicação na
revista do Instituto. Essa pesquisa agrega também o Professor Cristiano
Paixão, da Universidade de Brasília.

