A cooperação com a Espanha também é consolidada e envolve vários
docentes do programa, com a realização de diferentes atividades, sobretudo
em políticas públicas, relações privadas e desenvolvimento. As instituições
espanholas têm sido parceiras em diferentes projetos conjuntos de pesquisa,
financiados pela CAPES, Comissão Europeia e DGU. Não estão relatadas aqui
iniciativas isoladas dos professores, como períodos de pesquisa ou palestras
individuais, mas apenas os projetos envolvendo redes de pesquisa.
Há projetos com universidades de Madrid, Granada, Jaén, Barcelona, Sevilha e
Valencia. São todos convênios com troca de professores para lecionar na
Espanha e no Brasil. Estão previstas a possibilidade de troca de alunos e a
titulação de alunos brasileiros nas instituições espanholas (doutorado), por
período integral, cotutela ou codireção.
Universidade de Valência
O Acordo de Cooperação entre o UniCEUB e a Universidade de Valência tem
por objetivo estimular o intercâmbio entre docentes e discentes das referidas
instituições, elaboração de novas ofertas de cursos na pós-graduação com a
participação de docentes das duas IES e desenvolvimento de projetos de
pesquisa em conjunto. O projeto de pesquisa já se encontra em curso com o
tema Direito e grandes eventos esportivos (Olimpíada e Copa do Mundo). O
processo de integração tem se desenvolvido a partir de um tema de pesquisa
em comum entre grupos de pesquisas das duas instituições. Entre as
atividades realizadas, destaca-se a realização de um seminário na Espanha
com organização e participação das duas instituições. Essa relação de
cooperação prevê a possibilidade de realização de missões de estudos dos
professores. Além disso, alunos do UniCEUB podem residir em Valência,
cursando as disciplinas nas duas instituições.
Existe igualmente um segundo acordo com a Universidade de Valência, com a
Professora Virginia Pardo Iranzo, para desenvolvimento de projeto de
investigação conjunta sobre direito processual civil e acesso à justiça. O acordo
compreende a troca de professores e alunos.
Universidade Carlos III, Madrid
Um convênio existe com a Universidade Carlos III, de Madrid (Project Training
legal professionals about the United Nations Guiding Principles for the Human
Rights Compliance in International Business).
Universidade de Granada
Um projeto de pesquisa científica em regime de cooperação em rede
envolvendo no Brasil a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a
Universidade Estadual da Paraíba e o UniCEUB e, na Espanha, a Universidade
de Granada, foi aprovado no contexto do edital Capes-DGU (Edital n°40/2012).
Trata-se do único projeto em Direito aprovado nesse edital. O objetivo desse
projeto de cooperação internacional intitulado “Democracia, Transjuridicidade e

Fatores Econômicos do Poder: uma análise a partir das experiências brasileiras
e europeia” é compreender a amplitude, natureza e consequências das
pressões exercidas por fatores econômicos contemporâneos, contextualizados
numa situação de entrelaçamento de ordens jurídicas distintas, sobre a
democracia enquanto regime político acolhido em Constituições normativas. O
projeto reúne diferentes pesquisadores brasileiros e estrangeiros e prevê a
realização de seminários no Brasil e na Espanha, publicações conjuntas e
troca de alunos e docentes. Em outras palavras, no âmbito desse projeto estão
previstas tanto missões de trabalho quanto missões de estudo. Nesse
contexto, a Professora Dra. Adoración Galera Victoria da Universidade de
Granada esteve no Brasil e ministrou palestra durante a Conferência
Internacional “União Europeia, Globalização e Constitucionalismo Democrático”
realizada na Universidade Federal da Paraíba. Há previsão dos professores do
UniCEUB lecionarem em Granada e vice-versa.
Universidade de Valladolid
O Acordo de Cooperação entre o UniCEUB e a Universidade de Valladolid visa
estudar políticas públicas de segurança. O Convênio prevê que um professor
do UniCEUB lecione anualmente na Espanha, bem como a troca de estudantes
e alunos.
Universidad Pablo de Olavide de Sevilha
Uma parceria internacional entre o UniCEUB e a Universidad Pablo de Olavide
de Sevilha também foi firmada. No âmbito desse acordo, ambas as
universidades visam desenvolver atividades conjuntas na área de formação e
de investigação, assim como atividades práticas dirigidas aos alunos
universitários. Um grupo de professores do UniCEUB ministrou palestras no
Segundo seminário internacional del programa de doctorado em ciências
jurídicas y políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Existe ainda a
possibilidade de intercambio de discentes que atualmente cursam o máster em
“Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo”. Alguns mestrandos
tiveram a oportunidade de realizar disciplinas na Espanha, por um período de
um ano, em codireção, que serão consideradas como créditos no UniCEUB.
Além da possibilidade de fazer o mestrado integral no exterior, diversos alunos
do UniCEUB puderam participar de programas de especialização.
Vale ressaltar ainda que o Professor do UniCEUB Dr. Antonio Suxberger figura
no "professorado" e na coordenação do curso. Além disso, o referido professor
atua com frequência como avaliador em bancas de conclusão de curso, assim
como palestrante em seminários realizados na Espanha.
Universidade de Barcelona
O programa de doutorado em sociologia jurídico-penal da Universidade de
Barcelona também prevê a possibilidade de coorientações de teses nessa
temática com o professor Dr. Bruno Amaral Machado.

