Com os EUA alguns projetos com as universidades da Califórnia e de Nova
Iorque foram firmados e continuam em andamento.
Universidade da Califórnia
Existe uma parceria com a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Dois
professores do UniCEUB (Marcelo D. Varella e Arnaldo Godoy) passaram um
período de pós-doutorado, onde lecionaram, participaram de grupos de
pesquisa e escreveram trabalhos em conjunto. Três professores americanos
vieram a Brasília, para um seminário internacional sobre direitos humanos e
direito humanitário, que contou com mais de mil participantes. Também houve
a realização de minicursos, orientação comum de alunos e outros.
John Jay College of Criminal Justice
Com a Universidade John Jay (NYU), fruto do programa de pós-doutorado com
estância de investigação em Nova Iorque, foram realizadas atividades
acadêmicas com o grupo coordenado pelo professor Yue Ma, e geraram
seminários e publicações.
Syracuse University
Um acordo de cooperação foi firmado entre a Faculdade de Direito da
Universidade de Syracuse (SU), também situada em Nova Iorque, e o Centro
Universitário de Brasília (UniCEUB). O acordo prevê o estabelecimento de uma
relação mutuamente benéfica, envolvendo mais especificamente o College of
Law Masters in American Law Program (“Programa de L.L.M.”), os programas
do English Language Institute e o Programa de Mestrado e Doutorado em
Direito do UniCEUB. Por um período de cinco anos (renovável com o
consentimento de ambas as partes), a SU College of Law reservará um mínimo
de dois e um máximo de seis lugares no seu Programa de L.L.M para alunos e
ex-alunos do mestrado e doutorado ou professores indicados pelo UniCEUB.
Pelo mesmo período, o UniCEUB disponibilizará três a cinco vagas no seu
programa de Mestrado e Doutorado em Direito para alunos de J.D., LLM ou
SJD da SU.
No âmbito desse acordo, a Universidade de Syracuse e o UniCEUB buscam
oportunidades para, entre outro, realizar programas de curta duração em
tópicos de comum interesse; desenvolver pesquisas conjuntas; realizar
seminários periódicos (presenciais ou virtuais) e produzir publicações em inglês
e português conforme a habilidade de cada equipe envolvida.

