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Rio de Janeiro, Julho, 2020. 

  

   

     

A quem interessar possa:  

   

Prezados Senhores:  

   

                                                                        

            Por este meio quero apresentar e recomendar PAULA CAMILA DE 

OLIVEIRA PINTO, para realizar estudos de Mestrado.  

   

          Conheço a  desde 2009, como discente, nas disciplinas lecionadas na Faculdade  

Presbiteriana Mackenzie Rio, como orientanda em pesquisa monográfica  e  como 

participante de atividades acadêmicas  conjuntas organizadas por esta que subscreve 

sobre Direito.  

            A postulante PAULA CAMILA DE OLIVEIRA PINTO tem dado mostras de 

um espírito pesquisador, de seriedade em seus trabalhos, iniciativa acadêmica, que 

acredito capacitá-la sobradamente para realizar estudos de mestrado. Por outra parte, 

possui amadurecimento intelectual e uma linha de trabalho que será de grande 

relevância para formular uma dissertação e defendê-la diante da comunidade intelectual.  

   

          Saudações atenciosamente e me coloco a disposição para maiores  informações. 

 

 

 

 

 

Dra. Elian Pereira de Araújo  
                             Professora Direito 

Dra. em Ciência Política e Relações Internacionais – IUPERJ/UCAM - Brasil 
Mestre em Derecho  – ULPGC – Espanha 

Mestre em Direito e Economia Universidade Gama Filho 
Professora de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 

Professora Colaboradora UFF/INEST - Faculdade de Relações Internacionais 
Coordenadora da Iniciativa Latino Americana de Direito, Sociedade e Cultura  

 



Rio de Janeiro, July/2020. 

 

 

To whom it may concern: 

Dear Sirs: 

 

By this letter, I’d like to presente and recomment PAULA CAMILA DE OLIVEIRA 

PINTO for the the Masters of Law studies.  

 

I’ve known her since 2009, as a student, in the disciplines I’ve taught in the 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, as advisor on her monographic research and as 

memeber of other Law academic activies organized by this who signs this letter.  

 

The applicant PAULA CAMILA DE OLIVEIRA PINTO has shown a researcher spirit, 

of commitment to her papers, academic iniciative, that I believe makes her more than 

able to accomplish Master studies. On the other hand, she has intelectual maturity and 

a line of work that will be of great relevance to write a dissertation and present it to the 

intelectual Community.  

Sincere votes and I’m at your disposal for more information.  

 

Dra. Elian Pereira de Araújo 

Law Professor  
Doctor in Political Science and International Relations – IUPERJ/UCAM – Brasil 

Master in Law – ULPGC – Spain 
Master in Law and Economics Universidade Gama Filho 

Law Professor at Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 
Collaborating Professor UFF/INEST – Faculdade de Relações Internacionais 

Coordinator of the Latin American Iniciative of Law, Society and Culture 

 

 

 


