Workshop de Direito Penal Ítalo-Brasileiro - métodos para a eficácia do processo penal

ROMA
11 a 14 de novembro de 2019

1 . INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DO CURSO
•

MODALIDADE DO CURSO: Presencial em Roma com visitas Institucionais

•

LOCAL DO CURSO: Roma .

•

IDIOMA: O Curso será ministrado na língua italiana com tradução simultânea para português.

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO (sujeito a alteração)
Dia 11/11 (segunda-feira)
10h30 às 13h00
Abertura do curso: autoridades brasileiras e italianas
14h00 às 16h00
Visita técnica e Laboratório 1 - Experiências da Operação Mãos Limpas
Corte Suprema di Cassazione

Dia 12/11 (terça-feira)
10h00 às 12h00
Laboratório 2 - meios de interceptação e apuração de dados no enfrentamento ao branqueamento de
capitais
15h00 às 17h00
Aula prática com apresentação de caso concretos
Dia 13/11 (quarta-feira)
10h00 às 12h00
Laboratório 3 - enfrentamento aos crimes ambientais
15h00 às 17h00
Visita técnica na Procura Geral Antimafia

Dia 14/11 (quinta-feira)
10h00 às 12h00
Laboratório 5 - técnicas de investigação que respeitem os direitos fundamentais e mediação no
combate à criminalidade.
15h00 às 17h00
Laboratório 4 - crimes cibernéticos e as relações interfronteiras
Jantar de encerramento
SERVIÇOS OFERECIDOS:
•

Coffee-break;

•

1 jantar de final de cruso

•

certificado de curso de 20 horas;

•

Visitas institucionais (Corte Suprema di Cassazione e Procura Geral Antimafia)

•

Tradutor consecutiva durante as visitas se não possível a simultânea;;

•

Tradução simultânea;

•

Aluguel de equipamento de tradução simultânea;

•

Acompanhamento por um tutor da Accademia Juris Roma

•

Entrega de material de boas vindas;

•

Aluguel de salas para evento;

INVESTIMENTO (serviços elencados)
1.250 € euros
quarto individual

INSCRIÇÕES
•

A instituição parceira enviará aos inscritos a ficha de inscrição do curso.

•

A instituição parceira enviará a lista dos inscritos e as fichas até o dia 30 de agosto 2019

•

Modalidades de pagamento na ficha de inscrição.

•

Numero mínimo de participantes 25 alunos

O cronograma do curso será enviado 45 dias ante do começo do mesmo

