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Universidade de Roma “Tor Vergata”.

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CURSO:
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CURSO:
Modalidade: Presencial em Roma (IT), com visitas Institucionais.
Modalidade
: Presencial
em Roma
com visitas
Institucionais.
Carga
Horária
: 25 horas-aula
entre(IT),
presenciais
e visitas
oficiais com Seminário.
Carga: Horária
25 (vinte
e cinco)
horas-aula,
20 (vinte) presenciais
e
Vagas
de 45.
Número :mínimo
para
abertura
da turma é sendo
de 20 participantes
e número máximo
5
(cinco)
de
visitas
oficiais.
Local: Universidade de Roma Tor Vergata e Hotel Londra & Cargill.
Vagas:: 30
vagas será
- para
os primeiros
inscritos.
Idioma
O Curso
ministrado
na língua
italiana. Durante as aulas e as visitas
Local: Universidade
Roma consecutiva.
(IT) e Salão de Convenções do Hotel.
institucionais
haverá de
tradução
Idioma: das
O Curso
será
ministrado
italiana.
Durantedas
as aulas
tradução
Período
Aulas
: Dias
06 a 10 na
de língua
junho. A
grade horária
aulas haverá
será enviada
em
consecutiva.do Curso.
proximidade
Período das Aulas: Dias 26 a 30 de maio. A grade horária das aulas será enviada
em proximidade
do Curso.
Conteúdo
Programático:
Conteúdo
Programático:
• Crime organizado
uma visão comparada (4hs);

• O sistema
financeiro
na Europa
e o papel
doTribunais
Banco Central
Europeu (4hs);
• O sistema
judiciário
e os recursos
nos
europeus
• Recuperação
judicialprocessuais
na Itália (8hs);
• Os recursos
no sistema italiano (civil e penal)
• Lavagem
de dinheiro
(4hs). na Itália e na Europa
• Arbitragem
e mediação
• Direito carcerário, procura antimafia e prisão dura
• Direito europeu de defesa do consumidor
Serviços oferecidos:
• 8 ou 6 pernoites: no Hotel Londra & Cargill no Centro de Roma, categoria 4 estrelas;
Serviços oferecidos:
• Café da manhã;
• Coffee-break durante as aulas;
• 8 (oito) diárias no Hotel Londra & Cargill no Centro de Roma, categoria 4 estrelas;
• 2 (dois) jantares: boas vindas e final do Curso;
• Café da manhã;
• Visita a Santa Missa do Papa, na quarta-feira dia 08 de junho;
• Coffee-break durante as aulas;
• Curso de Direito de 25 horas, certificado pela Universitá di Roma Tor Vergata;
• 2 (dois) jantares: boas vindas e final do Curso;
• Cerimônia de encerramento com a entrega dos certificados por parte de autoridade
• Curso de Direito de 25 horas, certificado pela Universitá di Roma Tor Vergata;
acadêmica;
• Cerimônia de encerramento com entrega dos certificados por parte de autoridade
• 2 (duas) visitas institucionais (serão confirmadas próximo ao curso);
acadêmica;
• Transfer nos dias de eventos (segunda a sexta-feira);
• 2 (duas) visitas institucionais (Corte di Cassazione - Consiglio di Stato);
• Tradutor consecutivo durante as visitas;
• Um transfer diário (ida e volta - de segunda a sexta-feira);
• Acompanhamento por um representante da Internacional Experience;
• Tradutor consecutivo;
• Entrega de material didático pelos professores (quando houver) e material de boas vindas;
• Acompanhamento durante toda a estadia por um representante da Internacional
• Caminhada guiada no Centro da cidade de Roma, no dia 05/06.
Experience;
• Entrega de material didático pelos professores e material de boas vindas da
Valor do Curso:
Internacional Experience;
Visita guiada
na cidade
de12Roma.
•Opção
1: Período
de 04 a
de junho: 08 pernoites

Quarto
Casal
Quarto
Duplo: elencados ao
Valor
do Individual
Curso: O :valor de todos
os serviços
público
interessado é de:
Quarto
por pessoa

€ 2.600
Quarto Individual:
€ 2.500
Condições
de pagto:
Condições
de pagto:
€ 500
Entrada:
Ato daem
Inscrição:
€ 1.000
Saldo
03 x € 700
15/03: € 1.000
10/05: € 500

€ 2.200
Quarto Duplo:
€Condições
2.000/por pessoa
de pagto:
Condições
de pagto:
Entrada: € 400
Ato da Inscrição:€ 1.000/por pessoa

Saldo em 03 x € 600

15/03: € 500
10/05: € 500

(apenas 01 participante do Curso):

€ 3.200
Quarto Casal
(apenas 01 participante
do Curso):
Condições
de pagto:
€ 3.100 € 500
Entrada:
Condições
Saldo
em 03 de
x €pagto
900 :
Ato da Inscrição: € 1.100
15/03: € 1.000
10/05: € 1.000

Opção 2: Período de 05 a 11 de junho: 06 pernoites

Demais informações e inscrições:
11: 3295.5347 com
Roberta/Ana
Quarto
Casal Paula
QuartoTel.:
Duplo
Quarto Individual:
Tel.:
11 3107.3509 com(apenas
Denise
01 participante do Curso):
por pessoa
€ 2.300
€ 1.950
€ 2.850
Condições de pagto:
Entrada: € 500
Saldo em 03 x € 600

Condições de pagto:
Entrada: € 450
Saldo em 03 x € 500

Condições de pagto:
Entrada: € 450
Saldo em 03 x € 800

Demais informações e inscrições: Tel.: 11 3107.3509/ 3105.7464 c/ Denise
Email: contato@apmbr.com.br

