
XIX Summer Program in American Law for Brazilian 
Judges, Prosecutors and Attorneys

Saída 07 de julho – retorno sugerido 18 de julho
Realização do curso 09 a 13 de julho de 2018

Curso oferecido há 18 anos e que desde a primeira 
turma contou com a participação da Escola da 

Magistratura.
Participantes – Juízes, Promotores de Justiça, 

Advogados, Professores de Direito e alunos de Pós-
graduação.







Grupo de 2017



Recepção na casa do Dean Emeritus da Faculdade de Direito da University of 

Florida

Jon Mils, com sua esposa e Prof. Paulo Rpoberto.



Curso é ministrado por Professores da Universidade 
da Florida, através do Center for Governmental 

Responsibility,  (www.law.ufl.edu/areas-of-

study/centers/cgr)
.

A Universidade da Florida é uma das cinco mais 
importantes Universidades públicas dos Estados 

Unidos. Conta com 60.000 alunos e foi fundada no 
ano de 1853.

Está localizada na cidade de Gainesville, Centro da 
Florida, distante 180 km de Orlando.





• Imagens University of Florida – Gainesville, FL.



O curso terá duração de 30 horas e constará de aulas e visitas 
técnicas. 

Serão abordados temas como Direito Constitucional, Direito 
Processual, Direito de Família, Direito Ambiental, Meios 

alternativos de solução de conflitos.
Visitas à Corte local, Corte Estadual, Corte Federal, Ministério 

Público Estadual e Federal, além de visita à administração 
pública municipal, com oportunidade de conhecer o sistema 

político e administrativo do Estado da Florida. 
Parte do curso será realizado em Tampa onde os participantes 

terão oportunidade de participar de audiência na Corte 
Federal e de exposição de agentes do FBI sobre crimes 

econômicos e tráfico de pessoas. 



Faculdade de Direito 



As apresentações terão tradução consecutiva e os 
materiais serão apresentados na língua portuguesa.
O curso é gratuito: nenhum professor, coordenador 

ou tradutor recebe qualquer remuneração.
O participantes terão como despesas apenas o rateio 
das despesas de viagem e estadia do coordenador e 

tradutor (estimado em US$.400 a 700,00, 
dependendo do número de participantes) e US$ 
200,00, valor para cobrir despesas com lanche, 

estadia e viagem dos professores da UF à Tampa. 





Partida – 07de julho-18 Retorno– 18 de julho de 2018.
Os participantes poderão adquirir passagens por sua livre
escolha. Apenas, na manhã do dia 09 de julho todos
deverão estar no Aeroporto de Orlando para partir rumo
a Gainesville. Normalmente uma agência de viagem, em
Maringá, organiza os Grupos, mas há liberdade total para
cada qual adquirir suas passagens. A agência é ASA
TURISMO, fone 44-3227-2007, falar com Francielle
(Francielle Manchini francielle@asatur.com.br 44998454
1998).
O transporte, nos Estados Unidos será feito com carros
locados, em grupo de 4 participantes por veículo, que
ratearão, entre si, as despesas do mesmo.

mailto:francielle@asatur.com.br


Foto com o Juiz Federal Wilson na Corte de Tampa





Coordenadores 
Prof. Paulo Roberto Pereira de Souza – Universidade 

Estadual de Maringá – Universidade de Marília
Saint-Clair Honorato Santos – ex-Coordenador Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio 

Ambiente
Tradutor 

Robertson de Azevedo Fonseca – Mestre em Direito 
Comparado pela Universidade da Florida, Doutor em 
Ecologia de Ambientes Aquáticos pela Universidade 

Estadual de Maringá. 





Visita à Corte Federal em Tampa 



Foto com o Juiz Federal Wilson na Corte de Tampa





2016 – Entrega de Certificado de Conclusão do Curso ao Juiz Wander Rossette



2016 Certificado de Conclusão do Curso



2016 Certificado de Conclusão do Curso




