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COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  

 

hospedagem 3-14 de maio 2020  – curso 4-13 de maio de 2019 

INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DO CURSO 

A. MODALIDADE DO CURSO: Presencial em Roma (IT) com visitas Institucionais. 

B. CARGA HORÁRIA e VAGAS: 60 horas-aula. Número máximo é de 90 participantes. 

C. LOCAL  DO CURSO: Campus X, Roma (IT), Via di Passolombardo n. 341. 

D. IDIOMA:  Durante as aulas haverá  tradução simultânea, durante as visitas institucionais haverá 

tradução consecutiva. 

E. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO:  

A experiência italiana no combate ao crime organizado; As investigações anti-mafia; O Sistema penal 
da lavagem de dinheiro; Corrupção e crime organizado; Combate a corrupção na experiência italiana; 

A delação premiada no sistema italiano; Evolução histórica do crime organizado; A estrutura de 
contraste as organizações criminosas; a Procuradoria Anti-mafia; Cárcere duro no Sistema Italiano; 
Direito penitenciário; Apreensão preventiva de bens; Internacionalização das máfias; Sociologia do 

crime organizado; a corrupção sistêmica; mulheres e máfia; o sistema informativo da Procura Nacional 
Anti-mafia; Teoria do garantismo penal; 

SERVIÇOS OFERECIDOS: 

 11 pernoites no Hotel Campus X . Via di passolombardo 341, Roma. www.campusx.it 

 Café da manhã; 6 almoços e Coffee-break durante as aulas; 

 2 (dois) jantares: boas vindas e final do curso; 

 Curso de 60 horas; 

 Cerimônia de enceramento com a entrega dos certificado; 

 Visitas institucionais; 

 Um transfer diário Campus X centro de Roma e viceversa (segunda-feira até quinta-feira). 

 Tradutor consecutiva durante as visitas; 

 Tradução simultânea durante as aulas; 

 Aluguel de equipamento de tradução simultânea; 

 Acompanhamento por um representante da International Experience e Accademia Juris Roma; 

 Entrega de material de boas vindas; 
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 INVESTIMENTO 

2.800 €  euros 

quarto individual 

2.500 € euros 

quarto casal/duplo 

(valor por partecipante ao 
curso) 

3.400 € euros 

quarto duplo/casal 

( 1 partecipante e 1 acompanhante) 

 
  

INSCRIÇÕES 

 O curso é em parceria com outras instituições. O valor do investimento è igual para todas as instituições. 

 O período de inscrição começa no mês de agosto 2019. 

 A instituição parceira enviará aos inscritos a ficha de inscrição do curso, as modalidades de pagamentos e 

as opções de pagos. 

 A instituição parceira enviará a lista dos inscritos e as fichas até o dia 10 de outubro de 2019 

 Modalidades de pagamento na ficha de inscrição.  

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