
EDITAL Nº 01/2022 

 

XXII Summer Program in American Law 

A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APMP faz saber aos 

associados e associadas que estão abertas as inscrições para o “XXII Summer Program 

in American Law”, a ser realizado no período de 11 a 15 de julho de 2022 em 

Gainesville, Flórida, com ajuda de custo da APMP para 05 (cinco) associados, conforme 

item IV deste edital. 

 

I - DO EVENTO 

Exclusivo para Juízes, Promotores de Justiça, Advogados, Professores de Direito e 

alunos de Pós-graduação, o curso será ministrado por professores da Universidade da 

Flórida, uma das cinco universidades públicas dos Estados Unidos. 

 

Serão abordados temas como Direito Constitucional, Direito Processual, Direito de 

Família, Direito Ambiental, Meios alternativos de solução de conflitos. As apresentações 

terão tradução consecutiva e os materiais serão apresentados na língua portuguesa.  

 

Os coordenadores são o ex-Reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Paulo 

Roberto Pereira de Souza; o procurador de Justiça, Saint-Clair Honorato Santos; o 

promotor de Justiça, Robertson de Azevedo Fonseca, que será o tradutor do grupo.    

 

II - PROGRAMAÇÃO 

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

30 horas entre aulas e visitas técnicas 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 Flórida. 

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. 

 

III - DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

1. A APMP oferece ajuda de custo para 05 (cinco) associados para participação no 

evento, que serão selecionadas por sorteio. 



2. As inscrições estarão abertas a partir da divulgação deste edital, até o dia 12 de 

junho de 2022 e deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site:  

www.apmppr.org.br. 

3. No dia 13 de junho de 2022 será divulgada a relação dos associados e associadas 

inscritas. 

4. No dia 14 de junho de 2022, serão sorteados, com transmissão em tempo real, os 

nomes dos 05 (cinco) participantes e formada lista de espera com os 

remanescentes, na ordem definida pelo sorteio. 

5. Os sorteados deverão confirmar sua participação ou desistência até o dia 20 de 

junho de 2022, às 18h00, após essa data serão chamados os suplentes na ordem 

divulgada.  

 

IV - DAS DESPESAS 

1. As despesas de viagem e de estadia do Coordenador e tradutor (estimado em US$ 

300,00 a US$ 400,00, dependendo do número de participantes) serão custeadas 

pela APMP. 

2. A APMP não custeará despesas referentes a despesas com lanche, estadia e 

viagem dos professores, com valor estimado em US$ 200,00. Além disso, o custo 

das passagens, hospedagens, alimentação, transportes terrestres, vistos, etc. 

serão por conta do participante. 

 

V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Informações adicionais podem ser solicitadas e-mail prps33@gmail.com - Aos 

cuidados de Paulo Roberto. 

 

Curitiba, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ 

Presidente 
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