
REGRAS SORTEIO SUMMER SCHOOL | ROMA - ABDCONST 

 
A APMP faz saber aos associados e associadas que estão abertas as inscrições para 

o “Summer School da Academia Brasileira de Direito Constitucional”, a ser 

realizado no período de 07 a 11 de novembro, em Roma, na Itália, com custeio da 

inscrição pela APMP, conforme item V deste documento. 

 

I - DO EVENTO 
 
O curso é organizado e realizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional 

– ABDConst em parceria com a Università Roma Tre. 

 

II – PROGRAMAÇÃO 
 
O evento será realizado nas manhãs dos dias indicados, com local de realização na 

Facoltà di Giurisprudenza della Università Roma Tre (Via Ostiense, 133). O tema do 

evento será “Il potere giudiziario nella democrazia costituzionale”. As palestras 

serão ministradas em português e italiano. A programação completa será 

disponibilizada no site: < https://www.abdconst.com.br/summerschool >. 

 

III – CONCURSO DE TRABALHOS 

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Trabalhos do Summer School | Roma 

2022. Em razão do convênio da APMP com a ABDCONST, os resumos podem ser 

enviados até 06 de Outubro de 2022, para o e-mail imprensa@apmppr.org.br. 

Os artigos apresentados no evento e selecionados entre os três melhores concorrerão 

a prêmio em dinheiro, certificado especial e publicação internacional, nos moldes 

ocorridos na última edição do Summer School 2019 | Lisboa (consulte em: 

https://www.abdconst.com.br/summerschool-2019). 

 

 

IV - DO PROCESSO DE SELEÇÃO | SORTEIO 
 

1. A APMP oferece aos associados e associadas 10 (dez) vagas para 
participação no evento, que serão selecionadas por sorteio. 

 

2. As inscrições estarão abertas a partir da divulgação deste edital, até às 17h 
do dia 03 de outubro de 2022 e deverão ser feitas pelo link: 
https://bit.ly/SorteioSummer2022_ABDCONST. 

 

https://www.abdconst.com.br/summerschool
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3. No dia 03/10/2022, às 18h, será divulgada a relação dos associados e 
associadas inscritos (as). 

 

4. No dia 04/10/2022, às 10h, serão sorteados, pelo site da APMP – TV 
APMPPR, os nomes dos 10 (dez) participantes. 

 

5. O resultado do sorteio será divulgado imediatamente, pelo site da APMP. 
 

6. Os sorteados deverão confirmar sua participação ou desistência no próprio dia 
05 de outubro de 2022, até às 18h, após essa data serão chamados os que 
se encontrarem na lista de espera, na ordem divulgada.    

 

V – DAS DESPESAS 
 

1. A APMP custeará, aos 10 sorteados (a), somente a inscrição no curso. 

 

2. A APMP não custeará despesas referentes às passagens, hospedagens, 
alimentação, transportes terrestres, vistos, etc. 

 

3. Havendo desistência após o dia 07 de outubro de 2022, o associado deverá 
reembolsar o valor pago pela APMP. 

 

4. O pedido de afastamento ficará por conta do participante. 
 

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Informações sobre o curso podem ser consultadas no site 
www.fadisp.com.br/siena/ 

 

2. Informações adicionais podem ser obtidas com o setor de Comunicação da 
APMP: imprensa@apmppr.org.br.  

 

3. Outras dúvidas sobre o evento podem ser sanadas pelo e-mail 
summer@abdconst.com.br.  

 
 

Brasília, 27 de setembro de 2022. 

 

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ 
Presidente da APMP 
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