Módulo Internacional nos Estados Unidos

DIREITO

29 de Abril a 05 de Maio de 2018
Northeastern State University - www.nsuok.edu
contato: international@animaeducacao.com.br

MÓDULO INTERNACIONAL
NOS ESTADOS UNIDOS
ÁREA DE DIREITO
INCRIÇÕES ABERTAS!
Estão abertas as inscrições para a Visita Técnica à Northeastern State University, na cidade de Tulsa, em
Oklahoma, nos Estados Unidos. Essa visita faz parte do projeto de internacionalização Anima, que consiste no
desenvolvimento de programas voltados a troca de experiências internacionais.
A visita acontecerá de 29 de Abril a 05 de Maio de 2018, e será proporcionada aos alunos e professores do Curso
de Direito, os quais terão a oportunidade de conhecer o sistema judicial penal americano. O foco da visita é
“Justiça Criminal”. Na programação, estão previstas palestras e uma série de visitas técnicas, para que possam
ser observados o sistema judicial americano, sua estrutura e dinâmica processual.
A Northeastern State University, fundada em 1846, é reconhecida nos Estados Unidos como uma das principais
instituições na área de Justiça Criminal.

Objetivo do Programa
A visita objetiva o aprendizado de conhecimentos técnicos específicos comuns aos estudantes e professores
do curso de Direito, no que diz respeito ao seu funcionamento, impactos sociais e econômicos, além de
proporcionar redes de relacionamento e trocas culturais.
Os participantes terão a oportunidade de conhecer acerca do Poder Judiciário Norte-americano, além de
assistir a um julgamento. Também serão realizadas visitas ao estabelecimento penitenciário estadual e ao
departamento de polícia.

Coordenação
Os participantes serão guiados por um membro da Anima Educação, que se responsabilizará pela visita.
Recomenda-se que os participantes estejam preparados para o desempenho autônomo em inglês, necessários
para o convívio com a população local, alimentação, compras, assim como, para a entrevista de chegada à
alfândega americana.

Condicionantes
Somente poderão se inscrever alunos e professores que tenham visto válido para todo o território dos EUA.
Vale frisar que as instituições de ensino do Grupo Anima Educação não se responsabilizam por qualquer
decisão das autoridades americanas.

Programação

17h - 19h

7h - 8h
8h30 - 9h
9h - 12h30

12h30 - 13h
13h - 14h
14h - 17h

17h - 17h30
18h - 19h

7h - 8h
8h30 - 9h
9h - 12h

12h - 13h
13h - 17h

17h - 18h

DOMINGO - 29/04/2018
Chegada ao aeroporto de Tulsa
Transporte para o hotel não incluso
Material informativo fornecido pela NSU:
Programa de atividades
Cesta de boas vindas
Jantar de boas vindas fornecido pela NSU
SEGUNDA-FEIRA - 30/04/2018
Café da manhã no hotel
Transporte para NSU
Apresentações NSU:
Direito Constitucional
Direito Criminal
Procedimento Criminal
Almoço fornecido pela NSU
Transporte para o Departamento de Polícia (BAPD)
Apresentações BAPD:
Procedimento de Detenção
Registro do acusado
Direito Forense
Julgamento
Visita a cadeia e área de registro
Transporte para o hotel
Jantar fornecido pela NSU
TERÇA-FEIRA - 01/05/2018
Café da manhã no hotel
Transporte para o Tribunal (Courthouse)
Visita ao Tribunal de Justiça:
Julgamento
Procedimento Jurídico
Punição / Pena
Sentença
Almoço fornecido pela NSU
Visita ao Moss Correctional Facility
Cadeia x Presídio
Direito dos Presidiários
Segurança dos Policiais
Sentença
Recurso
Transporte para o hotel
Tempo livre

7h - 8h30
9h - 12h30

12h30 - 13h30
13h30 - 16h30

16h - 17h

7h - 8h
9h - 11h

11h - 12h
13h - 16h

17h - 18h

7h - 8h
9h - 12h
12h - 13h
13h - 17h

QUARTA-FEIRA - 02/05/2018
Café da manhã no hotel
Apresentações NSU:
Grupos terroristas
Gangues criminosas
Apresentação do Bureal of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
(AFT):
Armas de fogo
Licença de carregamento oculto
Explosivos
Almoço fornecido pela NSU
Apresentações NSU:
Legislação sobre armas de fogo
Legislação sobre explosivos
Laser Tag
Transporte para o hotel
Tempo livre
QUINTA-FEIRA - 03/05/2018
Café da manhã no hotel
Visita ao Departamento de Polícia Forense:
Armas de fogo
Impressão digital
Almoço fornecido pela NSU
Visita a Penitenciária
Controle de presidiários
Trabalho para presidiários
Segurança dos presidiários
Saúde dos presidiários
Jantar fornecido pela NSU

SEXTA-FEIRA - 04/05/2018
Café da manhã no hotel
Apresentação U.S. Marshals:
Operações secretas
Almoço fornecido pela NSU
Apresentação sobre Legislação Esportiva NSU
Evento esportivo
SÁBADO - 05/05/2018
Café da manhã no hotel
Retorno para o Brasil
Transporte para o aeroporto não incluso

Obs: Poderão haver alterações na sequência das atividades.

Northeastern State University.
Inscrições
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 08 de Fevereito de 2018, através
do formulário de inscrição a ser solicitado pelo e-mail international@animaeducacao.com.br.
Após o envio do formulário de inscrição, o International Office encaminhará um Termo de
Compromisso confirmando a participação do estudante na visita.

Orçamento
O valor da programação é de USD$$2.530,00 (dólares americanos), podendo ser parcelado
em até 6x através de boleto bancário ou cartão de crédito.
Incluso:
06 Diárias com café da manhã no Courtyard by Marriot (ou similar), em apto duplo;
Transporte aos locais programados;
Apresentações na Northeastern State University;
Visita ao Departamento de Polícia (BAPD);
Visita ao Tribunal de Justiça (Courthouse);
Visita ao Departamento de Polícia Forense;
Visita a Penitenciária Estadual;
Apresentação do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF);
Evento esportivo;
08 Refeições durante a programação (almoço e jantar);
Não incluso: passagem aérea, seguro viagem e custos com visto americano.
Obs: Quarto individual acréscimo de USD$$500,00 (dólares americanos).

