Comunicado à imprensa

Terceira Escola de Verão em Ciências Criminais
95 participantes de 14 países da América Latina e da Europa – Recepção: segunda-feira, 14 de
setembro de 2015, na Georg-August-Univesität de Göttingen
Cerca de 95 juristas vinculados tanto ao estudo do direito como à prática judicial provenientes de 14
países da América Latina e da Europa serão convidados da Georg-August-Universität Göttingen, de
14 a 25 de setembro de 2015. Eles participarão da Terceira Escola de Verão em Ciências Criminais e
Dogmática Penal alemã, que se conduzirá em línguas castelhana e portuguesa. O RiLG Prof. Dr. Dr.
h.c. Kai Ambos, diretor do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano
(CEDPAL), que organiza a Escola de Verão, dará as boas-vindas aos convidados na segunda-feira,
14 de setembro, às 9:30 h da manhã. O Escritório de Relações Internacionais fará uma apresentação
panorâmica sobre a Universidade. Este ano, a coordenação da Escola de Verão está a cargo do Sr.
John Zuluaga (LL.M.). Também para essa edição encontra-se assegurada a intervenção de
reconhecidos penalistas e especialistas de disciplinas afins, tanto para as palestras como para outros
módulos. Entre os diversos temas a tratar, encontram-se o Direitos Penais alemão, europeu e
internacional, bem como questões jurídicas sobre o terrorismo. A conferência inaugural será proferida
pelo Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Günther Jakobs (Bonn) e a conferência de encerramento pelo Prof.
em. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin (Munique).
Após o grande sucesso da primeira e da segunda Escola de Verão, que ocorreram em setembro de
2011 e 2013, a terceira versão tem despertado um grande interesse: de 250 postulações (30 a mais
que em 2013), foram selecionados 95 participantes, entre professores, jovens pesquisadores, juízes,
membros do Ministério Público e advogados de toda América Latina, Espanha e Portugal.
Nota aos editores
Os jornalistas estão cordialmente convidados a obter informações para matérias sobre a Escola de
Verão e a participar da recepção. O Prof. Ambos fará a saudação de boas-vindas na segunda-feira,
14 de setembro, às 9:30 h da manhã, no prédio ¨Theologicum¨, localizado na Platz der Göttinger
Sieben 2, Auditorio T01, no piso inferior.
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