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Faculdade de Direito de São Bernardo tem curso sobre sequestro de
crianças
 Da Redação   há 18 horas    Educação

 

O sequestro internacional de crianças é tema do novo curso de

atualização da Faculdade de Direito de São Bernardo, destinado a

profissionais e estudantes da área de Direito e Relações

Internacionais e às pessoas graduadas que tenham interesse no

assunto.

O curso Sequestro Internacional de Menores: Aspectos

Processuais e Procedimentos está com inscrições abertas até 24 de abril e visa o entendimento sobre

os trâmites da base jurídica da questão. O sequestro internacional de menores se dá quando um menor é

deslocado ou retido de sua residência habitual para outro país por um dos seus genitores, sem

autorização do outro.

Em seis encontros, o curso será realizado aos sábados, entre 4 de maio e 8 de junho,  das 9h às 12h30. A

coordenação é da Professora Doutora Vera Lúcia Viegas Liquidato e será ministrado pelas Professoras

Doutoras  Vera Lúcia Viegas Liquidato, Renata Álvares Gaspar e Patricia Gorisch. Para mais informações,

acesse: https://www.direitosbc.br/curso-de-atualizacao-menore
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Homem mora em uma casa com uma largura de apenas 1 metro! O interior vai surpreender você!

Esta casinha tem apenas 18m2, mas você tem que dar uma olhada no interior dela

Pai e filho tiram a mesma foto ao longo de 25 anos! Tente não se emocionar com a última!

Menina de 10 anos se mata com revólver do pai no bairro São José, em São Caetano

Saab produzirá seis segmentos do Gripen em nova fábrica de São Bernardo
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