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Execução Penal na Prática é o novo curso da Direito
ABC

Trazer para o aluno a prática da execução penal é o objetivo do novo curso de atualização Execução Penal na Prática, que a Faculdade de

Direito de São Bernardo do Campo dará início a partir de 7 de maio. As Inscrições terminam amanhã (24 de abril) e estão disponíveis no

portal www.direitosbc.br.

O curso, sob a coordenação da Professora Célia Regina Nilander de Sousa, apresentará aos alunos a prática do atendimento a clientes

preso, o atendimento aos familiares de seus clientes preso, o trabalho do advogado junto à penitenciária, o pedido de benefícios na

execução penal e recursos na fase de execução penal.

A fase de execução penal possui uma importância fundamental, ainda mais em nosso país, que possui uma das maiores populações

carcerárias de todo o mundo; e exige muito conhecimento e preparo do advogado. 

 

Carga horária de 30 horas 

 

O curso Execução Penal na Prática será ministrado às terças-feiras, entre 7 de maio e 27 de agosto, das 9 às 12 horas. Serão 10

encontros, totalizando 30 horas. Para mais informações, acesse: https://www.direitosbc.br/execucao-penal-na-pratica/. 

 

A Instituição

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do País, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem 54 anos

de atividade e é referência no ensino jurídico do Brasil com mais de 14 mil profissionais formados e atuantes em diversas áreas do Direito.

Oferece os cursos de graduação e de atualização, além de pós-graduação Lato Sensu. Seus professores e funcionários administrativos

são servidores públicos municipais e ingressam nos quadros respectivos por meio de concursos públicos, ressalvadas as exceções legais.

A instituição de ensino não possui fins lucrativos e a anuidade é cobrada dos alunos.

Está localizada na rua Java, 425 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - Telefone (11) 3927-0222.
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