
 

 

Curso - O Direito Sindical na Atualidade (Em Roma) 

 29 junho - 3 julho 2015  

hospedagem 28 junho - 4 julho 2015 

 

A International Experience e a Università degli Studi di Roma Tor Vergata têm o 

prazer de promover um curso de 25 horas de alto nível cultural e científico, que será 

realizado no Campus X da Universidade de Roma “Tor Vergata”. 

 

 

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS  

A. MODALIDADE: Presencial em Roma (Itália), com visitas Institucionais. 

B. CARGA HORÁRIA: 25 horas-aula, entre presenciais e visitas oficiais com seminário. 

C. VAGAS: Número mínimo para abertura da turma é de 20 participantes, o número máximo é de 40. 

D. LOCAL DO CURSO: Campus X, Roma (Itália). O endereço é Via di Passolombardo n. 341. 

E. IDIOMA: O Curso será ministrado nas línguas portuguesa e italiana. Haverá tradução simultânea durante 

as aulas e nas visitas institucionais. 

F. PERÍODO DAS AULAS: As aulas vão do dia 29 de junho até 3 de julho 2015. A grade horária será enviada 

perto do período de início do curso. 

 

2) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 A organização sindical italiana; 

 A negociação coletiva: estrutura, procedimentos e tendências atuais; 

 Direitos e representação sindicais no local de trabalho; 

 Repressão das condutas antisindicais; 

 Greve e lockout; 

 O movimento sindical italiano na atualidade. 



 

3) SERVIÇÕS OFERECIDOS 

• 6 pernoites no Hotel/campus da Universidade de Roma “Tor Vergata” (quarto individual); 

• Café da manhã; 

• Coffee-break durante as aulas; 

• 2 (dois) jantares: boas-vindas e encerramento do curso; 

• Curso de Direito de 25 horas-aula certificado pela Università di Roma Tor Vergata; 

• Cerimônia de enceramento com a entrega dos certificados; 

• Três visitas institucionais (Corte di Cassazione – Sindicato– Empresa); 

• Um transfer diário Campus X Centro de Roma e vice-versa (segunda-feira até sexta-feira). 

• Tradução simultânea durante as visitas e aulas; 

• Acompanhamento por um representante da International Experience; 

• Entrega de material didático pelos professores (quando houver) e material de boas-vindas. 

 

4) INVESTIMENTO 

O valor de todos os serviços elencados no tópico anterior é de 2.000,00 Euros (quarto duplo). Para quarto 

individual, acréscimo de 100 euros. Em caso do acompanhante não-participante o valor do acompanhante 

é de 600,00 Euros. 

 

5) INSCRIÇÕES 

• Estão disponíveis 40 vagas; 

• O período de inscrição começa no mês de janeiro de 2015; 

• Inscrições até o dia 10 de março 2015; 

• O pagamento poderá ser dividido em 2 vezes. Primeira parcela de 50% do valor total até o dia 10 de 

março de 2015 e a segunda parcela até 30 dias ante do começo do curso, segundo a escolha feita 

pelo participante na ficha de inscrição. 

• As modalidades de pagamento serão enviadas sucessivamente. É possível efetuar o pagamento em 

dinheiro, transferência de banco e cartão de credito (neste caso terá um acréscimo de 6% devido aos 

custos do cartão). 


