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 O IOJT foi criado em 2002, durante uma conferência em Jerusalém, com objetivo de promover o Estado 
de Direito, apoiando o trabalho dos institutos de formação judiciária em todo o mundo. Os Membros 
do IOJT representam 72 países.

A 7ª Conferência Internacional será realizada em Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil. É o primeiro IOJT 
na América Latina. Junte-se a seus colegas de todo o mundo para a principal conferência sobre educação 
judicial.

A conferência será realizada em três dias e meio de sessões educativas rigorosas e vários eventos de 
networking. Entre os palestrantes se incluem líderes com expetise em educação judicial de vários países. Sob o 
tema geral de excelência judicial, a conferência tratará de: 

1. Excelência em Formação Judiciária: Componentes essenciais, incluindo:

· Governança, Financiamento e Infra-estrutura 

· Currículo e Faculdades de Desenvolvimento

2. Tópicos Emergentes de Formação Judicial, incluindo:

· Julgamento de Terrorismo

· Ética Judicial e Mídias Sociais: Facebook, Twitter e outros

3. Inovação na prestação da Formação Judiciária, incluindo:

· EAD e Formação Judiciária on-line

As sessões plenárias e as sessões concorrentes realizadas na sala plenária incluirão a tradução simultânea para 
o Inglês, Português, Francês e Espanhol. Caso contrário, o Inglês é a língua oficial das sessões da conferência.

Visite o site da IOJT conferência -  - para conhecer as descrições completas dos iojt2015-brazil.com
programas de educação e os horários e disposição das sessões.

JUDICIÁRIO

Excelência Judicial 
Através da Educação



Essa Conferência será uma ocasião incomparável para ampliar o networking entre profissionais e instituições de “
educação judicial, estreitar as nossas relações, construir laços e colher frutos, o conhecimento e a experiência 
fundamentais para concretizar a sociedade que queremos, com um judiciário preparado e os seus membros motivados e 
prontos para a realização de um trabalho racional e efetivo. 
Assim, ao mesmo tempo em que congratulamos e recepcionamos, queremos convidá-los a participar desse Encontro 

 
com a finalidade de fortalecer sua representatividade e organização judiciária.                   ” 

Fernando Cerqueira, Presidente da Comissão Executiva da 7ª Conferência

MENSAGEM

TAXA DE NSCRIÇÃO

EVENTOS ESPECIAIS NOTURNOS

A conferência apresentará eventos no Enotel Resort & Spa Porto de Galinhas:

Domingo, 8 de novembro de 2015
Recepção de boas vindas, 18:00-21:00

Segunda-feira 9 de novembro, 2015
Jantar de Confraterinização no Enotel Resort Porto de Galinhas, 18:00 - 20:00

Quarta-feira 11 de novembro, 2015
Jantar de despedida – Carnaval de Confraternização, 18:00-22:00

HOTEL & TRANSPORTE
HOTEL

O Enotel Resort Porto de Galinhas é o hotel oficial da conferência. Ele está localizado na Rodovia PE-09 s/n, Porto de Galinhas, Ipojuca, 
Pernambuco, Brasil, CEP: 55590-000, +55 81 3552 5555 (www.enotel.com). Você pode fazer a sua reserva de três maneiras diferentes:

1. Inscrição Online (PayPal);

2. Cartão de Crédito (Fax para +55 81 34651592 WM Tours);

3. Enviar um pedido de reserva de hotel para operacional3@wmtours.com.

Os quartos foram reservados para os participantes da conferência, à taxa de US$ 320.00 ocupação individual, US$ 440.00 ocupação 
dupla e US$ 580 ocupação tripla. A tarifa All inclusive inclui: todas as refeições, snacks e bebidas 24 horas; buffet no café da manhã, 
almoço e jantar com cozinha ao vivo; restaurante temático à la carte para o jantar. O hotel também dispõe Enobaby & Enokids; 
atividades desportivas e de entretenimento para adultos e crianças; Centro de Educação Física; Boite Fora D'Horas; Shows temáticos; 
música ao vivo à noite; parque aquático; complexo de piscinas e estacionamento. Nos quartos: ar condicionado, cofre eletrônico; 
minibar, acesso gratuito à internet Wi-Fi, secador de cabelo, TV a cabo, telefone.

A data-limite para a realização de reservas é 31 de agosto de 2015. As reservas continuarão a ser aceitas após essa data limite com a 
mesma tarifa da conferência com base no espaço disponível. Cancelamento NÃO SERÃO ACEITOS, salvo em caso de morte ou lesão 
grave do participante e sob um breve relatório do Presidente IOJT e/ou do CEO da 7ª Conferência; mas um participante substituto pode 
ser indicado sem nenhuma taxa adicional, sob a responsabilidade do participante. O check-in é às 14:00h e o Check-out às 12:00h. 
Acomodações Alternativas na área de Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil podem ser encontradas no . site www.iojt2015-brazil.com
Os participantes que optarem em não se hospedar no Enotel Resort Porto de Galinhas,  são responsáveis   por organizar as suas refeições, 
bem como o seu próprio transporte do aeroporto / hotel / aeroporto, além do trasporte diário do hotel escolhido para o Enotel (local da 
Conferência), além da alimentação, das recepções e outros especiais eventos.

AEROPORTO

A região metropolitana de Recife é servida pelo Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes - Gilberto Freyre (Recife / PE, Brasil, 
Guararapes (REC).

TRANSPORTE

Porto de Galinhas está localizada a 60 km a partir do Aeroporto. TRASLADO: 1. O Comitê de Organização disponibilizará serviço de 
transporte do aeroporto para o ENOTEL nos dias 7 e 8 de novembro e do ENOTEL para o aeroporto nos dias 12 e 13 de novembro, o 
serviço de transporte será executado a cada hora ao custo de US$ 30.00 por pessoa em cada sentido; 2. Táxi: Os táxis estão disponíveis 
fora da área de retirada de bagagem, a tarifa é de aproximadamente US$ 90.00; 3. Ônibus urbanos estão disponíveis fora da área de 
retirada de bagagem, a tarifa é de aproximadamente US$ 5.00; 4. Aluguel de carros - disponível no lobby do aeroporto.

   

Até 30 de junho de 2015: US$ 900 (novecentos dólares)

A partit de 1º julho de 2015: US$ 1.000 dólares (um mil dólares)

Acompanhantes: US$ 350 (trezentos dólares)

DESTAQUES DA CONFERÊNCIA


