
 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5157/ 5259 E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

 
 

Nota de Imprensa                                        
 

Santander Universidades realiza 5º Seminário 
Internacional de Direito Penal na UFAC 

 
 Iniciativa integra o Programa Amazônia 2020, que já impactou mais 

de 47 mil acadêmicos desde 2011. 
 

 Encontro será conduzido pelo Dr. Ignacio Berdugo, reitor da 
Universidade de Salamanca (Espanha) de 1994 a 2003. 

  
São Paulo, 24 de março de 2015 – Nesta quarta-feira, dia 25, a 

Universidade Federal do Acre – UFAC recebe a quinta edição do Seminário 
Internacional de Direito Penal, iniciativa que faz parte do Programa Amazônia 
2020, do Santander Universidades. As edições anteriores foram realizadas em 
Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, Belém, na Universidade 
Federal do Pará, e em Macapá, na Universidade Federal de Macapá, e 
Roraima na Universidade Federal de Roraima, que também integram o 
Programa, junto a outras cinco universidades do Norte do Brasil. 

O encontro abordará assuntos de interesse da região, dentro de mesas 
temáticas: a evolução de fundamento e conteúdo do Direito Penal; os novos 
bens jurídicos e as novas formas de delitos; e a internacionalização do Direito 
Penal. Os temas serão ministrados pelo Dr. Ignacio Berdugo, da Universidade 
de Salamanca (Espanha) e Conselheiro da Presidência Mundial do Santander 
para temas de Universidades. Poderão participar estudantes e professores do 
curso de direito da UFAC. 

 
Programa Amazônia 2020 
Lançado em 2010, o programa tem o objetivo de contribuir e participar 

ativamente do desenvolvimento sustentável do Brasil, promovendo a 
mobilidade de alunos e professores, a internacionalização das nove 
Universidades participantes, além de incentivar o desenvolvimento da pesquisa 
científica e da inovação e empreendedorismo sustentável na região Norte do 
País. Cerca de 47 mil acadêmicos, entre alunos e professores, foram 
impactados até 2014 pelas iniciativas do programa, entre elas as bolsas de 
mobilidade nacional, internacional e de ensino à distância, os cursos, as 
palestras, os seminários e as premiações concedidas. 

 
Santander Universidades 
O Santander Universidades, por meio de seu Plano de Apoio à Educação 

Superior (PAES), mobiliza toda a cadeia de valor da educação, oferecendo 
apoio a alunos, jovens profissionais, professores, funcionários administrativos e 
instituições de ensino. A instituição prevê investir no ensino superior, em todo o 
mundo, um montante da ordem de R$ 2,1 bi, dos quais R$ 255 milhões serão 
direcionados às universidades brasileiras, entre 2013 e 2018. 
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Seminário de Direito Penal 
Data: 25/03/2015 
Horário: 8h00 
Local: Universidade Federal do Acre – UFAC (Sala Ambiente / Bloco Francisco 
Cavalcanti Mangabeira) 

 


