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PROGRAMAÇÃO
Manhã
8:00 - Recepção e Abertura.
8:30 - Painel 1 - Princípios elementares da preservação do local do crime.
9:30 - Discussão.
9:50 - Intervalo.
10:10 - Painel 2 - Investigação preliminar em local de crime e sua importância para a
investigação de seguimento.
11:10 - Discussão.
11:30 - Intervalo para almoço.
Tarde
13:30 - Painel 3 - Fatores que interferem na preservação de evidências e seus efeitos
na persecução penal, sob a ótica da perícia.
14:30 - Discussão.
14:50 - Intervalo.
15:10 - Painel 4 - Os impactos da preservação do loca do crime nos julgamentos pelo
Tribunal do Júri.
16:10 - Discussão.
16:30 - Encerramento.
OBSERVAÇÕES
Os certificados serão remetidos a posteriori, mediante verificação das listas de
presença e através das respectivas instituições
Qualquer material de apoio porventura disponibilizado pelos painelistas será
remetido aos participantes mediante e-mail fornecido no ato de assinatura da lista
Quaisquer dúvidas ou necessidades por ocasião do evento poderão ser saneadas
através da equipe de apoio identificada com os crachás de identificação respectivos.

