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o volume aqui apresentado docum 

dade clt São Paulo , O livro baseia-se n 

2009 , um sob re integração europeia e 

pantes dos do is eventos , em sua maiori; 

de Direito, fo ram escolhidos com baSE 

temas. Isso deu ao seminário , desde o il 

no normal universitário. Os seminários 

ticipantes tiveram que apresentar seus I 

mos. Assim, assegurou-se a qualidade 

trabalho em Campos do Jordão, os parti 

ta r seus próprios trabalhos e de os disc 

bates foram conduzidos no mais alto ni 

resse , também bastante construtivo e cr 

fo ram momentos ótimos e inesquecíve 

Europeia no Brasil. 

A União Europeia apoia com praze 

que a UE tem no Brasil é captado e reOI 

parte do Dr. Thomas Richter, professe 

Direito da USP. Ele e, no segundo encor 

Schmidt (DAAD) conseguiram trazer CI 

gas qualificados. A União Europeia é re 

fácil de se compreender para os própr 

além da Europa . Por essa razão , obviar 

essa, nas quais é discutido intensament 

por um lado , que a qualidade dos trab~ 

expõe, por outro lado, que há um inh 

mais proximamente com o tema Euroç 

;, Chefe da Seçáo de Assuntos Políticos, Ecc 

peia em Brasilia. 
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