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COMUNICADO	

	

 

	 Desde	2014,	ficamos	acostumamos	a	estar	nesta	época	do	
ano	 preparando	 os	 últimos	 detalhes	 para	 concretizar	 a	 nossa	
tão	querida	Summer	School	em	Democracia	e	Desenvolvimento	
na	Universidade	de	Siena	(Itália).	

	 Terminamos	 a	 nossa	 5ª	 Edição,	 no	 ano	 passado,	
programando	 com	 grandes	 expectativas	 a	 nossa	 edição	 de	
2020,	 ampliando	 	 o	 espectro	 de	 alcance	 dos	 nossos	 alunos,	
pensando	 em	 quais	 professores	 trazer	 e	 quais	 diferenciais	
benefícios	poderíamos	oferecer	aos	nossos	alunos.	

	 Em	2020	tivemos	uma	grande	conquista:	aprovamos	com	
o	 Grupo	 José	 Alves	 o	 financiamento	 da	 inscrição	 de	 TODOS	
alunos	 da	 graduação,	 mestrado	 e	 doutorado	 da	 FADISP	 e	 da	
UNIALFA.		

	 Com	 essa	 atitude	 atingimos	 um	 patamar	 espetacular	 de	
matriculados,	passando	de	80	alunos	só	com	os	nossos	alunos	
da	FADISP	e	UNIALFA.	

	 Além	 disso,	 alinhavamos	 parcerias	 com	 Tribunais	 e	
Associações	 de	 Magistrados	 buscando	 expandir	 os	 nossos	
participantes	e	aumentar,	cada	vez	mais,	o	nível	dos	debates	e	
conhecimento	compartilhado	entre	nós.		
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	 Com	essas	medidas,	estávamos	caminhando	para	que	em	
2020	pudéssemos	 executar	 a	maior	 edição	da	Summer	School	
em	Siena.	

	 Infelizmente,	 fomos	 acompanhando	 semana	 a	 semana	 o	
desenrolar	de	uma	epidemia	na	Ásia,	 	 que	poderia	nos	 trazer	
algum	 tipo	 de	 transtorno	 na	 execução	 do	 Curso,	 mas	 com	 o	
avançar	 deste	 ano,	 vimos	 a	 epidemia	 se	 transformar	 em	uma	
pandemia	 e	 atingir,	 em	 cheio,	 o	 coração	 da	 Europa,	 nossa	
querida	Itália.	

	 Há	 algumas	 semanas,	 ainda	 nutríamos	 a	 esperança	 de	
poder	 realizar	 o	 nosso	 Curso,	 mas	 vimos	 a	 crise	 sanitária	
chegar,	com	toda	a	sua	força,	no	Brasil.	

	 O	 cenário	 de	 alguns	 dos	 nossos	 Professores	 e	 alunos	
contaminados	 -	 mas	 todos	 bem	 agora	 -	 foi	 o	 que	 nos	 trouxe	
uma	preocupação	cada	vez	maior	em	não	conseguirmos	chegar	
a	julho	em	condições	de	realizar	o	evento.		

	 Um	 a	 um,	 grandes	 eventos	 com	 tradições	 longínquas,	
como	 as	 Olimpíadas	 de	 Tóquio,	 Torneio	 de	 Tênis	 de	
Wimbledon,	 Festival	 de	 Música	 de	 Montreux	 e	 até	 a	
Octoberfest	de	Munique	cancelaram	as	suas	edições	neste	ano.		

	 Chegamos	 à	 conclusão	 de	 que	 não	 haveria,	 portanto,	
como	executar	presencialmente	a	nossa	Summer	School.	

		 Chegamos	 a	 cogitar	 a	 possibilidade	 de	 utilizar	 os	 novos	
meios	de	reunião	com	tecnologia,	que	inundaram	o	mundo	do	
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ensino	 jurídico	 mundial	 como	 nunca	 antes	 visto,	 mas	 o	
convívio	social,	a	experiência	cultural	e	a	troca	de	energias,	que	
só	 quem	 esteve	 lá	 sabe	 bem	 o	 que	 significam,	 fez	 com	 que	
concluíssemos	por	 cancelar	 a	 edição	deste	 ano.	Fazemos	 isso,	
porém,	já	programando	a	sua	realização	em	2021.	

	 No	próximo	 ano,	 a	Summer	School	se	 realizará	 em	Siena	
dos	dias	05	a	15	de	julho	de	2021.	

	 Todos	os	 alunos	que	 já	 se	 inscreveram	em	2020	 terão	 a	
sua	matrícula	transferida	para	a	edição	de	2021,	e	aqueles	que	
desejarem	 poderão	 pedir	 o	 reembolso	 integral	 dos	 valores	
pagos.		

	 Nós,	na	condição	de	Coordenadores	da	Summer	School	em	
Democracia	e	Desenvolvimento,	 esperamos	 que	 esse	momento	
muito	difícil	que	vivemos	possa	passar	o	mais	rápido	possível,	
com	a	 reclusão	que	o	momento	nos	 impõe	e,	 na	 retomada	da	
normalidade	com	saúde,	que	em	2021	todos	estejamos	 juntos	
em	Siena! 

Siena-IT,	São	Paulo-BR,	08/05/2020.	

	

André	Ramos	Tavares	 	 	 Thiago	Lopes	Matsushita	
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