Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

Estados Unidos. Wisconsin University Law School
Período: 21/10/2019 a 27/10/2019. Pesquisador: Fábio Ramazzini Bechara
A missão foi realizada na Wisconsin University Law School, na universidade de Wisconsin, em
Madison, com 07 dias de duração, entre 21 e 27 de outubro de 2019. Previamente à chegada do
professor pesquisador na instituição americana, foi realizada reunião com o Vice-Diretor do
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin – UW Law
School, Jason Smith, com o objetivo de discutir programas de dupla titulação; mobilidade de alunos,
professores e pesquisadores; a promoção de pesquisa em rede e publicações.
Na Universidade de Wisconsin foram realizadas reuniões com Sumudu Atapattu, Diretora de
Centros de pesquisa e Senior Lecturer Director na UW Law School e, posteriormente, com Alberto
Vargas, Vice-Diretor do Latin America, Caribbean and Iberian Studies Program, com fins de
promover com fins de promover pesquisa em rede; mobilidade de alunos, professores e
pesquisadores, reunindo-se também com Tatiana Shirasaki Diretora assistente de admissões na UW
Law School com vistas a promover pesquisa em rede; mobilidade de alunos, professores e
pesquisadores. Ainda, o professor Fábio Bechara se reuniu com Maj Fisher, Diretora de Relações
Exteriores da Divisão Internacional da Universidade de Wisconsin-Madison, para formalização de
Memoradum of Understending - MOU; além de buscar pesquisa em rede; mobilidade de alunos,
professores e pesquisadores, tendo se reunido ainda com Robert Ling III – Editor de Artigos Sênior
da publicação Wisconsin International Law Journal, com o objetivo de promover publicações e
pesquisa em rede; tendo sido realizada proposta de organização de simpósio para 2020 ou 2021,
em parceria, com o tema do projeto "Inclusão Social, Políticas Públicas e Governança para reduzir
as desigualdades" como conteúdo dos papers. O pesquisador teve contato ainda com Olívia Radics,
Editora-chefe do periódico Wisconsin Law Review, com fins de promover uma publicação e
estabelecer pesquisa em rede, e com John Ohnesorge – Vice-diretor da Asian Legal Studies Center
– UW Law School para promover pesquisa em rede e a mobilidade de pesquisadores.
O professor participou da conferência "Forensic Science” e do "Wisconsin Law Review Symposium”
(24 e 25 de outubro de 2019) sobre o tema: ˜Rationing the Constitution”. Foi admitido como
professor visitante, tendo proferido ao longo de sua estadia duas palestras, intituladas
"Anticorruption policies in Brazil after Lava Jato Case: lessons and challenges" e "Illegal Immigration
and criminal cases". Foi dado início também ao artigo científico em parceria com pesquisador do
LLM UW Law School sob o tema “Análise comparada da política migratória brasileira e americana,
com vistas à publicação no segundo semestre de 2020. Também foram realizadas atividades de
pesquisa de levantamento de bibliográfico para artigos científicos.
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