"O Juiz e a Conectividade".
Com este tema tem início no próximo dia 19 de novembro, segunda-feira, às 18:30
horas, na Aula Magna da Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona o
I Congresso Iberoamericano sobre Cooperação Judicial: O Juiz e a Conectividade.
"Conectividade". O tema não poderia ser mais apropriado para o que vai
acontecer durante os dias do congresso.
Transmissão on line do congreso!
Com a presença dos maiores especialistas iberoamericanos sobre os temas a serem
debatidos, o evento será totalmente transmitido via internet através de streaming
para todos os interessados em todo o mundo. (horário e meios de acesso ao final
da mensagem)
Interação on line com o congresso!
Será ainda disponibilizado acesso ao vivo do congresso através do sistema
flashmeeting da Open University do Reino Unido, onde qualquer interessado
poderá não somente assistir o evento on line, mas também interagir com outros
participantes virtuais e presenciais, enviando perguntas, comentários e
promovendo discussões sobre todos os assuntos a serem debatidos. (horários e
meios de acesso ao final da mensagem)
Informações on line desde o congresso!
Se tudo isto já torna o termo "conectividade" o eixo central do congresso, pela
primeira vez em eventos jurídicos iberoamericanos, teremos um Blog
especialmente dedicado ao evento.
http://www.congressoredlaj.blog.br/
O blog estará integrado a outros serviços que permitirão que você tenha notícias
em tempo real, podendo ver as fotos, ouvir as novidades, ver os vídeos, enviar
suas perguntas, enfim, interagir de verdade com tudo que acontece no evento.
Blog
Os blogs representam uma verdadeira revolução no mundo da Comunicação por
serem ferramentas de atualização de notícias de simples manuseio e por
permitirem um relacionamento direto com o leitor. A idéia do blog é informar
abertamente e com agilidade sobre cada detalhe do congresso, permitindo
a participação de qualquer pessoa conectada à Internet.

Vídeo
Pequenos vídeos com entrevistas, principais cenas do evento, mostrando tudo que
acontecerá no congresso estarão no sítio de compartilhamento de vídeos YouTube e
no nosso blog.
Fotos
Além das fotos que estarão no blog, também utilizaremos o sítio de
compartilhamento de imagens Flickr, onde o leitor poderá encontrar ainda mais
fotos com excelente qualidade.
Audio
Teremos no blog podcasts com entrevistas exclusivas feitas no congresso.
Notícias em tempo real
Além de tudo isto estaremos postando releases em tempo real para os principais
Jornais, Revistas especializadas, Tribunais, Associações de magistrados, Escolas
Judiciais e magistrados de toda iberoamérica
É isso que estamos preparando para voce que por algum motivo não poderá estar
presente pessoalmente em Barcelona.
Participe!!!!
MODO DE ACESSO.
Blog
http://www.congressoredlaj.blog.br/
Transmissão on line do congresso.
- Copiar a direção "mms://161.116.215.23/directe" no reprodutor Windows Media
Player do seu computador; ou
- Entrar na página web da REDLAJ ( http://www.redlaj.org) buscar e clicar no link
de acesso a transmissão on line.
Assistir e Interagir através do sistema Flashmeeting.
- Dia 19, Segunda, a las 15:30 horas, - apertura:
http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/d9f142-10665
- Dia 20 Martes, a las 7 horas:
http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/81689610667

- Dia 21 Miércoles, a las 7 horas: http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/44cec110666
- Dia 22 Jueves, a las 7 horas: http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/f7778710668
- Dia 22 Jueves, a las 15:30 horas, cierre:
http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/f7fa1a-10669
- Dia 23 Viernes, a las 8 horas, asamblea general de la REDLAJ:
http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/2d44f1-10670

(Hora de Brasília)
Hora en el mundo: http://bra.timegenie.com/world.time/
Instrucciones para acceder al congreso via sistema flashmeeting:
http://www.redlaj.org/files/Inst_pleno_port.pdf
Instruções para acessar o sistema flasmeeting:
http://www.redlaj.org/files/Inst_pleno_port.pdf

I Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial: El Juez y la Conectividad.
Barcelona España.
19 a 23 de noviembre de 2007.
DIVULGUE! PARTICIPE!!!
www.redlaj.org
MSN ID: rjorgefeitosa@hotmail.com
Skype ID: robertojorge

