
EDITAL

V JÚRI SIMULADO

CONEXÃO UNIFAMETRO 2021

Regulamento nº 1, de 16 de setembro de 2021.

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados que estão
abertas as inscrições para o 5º JÚRI SIMULADO.

1. Objetivo

O simulado, promovido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito do
Centro Universitário FAMETRO (UNIFAMETRO), visa promover a integração dos estudantes
e membros da instituição de ensino (IES). Além disso, o objetivo é proporcionar aos
discentes da instituição a oportunidade de conciliar a teoria penal e processual penal
estudada em sala de aula com a prática forense.

Dia: 11 de novembro de 2021, às 19h. | Local: Campus Conselheiro Estelita –
Fortaleza/CE.

2. Inscrições

2.1 Podem participar alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Direito
da Unifametro;

2.2 Para se inscrever no 5º Júri Simulado, os candidatos interessados devem preencher o
formulário de inscrição www.unifametro.edu.br/inscricaojuri no período de 16 a 25 de
setembro;

2.3 Os alunos poderão se inscrever para desempenhar os seguintes papéis: defensor (2
vagas), promotor (2 vagas), auxiliar da Justiça/escrivão (1 vaga), jurado (9 vagas - sendo
3 substitutos), testemunhas (2 vagas), vítima (1 vaga) e acusado (1 vaga). Os
contemplados passarão por uma capacitação e por orientação feita pela Coordenação
do NPJ, bem como pela equipe de professores supervisores.

2.4 A divulgação dos resultados e o rol dos participantes ocorrerá dia 30 de setembro;
2.5 Os discentes interessados podem candidatar-se a mais de uma vaga.

2.6 Quando da seleção, será dado prioridade aos discentes que estejam em semestres
mais avançados do curso, bem como àqueles que ainda não participaram da atividade
nas suas edições anteriores.

http://www.unifametro.edu.br/inscricaojuri


3. Infraestrutura

A organização do evento disponibilizará espaço devidamente higienizado para a realização
do simulado, bem como material de proteção individual, cumprindo as recomendações dos
órgãos de saúde com a finalidade de prevenir a disseminação da Covid-19.

4. Certificação

Após o evento, serão emitidos certificados aos participantes do Júri Simulado, com
quantidade de horas proporcionais ao tempo de dedicação e participação de cada
envolvido, no montante a seguir especificado:

I – Coordenação do evento: 30 horas;

II – Professores orientadores: 25 horas

III – Assistentes de acusação/defensor sem participação como oradores no Plenário do Júri:
10 horas;

IV – Alunos responsáveis pela acusação e defesa: 20 horas e 30 horas para os participantes
vencedores;

V – Auxiliar da Justiça/escrivão/jurado: 07 horas;

VI – Testemunhas, vítima e acusado: 10 horas;

VII – Jurado substituto que comparecer ao evento: 04 horas.

5. Considerações finais

5.1 A função de juiz do Júri Simulado será desempenhada por um profissional convidado.

5.2 As demais normas referentes ao Júri Simulado serão apresentadas aos alunos
contemplados em momento oportuno.

Em caso de dúvidas, escrever para: milena.felizola@professor.unifametro.edu.br
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