
 

 

 

 

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito do Centro Universitário 

FAMETRO (UNIFAMETRO), torna público o RESULTADO DA SELEÇÃO para o 

preenchimento das vagas para exercício das funções no V JÚRI SIMULADO, 

a ser realizado no dia 11 de novembro de 2021, no bojo da Conexão 

UNIFAMETRO, que foi realizado mediante os seguintes critérios: 

 

1. O evento recebeu 45 inscrições, um número considerável levando-se em conta 

a quantidade de interessados das edições anteriores e o atual cenário de 

pandemia. Assim, o parâmetro para a seleção dos alunos foi estritamente 

objetivo, tendo sido dada prioridade aos estudantes de semestres mais 

avançados, em detrimento daqueles mais iniciantes, como apontado no 

formulário de inscrição. Tal critério foi adotado levando-se em conta que um 

estudante que cursou uma maior quantidade de disciplinas (especialmente as 

cadeiras de Direito Penal, Processo Penal e Estágio Curricular de Prática 

Jurídica) possuirá mais conhecimento jurídico, podendo ter um melhor 

desempenho na atividade. Além disso, um aluno mais avançado no curso de 

Direito terá menos oportunidades de participar das próximas edições dos Júris 

Simulados (que é um evento anual). Um discente, por exemplo, do 9º. ou 10º. 

semestre, terá nessa a última oportunidade de participar da atividade, tendo em 

vista que se formará antes da próxima edição do evento, que só tem previsão 

para acontecer em outubro/novembro de 2022. Já um aluno do 5º. ou 4º. 

semestre terá, ainda, a oportunidade de se candidatar para a vaga de interesse 

em duas ou três edições do Júri Simulado. Tal critério visa, inclusive, proporcionar 

a oportunidade de vivenciar a experiência para a maior quantidade de discentes 

possível. Desse modo, foram contemplados os alunos do 10º ao 6º semestre do 

curso. 

 

2. Frisa-se que os discentes que já haviam participado das edições anteriores (em 

especial em funções análogas a que se candidataram) foram desclassificados, 

visando, como já mencionado, possibilitar que outros colegas possam vivenciar a 

experiência prática na seara penal.  

 

3. Quanto aos Jurados, frisa-se que os alunos estão listados por ordem 

alfabética, que será o mesmo modo pelo qual serão convocados no dia do Júri 

Simulado para a composição do Conselho de Sentença. Cumpre recordar que a 

seleção do discente não assegurará a sua participação na atividade simulada, 

tendo em vista a possibilidade de não ser sorteado ou da sua recusa (tanto pela 

defesa como pela acusação), assim como ocorre nas sessões reais de Júri. 

 

 



 

 

 
 

Feitas estas explicações, foram classificados os seguintes discentes para as 

vagas disponibilizadas: 

 

ATRIBUIÇÃO 
Quantidade 

de vagas 
CLASSIFICADOS/SELECIONADOS 

Jurados 11 vagas 

1. CRISANE DE CASTRO E ARRUDA SILVA (6º. 
semestre) 

2. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 
SAMPAIO FILHO (10º. semestre) 

3. GIULLIA BEZERRA VIANA (8º. semestre) 
4. LETÍCIA NOBERTO CASTRO E SILVA (6º. 

semestre) 
5. MAURIA STERFANNY LOURENÇO 

SOUSA (8º. semestre) 
6. MAURÍCIA SOUSA ROCHA (9º. semestre) 
7. MIRELLA LORRANY OLIVEIRA CORREIA 

(6º. semestre) 
8. TAYNARA MARIA SOARES ALMEIDA (6º. 

semestre) 
9. VALÉRIA MARTINS NOJOSA (6º. 

semestre) 
10. VICTOR HUGO SOTTO MAIOR 

FERNANDES (7º. semestre) 
11. VITÓRIA ELIZABETH CARLOS SOUSA (6º. 

semestre) 
Promotor - 

Representante 
do Ministério 

Público 

02 vagas 
FRANCISCA SERGILENE VASCONCELOS 
FERREIRA (9º. semestre) 
LETICIA DANIEL BARROS (8º. semestre) 

Defensores 02 vagas 
JEFREI ALEMEIDA ROCHA (9º. semestre) 
DEBORA MOURA DE SOUSA SILVA (8º. 
semestre) 

Acusados 
 

02 vagas 
JOSE LUCAS DA COSTA (6º. semestre) 
FRANCISCO SAMUEL SOARES DE SOUZA 
(6º. semestre) 

 Vítima 01 vaga 
ANA EMYLE DE OLIVEIRA MELO (8º. 
semestre) 

Testemunhas 02 vagas 
KAMILA MARQUES DE SOUSA (8º. semestre) 
GUILHERME PEREIRA DE SOUSA (6º. 
semestre) 

Escrivão  01 vaga 
NATALIA DE ALENCAR SOUZA (6º. semestre) 
IGOR RANEELLE DE LIMA SOUSA (6º. 
semestre) 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Os discentes JOSE LUCAS DA COSTA e GUILHERME PEREIRA DE 

SOUSA estão destacados na tabela acima, pois se inscreveram para outras 

vagas. Entretanto, a preferência para os papéis de Defensor e Promotor foi dada 

aos alunos do 9º. e 8º. semestres, pelas razões já explicitadas. Assim, aguardar-

se-á a manifestação dos discentes acerca da permuta na participação. Não 

obstante, o interessado em ocupar as vagas de acusado ou testemunha (que 

devem ser do gênero masculino, devido à similaridade com o caso real no qual se 

pautará o júri) deve mandar uma mensagem para o e-mail 

milena.felizola@professor.unifametro.edu.br, apontando nome completo, 

semestre e número de celular. Desse modo, os interessados poderão ocupar a 

vaga, caso ela fique vacante. 

 

5. Em breve serão definidas as equipes de orientação dos discentes classificados, 

para que sejam iniciados os trabalhos de orientação. Toda a comunicação, a 

partir desse momento, será feita através do e-mail apontado na ficha de inscrição. 

Assim, o e-mail informado deverá ser acessado com regularidade e comunicada à 

Coordenação do NPJ do curso de Direito da UNIFAMETRO qualquer alteração de 

correio eletrônico ou telefone de contato. 

 

6. Frisa-se que o desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao Júri 

Simulado, bem como o posterior recebimento do certificado de participação, 

estão condicionados à regular inscrição do discente na CONEXÃO 

UNIFAMETRO, que deve ser feita no site do evento. Cumpridos os requisitos e 

após o evento o discente receberá 2 certificados de participação: um pela atuação 

no Júri e outro como ouvinte da Conexão. 

 

7. Os alunos interessados em assistir ao Júri Simulado também estão 

condicionados à inscrição na CONEXÃO UNIFAMETRO. 

 

8. As desistências ou impossibilidades de participação devem ser comunicadas, 

imediatamente, à Coordenação do NPJ, através de mensagem a ser enviada para 

o e-mail milena.felizola@professor.unifametro.edu.br, a fim de possibilitar a 

tempestiva substituição do discente. Outras dúvidas e esclarecimentos também 

devem ser direcionadas ao mesmo endereço eletrônico 
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9. Por fim, cumpre agradecer a participação de todos, bem como ressaltar, 

para aqueles que não foram selecionados para as vagas de interesse, que 

não desistam e se inscrevam, novamente, no próximo ano. O desejo é que 

todos os interessados sejam contemplados nos futuros eventos. 

 

 

Fortaleza, 30 de setembro de 2021. 
 
 

                                                
Milena Britto Felizola 

Coordenadora do NPJ do curso de Direito da UNIFAMETRO 

 

  
 


