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EDITAL N° 02/2022 

 

I CONCURSO INTERNO DE JOGOS JURÍDICOS – UNINORTE/SER EDUCACIONAL 

  
A Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário do 

Norte – UNINORTE SER EDUCACIONAL, torna público a inscrição para seleção de estudantes 

para o I CONCURSO INTERNO DE JOGOS JURÍDICOS, na forma e condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

1. FINALIDADES: 

 

1.1. Incentivar os alunos de Graduação em Direito a participarem da formação da 

equipe que representará o Curso de Direito do Uninorte/Ser Educacional no concurso “7º JOGOS 

JURÍDICOS” promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas.  

Parágrafo único. Os estudantes selecionados também poderão vir a integrar a equipe 

que representará a UNINORTE nas competições de Júri Simulado da OAB/AM e Ministério 

Público do Amazonas, bem como outros concursos. 

 
1.2. Incentivar os professores a engajarem estudantes de graduação em atividade 

interinstitucionais de modo a desenvolver e aprimorar a capacidade de orientação à pesquisa do 

UNINORTE/SER EDUCACIONAL em práticas dos assuntos jurídicos palpitantes na vida real. 

 
1.3. Possibilitar aos alunos do Curso de Direito o estreitamento da relação entre teoria 

e prática, enfatizando o debate jurídico como instrumento de profissionalização do operador do 

Direito, em especial para aqueles que tenham interesse em participar da competição. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

 
Estudantes de graduação do Curso de Direito regularmente matriculados no Centro 

Universitário do Norte – UNINORTE/SER EDUCACIONAL, a partir do 3º período, que tenham 

interesse em participar da competição.  
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3. VAGAS 

 
3.1. Serão oferecidas 3 (três) vagas por equipe, sendo estas equipes compostas de 2 

titulares e 1 suplente. 

3.2. Serão aceitas até 10 (dez) equipes nesta competição, e tais equipes deverão 

obrigatoriamente serem formadas por alunos do curso de Direito, matriculados entre o 3º e o 10º 

períodos deste Centro Universitário do Norte – UNINORTE SER EDUCACIONAL. 

 

4. REQUISITOS. 

 

Para os estudantes participarem do processo de seleção, necessário preencher os 

seguintes requisitos: 

 

4.1. Estarem regularmente matriculados em curso de graduação em Direito no 

UNINORTE; 

4.2. Estarem, no momento da inscrição, matriculados a partir do 3° Período; 

4.3. Terem disponibilidade de horário para treinos e seletivas, conforme chaveamento 

a ser publicado. 

 

5. DAS HORAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Os alunos que competirem poderão receber 6 (SEIS) horas de atividades internas 

de estágio por competição no certame, podendo serem utilizadas essas horas, caso o aluno opte, 

como horas externas de estágio ou atividades complementares. 

 

6. INSCRIÇÃO. 

 

6.1 As inscrições serão efetuadas gratuitamente no período de 07 de abril a 12 de 

abril de 2022, até 17:30h, via formulário on-line que será enviado pelo Coordenador do NPJ. 

  

6.2 Poderão se inscrever as equipes de alunos regularmente matriculados a partir do 
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3º (terceiro) período do curso de Direito. 

6.3 Cada equipe será composta por 3 (três) estudantes, sendo estas equipes compostas 

de 2 titulares e 1 suplente,  

6.4 Poderá uma sala inscrever mais de uma equipe. 

6.5 Os estudantes interessados deverão apresentar, no ato da inscrição comprovante 

de matrícula regular e de que estejam cursando o 3º período; 

 

8. DA ORGANIZAÇÃO 

 

8.1. A Comissão Organizadora será composta por professores da Instituição; 

Advogados do Núcleo de Prática Jurídica, sob a Supervisão do Coordenador do Núcleo de 

Práticas Jurídicas do Uninorte; 

8.2. À Comissão Organizadora caberá o desenvolvimento de todas as atividades 

simuladas, bem como a programação dos debates durante a semana. 

 

9. DO CONTEÚDO E DOS TEMAS DA COMPETIÇÃO 

 

9.1. Será declarada Vitoriosa a Equipe que tiver acolhida, por maioria de votos, a 

Concepção “a Favor” ou “Contra” pela Comissão Julgadora na Defesa de seus Argumentos, dos 

Seguintes Assuntos a serem Definidos por Sorteio: 

1. Revogação do Estatuto do Desarmamento 

2. A Teoria da Perda de uma Nova Chance para fins de Responsabilidade Civil 

3. Legalização da Profissão de Prostituição 

4. Instituição de Tipo Penal de Homofobia 

5. Uso de Banheiros segundo Identidade de Gênero 

6. Estudo de Gênero e Sexualidade no Ensino Fundamental e Médio 

7. Implantação do Voto Impresso 

8. Intervenção Internacional x Soberania Nacional em Caso de Conflitos Armados 

(Ucrânia x Rússia) 

9. Direito ao Esquecimento 

10. Legalização dos Cassinos no Brasil 
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11. Bloqueio de Redes Sociais x Liberdade de Expressão 

12. Opção de o Detento Transexual escolher o Presidio que irá Cumprir Pena 

13. Propaganda Eleitoral Privada 

14. A Palavra da Vítima como Prova Exclusiva de Condenação no Crime de Estupro 

de Vulnerável 15. Privatização dos Correios 

16. Voto Distrital Misto (Distritão) 

17. Isolamento Social x Emprego 

18. Inteligência Artificial e a Revolução 4.0  

  

• TEMA DO 3º LUGAR: OBRIGATORIEDADE DE ESCOLAS ESPECIALIZADAS 

PARA ATENDER AO PÚBLICO PCD  

 • TEMA DA FINAL:  OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO 

PASSAPORTE VACINAL NOS FÓRUNS 

 

10. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

10.1. A Comissão Julgadora poderá ser formada por alunos campeões de edições anteriores, 

por profissionais do Direito, por professores do curso de Direito ou do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), 

que terão por incumbência fiscalizar cada equipe para o bom desempenho do certame. 

 

10.2. À Comissão Julgadora caberá o exame e julgamento dos trabalhos, não podendo nela 

atuar aquele que possuir, entre os concorrentes, cônjuge ou parentes consanguíneos e afins até o 3º grau;  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO INDIVIDUAL. 

 

11.1. A Comissão Julgadora, para fins de atribuição de notas, levará em conta: 

 

A) Domínio da Língua Portuguesa e vocabulário: capacidade de manejo verbal da 

norma culta da Língua Portuguesa.  

B) Coesão da Argumentação e Poder de Persuasão: escolha e exploração pertinentes 

de fatos psicológicos, históricos, científicos (lato sensu) para processo em debate e capacidade de 

convencimento. 
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C) Desenvoltura e Poder de Convencimento: extração de ideias e sentidos das 

informações e fatos contidos nos autos, e apresentação clara das teses e antíteses propostas. Este 

critério também engloba a criatividade empregada. 

D) Compostura Física e Emocional: destreza com a qual o candidato se apresenta, 

nível de eloquência, postura adequada com o papel desempenhado (a favor ou contra) e 

desembaraço, controle emocional; 

E) Obediência aos Critérios Éticos: observação às normas cabíveis ao 

comportamento pessoal ou para com a equipe adversária e insculpidas neste instrumento. 

 
11.2. A nota atribuída aos alunos, lastreada nos critérios acima expostos, poderá variar 

de 05 (cinco) a 10 (dez), não se admitindo fracionamento em décimos.  

 
11.3. A Comissão, ao final das apresentações das equipes, reunir‐se‐á em sessão 

secreta, para preencher as fichas de julgamento, entregando-as ao Presidente da Comissão 

Organizadora. 

 
11.4. Os 06 (seis) alunos que obtiverem a maior nota individual serão os alunos 

selecionados para compor a equipe que representará o Uninorte no concurso “7º Jogos Jurídicos” 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
11.5. Caso ocorra empate de notas quanto à avaliação individual dos competidores, 

será levado em consideração a seguinte ordem e critérios desempate: 1º - O raciocínio jurídico; 2º 

- O domínio da Língua Portuguesa e da Linguagem Jurídica; 3º - A boa desenvoltura, entendida 

como grau de facilidade de argumentação, e poder de persuasão dos argumentos 

 
11.6. Pode o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNINORTE selecionar 

ao menos 2 (dois) alunos desclassificados a participarem da equipe que representará a Instituição 

desde que suas notas individuais reflitam excelência no “Domínio da Língua Portuguesa e 

vocabulário”, “Coesão da Argumentação e Poder de Persuasão”, bem como demonstrar 

disposição para compor a equipe Uninorte. 
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12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO POR EQUIPE. 

 
12.1. Para atribuição de Notas por Equipe aos Trabalhos da Sessão de Debates, os 

membros da Banca Avaliadora levarão em consideração os seguintes itens: 

A) Adequada Análise e Abordagem de Provas: apresentação analítica condizente com 

o papel desempenhado (a favor ou contra) e explanação de ideias e exposição do arcabouço 

comprobatórios presente do processo em debate. 

B) Coesão da Argumentação e Poder de Persuasão: escolha e exploração pertinentes 

de fatos psicológicos, históricos, científicos (lato sensu) para processo em debate e capacidade de 

convencimento. 

C) Raciocínio Jurídico e Poder de Fundamentação: capacidade producente de normas 

e costumes jurídicos, sociais e políticos de encadear logicamente os argumentos escolhidos, 

tornando-os críveis juridicamente. 

D) Obediência aos Critérios Éticos: observação às normas cabíveis ao comportamento 

pessoal ou para com a equipe adversária e insculpidas neste instrumento.  

 
12.2. A nota atribuída à equipe, lastreada nos critérios acima expostos, poderá variar 

de 05 (cinco) a 10 (dez), não se admitindo fracionamento em décimos. 

 
12.3. Caso ocorra empate de notas quanto à avaliação da equipe, será levado em 

consideração a seguinte ordem e critérios desempate: Coesão da Argumentação e Poder de 

Persuasão e Raciocínio Jurídico e Poder de Fundamentação. 

 
12.4. Será vitoriosa a equipe que, após os debates, obtiver maior pontuação na 

avaliação da Comissão Julgadora. 

 
12.5. A equipe vitoriosa receberá a premiação do I Concurso de Debates Jurídicos 

Interno do Uninorte, entretanto não será a mesma que representará a instituição no concurso “7º 

Jogos Jurídicos” promovido pela OAB/AM, pois serão obedecidos os critérios de avaliação 

individual. 
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8. CALENDÁRIO JOGOS JURÍDICOS UNINORTE SER EDUCACIONAL 

 

INSCRIÇÃO 07 a 12 de abril de 2022. 

RESULTADO 13 de abril de 2022 

SORTEIO DOS TEMAS 13 de abril de 2022 

PUBLICAÇÃO DAS CHAVES 13 de abril de 2022 

OFICINA DE INSTRUÇÃO 13 de abril de 2022 

COMPETIÇÃO 18 a 25 de abril de 2022 

RESULTADO 25 de abril de 2022 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E PROMOVA-SE. 

 

Manaus, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

WILIAN SAPITO DOS SANTOS TORRES JÚNIOR 

COORDENADOR DO NPJ SER EDUCACIONAL 

 

 

 


