Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Direito da FDV
REGULAMENTO DO PROJETO CIVIL COURT - 2019
1) REGRAS GERAIS
FORMAÇÃO DAS EQUIPES
As equipes devem ser mistas, ou seja, formadas por alunos do 2º e do 3º períodos, no total de 10
alunos, sendo 8 grupos do 2º período e 2 grupos do 3º período.

FORMATO DAS DISPUTAS
As equipes serão divididas, por meio de sorteio aleatório, em dois perfis de advogados
responsáveis pelas partes envolvidas no conflito.
A divulgação do caso base e a apresentação da proposta da atividade ocorrerão no dia 19/08.
A entrega da parte escrita deve ser realizada até o dia 21/10, na Secretaria Geral da FDV.
As chaves e os papéis atribuídos às equipes serão divulgadas no dia 23/08.
As disputas entre as equipes acontecerão simultaneamente, em salas separadas, no dia 26/10.
Para a avaliação das disputas entre equipes haverá bancas compostas por 3 julgadores, formadas
por membros da Sociedade de Debates e convidados.

Ao formar cada equipe, três oradores devem ser indicados para participar das simulações.

Ao final das disputas, as duas equipes com maior pontuação em cada lado do conflito passarão
para a fase final.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS
As matérias envolvidas são Direito Civil I e Direito Processual Civil I.

MATÉRIAS ENVOLVIDAS
Direitos e garantias fundamentais; direitos da personalidade; herança e bens digitais; Direito
Digital.

AVALIAÇÃO
A avaliação com atribuição de nota para as disciplinas envolvidas será feita a partir da análise do
trabalho escrito e da apresentação oral.

O valor máximo a ser atribuído seguirá a tabela abaixo:

Atividade / Disciplina envolvida

Direito Civil I

Direito Processual Civil I

Trabalho escrito (memorial)

1,5

1,5

Apresentação oral

0,5

0,5

1,5

1,5

Total

Os critérios de avaliação da parte escrita estão descritos em ficha separada. Na ficha, o valor total
é de 10 pontos, posteriormente convertidos por meio de regra de três, na pontuação adotada por
cada professor de disciplina envolvida na atividade.

Apenas os professores das disciplinas avaliarão a parte escrita da atividade.

A avaliação da parte oral será feita pela banca composta por alunos da Sociedade de debates e
membros convidados, na fase eliminatória, e pelos professores das disciplinas envolvidas, na
fase final.

Os critérios de avaliação da parte oral estão descritos em ficha separada.
A entrega da parte escrita deve ser realizada até o dia 21/10, na Secretaria Geral da FDV.
São necessárias 2 cópias do documento, que deve conter uma capa com os nomes completos dos
componentes das equipes e os respectivos períodos em que estão matriculados.

DATAS E LOCAIS DAS DISPUTAS
As fases eliminatória e final acontecerão no dia 26/10, das 9:00 às 13:00.
A ausência de algum membro da equipe, em qualquer das fases, deve ser previamente
justificada, de modo a não comprometer sua participação e sua avaliação na atividade.

DIVULGAÇÃO DO CASO
O caso base para a atividade será disponibilizado aos alunos no dia 19/08.
2) REGRAS DAS SIMULAÇÕES
PRIMEIRA FASE: CLASSIFICATÓRIA
Cada equipe terá, no máximo, 10 a 15 minutos de fala.

Dos 3 oradores indicados previamente por cada equipe, pelo menos 2 deles devem falar nas
simulações.

As simulações serão avaliadas por membros da Sociedade de Debates e convidados, que darão
suas notas a partir da ficha de avaliação oral.

Ao final das disputas, as duas equipes com pontuações mais altas em cada lado do conflito
passarão para a fase final.

Em caso de empate, será considerada a maior nota no item 2 da ficha de avaliação, seguido do

item 3, caso o empate ainda persista.
SEGUNDA FASE: FINAL
Cada equipe terá, no máximo, 10 a 15 minutos de fala.

Ao final das disputas na fase final, a equipe com a pontuação mais alta será considerada a
campeã.

Nessa fase, os julgadores estão liberados para fazerem até duas perguntas (no total) por
equipe.

3) COORDENADORES RESPONSÁVEIS
Juliana Ferrari
Coordenadora Pedagógica e Professora da FDV
27 3041-3645
julianaferrari@fdv.br

Bruno Costa Teixeira
Professor da FDV
brunocosta@fdv.br

4) EQUIPE DO LEAD RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Alvim Bragio
Ana Maria
Bruno Costa Teixeira
Filipe Vieira
Gabriele Ferrari
Juliana Ferrari
Larissa Furieri
Mariana Barros Mendes

Sofia Salem
Thiago Frizera

