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FICHA DE AVALIAÇÃO PARA ORADORES  

 
AVALIADOR (A): ______________________________________________________________ 
 

Instruções 
Para cada uma das cinco categorias abaixo indicadas, considere o guia de pontuação de nível 
de desempenho e, em seguida, escreva o número apropriado na seção “Pontos Ganhos”. 
Some todos os pontos ganhos e escreva o total na seção “Pontuação Final”, na parte inferior 
da página. Use este processo para determinar separadamente uma pontuação total para 
cada um dos oradores.  
Requerente (  )/Requerida (  )  
 
Nome Completo do Orador: ____________________________________________________ 
EQUIPE:_________________________________________________________________ 
 

Categoria de avaliação Orador (a)  Pontos Ganhos 
Conhecimento da Lei (15 a 30 pontos) 

- Declarações claras e precisas das normas do direito; 
- Aplicação da Lei ao Caso; 
- Apresentação de sólidos argumentos jurídicos; 
- Menção à doutrina. 
 

Excelente: 28 - 30 
Bom: 25 - 27 
Médio: 23 – 24 
Regular: 20-22 
Ruim: 15-19 

 

Perguntas e Respostas (12-24 pontos) 
- Criatividade e capacidade de responder às perguntas; 
- Receptividades às perguntas; 
- Resposta direta às questões; 
- Coerência entre as respostas e a argumentação; 
 

Excelente: 23 - 24 
Bom: 21 - 22 
Médio: 19 - 20 
Regular: 16 - 18 
Ruim: 12 - 15: 

 

Perguntas e Respostas (10-20 pontos) 
- Conhecimento do Caso; 
- Interpretação justa e equilibrada dos fatos; 
- Apresentação de argumentos convincentes; 

Excelente: 18-20 
Bom: 16 - 17 
Médio: 15 
Regular: 13 - 14 
Ruim: 10 -12  

 

Postura, Estilo e Comportamento (8 -16 pontos) 
- Formalidade, respeito e profissionalismo; 
- Boa postura, expressões e gestos; 
- Manter Contato visual com os árbitros 
- Parecer engajado e diligente;  
 

Excelente: 16 
Bom: 14 - 15 
Médio: 13 
Regular: 11 - 12 
Ruim: 8 - 10 

 

Organização e Gestão do Tempo (5 -10 pontos) 
- Apresentação clara e de acordo com um roteiro lógico; 
- alocação de Tempo suficiente para cada pleito 
- Manutenção de ritmo eficaz 

Excelente: 10 
Bom: 9 
Médio: 8 
Regular: 7 
Ruim: 5 - 6 

 

Pontuação Final:  
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