
JÚRI 2019 DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
ENCERRAMENTO DA SEMANAJUR 2019  

 
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 
A Semanajur 2019 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, maior evento 
realizado pela Instituição, acontecerá de 26 a 30 de agosto de 2019, e terá como 
atividade de encerramento um JÚRI promovido por professores e alunos da 
Graduação. 
 
A atividade será coordenada pelo Professor Titular Roberto F. Archanjo da Silva e  
orientada pelos Professores do Departamento de Direito Penal e de Direito Processual 
Penal. 
 
Este regulamento tem o objetivo de definir as regras para a participação dos alunos no 
JÚRI SIMULADO, contemplando as etapas de inscrição, divisão dos grupos e 
organização dos encontros para análise e debate do caso e ensaios.  
 
A apresentação do JÚRI SIMULADO ocorrerá no Anfiteatro da FDSBC, na noite de 30 de 
agosto de 2019, por ocasião do encerramento da Semanajur. 
 
Com finalidade pedagógica, considerando a matéria ministrada para o 4º Ano no 
primeiro semestre de 2019, foram propostos dois casos – Boate Kiss e Ninho do Urubu 
que serão definidos no dia 02 de julho de 2019, às 17h, por meio de pesquisas nas 
contas do Instagram da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
(@direitosaobernardo) e do Coordenador do Evento – Prof. Roberto Archanjo 
(@prof_archanjo). 
 
 
INSCRIÇÃO 
 
Para a realização do JÚRI, será necessário formar as equipes de ACUSAÇÃO, DEFESA e 
de JURADOS. Cada equipe será coordenada por um Professor, conforme segue: 
 

Equipe Professor-Orientador 

Acusação e Testemunhas arroladas Prof. Dr. Ana Paula da Fonseca Rodrigues 

Defesa, Acusados e Testemunhas 
arroladas 

Prof. Ms. Priscila Cristina Silva da Silveira 

Jurados Prof. Dr. Heitor Donizete de Oliveira 

 
Os alunos interessados em participar do JÚRI 2019 da FDSBC deverão se inscrever pelo 
CLASSROOM com o preenchimento dos dados obrigatórios no formulário da 
respectiva Equipe pretendida, indicando a equipe que deseja integrar conforme os 
códigos das Turmas disponibilizados abaixo. 
 
As inscrições são gratuitas e serão realizadas de 02 de julho a 02 de agosto de 2019. 
 
 



Portanto, serão abertas inscrições aos alunos que desejarem participar das equipes, 
conforme quantidades e especificações abaixo: 
 
 

Equipes Quantidade de vagas Exclusividade 

ACUSAÇÃO 
(CLASSROOM Turma 

6qgzzw) 

10 VAGAS, sendo: 
• 6 vagas para titulares 
• 4 vagas para suplentes 
• Os demais inscritos 
contribuirão como 
testemunhas e na 
elaboração das teses 

Vagas exclusivas para alunos da 
4ª e 5ª séries da Graduação. 

DEFESA 
(CLASSROOM Turma 

a4vlfh) 

10 VAGAS, sendo: 
• 6 vagas para titulares 
• 4 vagas para suplentes 
• Os demais inscritos 
contribuirão como 
acusados, testemunhas 
e na elaboração das 
teses 

Vagas exclusivas para alunos da 
4ª e 5ª séries da Graduação. 

JURADOS 
(CLASSROOM Turma 

2dc855s) 

25 vagas Inscrição aberta para alunos de 
TODAS AS SÉRIES. 
Se o número de inscritos for 
superior ao número de vagas, 
será realizado sorteio. 

 
Montadas as equipes, serão realizadas reuniões para estudo do caso, ensaios e 
orientações dos Professores. As reuniões acontecerão aos sábados, das 8h às 12h ou 
das 14h às 17h, nas dependências da Faculdade.  
 
Os alunos inscritos para as equipes de acusação e defesa serão selecionados por meio 
de prova de audição no anfiteatro da Faculdade. Posteriormente, o professor-
orientador de cada equipe avaliará o desempenho dos alunos e fará a indicação 
daqueles que integrarão os grupos de titulares (aqueles que participarão efetivamente 
no palco do Júri) e de suplentes (aqueles que estarão à disposição no dia do evento, 
caso ocorra alguma ausência dos titulares). 
 
Serão computadas horas de atividade complementar aos alunos que participarem das 
reuniões para estudo e, principalmente, a participação no palco no JÚRI, em 
quantidade a ser avaliada individualmente conforme a assiduidade e interesse 
demonstrado. 
 
Em caso de dúvidas, pedimos que entrem em contato pelo e-mail 
comsocial@direitosbc.br ou diretamente com o Prof. Roberto Archanjo (Instagram 
@prof_archanjo - Coordenador da atividade e Professor Titular de Direito Penal III). 

mailto:comsocial@direitosbc.br

