
III DEBATE JURÍDICO UNIVERSITÁRIO 

 

Disciplina o III Debate Jurídico 
Universitário da Faculdade de 
Direito da UPF. 
 

Art. 1º Este regulamento disciplina o III Debate Jurídico Universitário da Faculdade de 

Direito da UPF (IIIDJUPF). 

 

Art. 2º O IIIDJUPF ocorrerá entre os dias 23 de setembro e 07 de novembro de 2017, 

o que corresponderá às etapas eliminatórias e à grande final. Os horários e locais das 

etapas eliminatórias ocorrerão de acordo com o cronograma (Anexo 1). No dia 23 de 

setembro de 2017, sábado pela manhã (Anexo I), às 09:00 horas, na Faculdade de 

Direito, serão efetivados uma capacitação e o sorteio dos confrontos e respectivos 

temas, como também a definição da dupla que falará a favor e contra. 

 

Art. 3º A inscrição será gratuita e deve ser feita com no mínimo dois oradores, a 

permitir uma suplência, que somente participará dos debates na ausência de um dos 

oradores. Não é obrigatória a inscrição de suplente. 

 

Art 4º Cada etapa é eliminatória e será feita pelo confronto de duas duplas que 

discorrerão sobre o tema previamente determinado. A dupla definirá o primeiro orador, 

a ressaltar que a dupla que falar a favor do tema inicia o debate. Cada orador terá o 

tempo máximo de 2 minutos e 30 segundos, com o sorteio da dupla que inicia, seguido 

da dupla de oposição; após, retorna à dupla que iniciou, com o término com a dupla 

oposta. Cada orador deve falar uma vez, em rodízio entre as duplas, obrigatoriamente, 

a perder pontos se extrapolar o tempo de 2 minutos e 30 segundos. 

 

Art. 5º As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira, 

através do e-mail gabrielaw@upf.br. No dia 23 de setembro de 2017, sábado, das 9h 

às 11h30min, será disponibilizado aos inscritos um Workshop sobre Oratória e 

Argumentação. A participação no Curso de pelo menos um dos inscritos da dupla é 

obrigatória.  

 

Art. 6º As bancas de avaliação serão compostas por 3 julgadores que avaliarão as 

duplas com base nos seguintes critério, com notas de 1 a 5: postura e linguagem, 

eloquência, fundamentos da argumentação e lógica do discurso. Não caberá recurso 

da decisão da banca. 



 

Art. 7º A grande final ocorrerá no dia 07 de novembro de 2017, terça-feira, no Salão de 

Atos da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, às 19h30min. 

 

Art. 8º Todos os debatedores receberão certificado pela participação no IIIDJUPF. 

 

Art. 9º A realização do III Debate Jurídico Universitário dependerá da inscrição mínima 

de 8 duplas. 

 

Art. 10. Toda e qualquer divergência referente às normas deste regimento serão 

decididas pela Comissão Organizador, integrada pelos professores Giovani da Silva 

Corralo e Gabriela Werner Oliveira. 

    

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES – TODAS AS ETAP AS ATÉ A 
SEMIFINAL OCORRERÃO NO ANFITEATRO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO.  

A FINAL OCORRERÁ NO SALÃO DE ATOS. 

DATA ETAPA 
20/09/2017 - quarta Encerramento das inscrições 

23/09/2017 – sábado – 9h Workshop sobre Oratória e 
Argumentação, sorteio dos temas e dos 
primeiros confrontos de duplas 

07/10/2017 -  sábado – 9h Primeira eliminatória 
14/10/2017 – sábado – 9h Oitavas de final 

23/10/2017 – segunda – 18h30min Quartas de final 
31/10/2017 – terça – 18h30min Semifinal 
07/11/2017 – terça – 19h30min Final 

 


