
 

 

 
SGAS 903 Bloco D Lote 79 

70390 030 Brasília DF  
T 55 61 3704 8884 

 

 

www.udf.edu.br 
 

SEP SUL EQ 704/904 Conj A 
70390 045 Brasília DF  

T 55 61 3704 8803 

 

 

 

 

Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 125, de 2 de fevereiro de 2017. 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL  2017 

As Coordenações do Curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica do UDF – Centro 

Universitário tornam público o Regulamento para participação no Intercâmbio de Sustentação 

Oral de 2017. 

Organização: Curso de Direito do UDF 

Participação: Cursos de Direito das IES do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional 

Local: Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ - Brasília/DF  

Data: 25 de setembro de 2017 

Horário: 13h 

 

1. DOS DISCENTES PARTICIPANTES (ORADORES) 

 

1.1.  Os alunos interessados em participar diretamente, na condição de Oradores, deverão 

estar matriculados no Curso de Direito do UDF entre o 6º (sexto) e o 10º (décimo) 

semestres. 

1.2.  A inscrição dos oradores do UDF deverá ser realizada até o dia 14/09/2017 e será 

efetivada com o protocolo da petição cabível ao caso hipotético divulgado oportunamente 

e seus memoriais. 

1.3.  No ato da inscrição o aluno do UDF deverá protocolizar junto ao Núcleo de Prática 

Jurídica a peça adequada, além dos respectivos memoriais, de segunda à sexta-feira, das 

8h30 às 21h30h, dentro do prazo acima estabelecido. 

1.4.  Entre os alunos do UDF inscritos, serão selecionados os 4 (quatro) que produzirem as 

melhores petições, as quais passarão por uma análise prévia da banca formada para esta 

finalidade. A banca analisará a fundamentação global (doutrina; jurisprudência; pedido; 

etc.), bem como a estrutura, endereçamento e linguagem. 

1.5.  A entrega das petições e dos memoriais, nos termos do presente Regulamento, 

configurará, por si só, o interesse concreto em participar do concurso e vinculará a 

aceitação plena, pelo inscrito, de todas as disposições do presente Regulamento. 

1.6.  Serão eliminados do concurso os alunos que não atenderem as exigências do 

Regulamento quanto aos requisitos estabelecidos, bem como apresentarem peças iguais 
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ou semelhantes, no teor, a outra peça entregue, ou ainda, apresentarem petições que não 

forem inéditas. 

1.7.  Os oradores selecionados farão jus ao recebimento de declaração de 20 (vinte) horas 

para cômputo de atividades complementares, desde que entreguem a petição e o 

memorial na forma descrita neste Regulamento e não tenham sido eliminados do 

concurso, ficando o aproveitamento sujeito ao requerimento.  

 

2. DOS OUVINTES 

 

2.1. Os alunos interessados em participar da atividade como ouvintes deverão realizar as 

inscrições pelo site do UDF (www.udf.edu.br), fazendo jus à declaração de 5 (cinco) 

horas de atividades complementares.  

2.2. As inscrições estarão disponíveis a partir de 10/09/2017. O aluno deve acessar a “Área do 

aluno” clicar em “Atividades Acadêmicas” e depois em “Eventos”. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. O material entregue em razão da inscrição e os registros realizados pela equipe de 

filmagem/fotografia não serão devolvidos, ficando autorizado o Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional a publicar todo ou parte de seu conteúdo, bem como disponibilizá-lo para 

estudos e consultas, sem quaisquer ônus, respeitada a autoria. 

3.2. Serão selecionados até 17 (dezessete) alunos no total, sendo 4 (quatro) alunos do UDF e 3 

(três) da Unicsul e 2 (dois) alunos de cada uma das outras instituições participantes. 

3.3.  Poderá ser criada lista de excedentes, que não terão a garantia de que sustentarão 

oralmente, embora o seu trabalho (peça protocolizada) será reconhecido no tocante às 

horas de atividades complementares, com certificação de 10 (dez) horas. 

 

 

Brasília, 22 de maio de 2017. 

 

 

 

_______________________________                      _________________________________           

       
Prof. Marcus Ulhoa Chaves 

Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ 

Prof. Ms. Susana de Moraes Spencer Bruno 

Coordenadora do Curso de Direito 


