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Edital de Seleção n° 11/2020 

 

MACKENZIE DAY 2020 – ATIVIDADE DE JÚRI SIMULADO 

 

 

A COORDENADORIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE 

EXTENSA ̃O DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE publica o presente Edital de Seleção Discente 

para a atividade de júri simulado que será realizada no Mackenzie Day 

Experience 2020.  

 

 

I. MACKENZIE DAY EXPERIENCE 

 

1. O Mackenzie Day é um tradicional evento no qual as portas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie são abertas para auxiliar os alunos na 

escolha do curso para a faculdade, permitindo uma experiência universitária 

no campus de uma das mais prestigiadas universidades do país.  

 

2. Durante a visita é possível conhecer toda a infraestrutura 

do campus e conversar com professores e alunos dos mais variados cursos. Além 

disso, são oferecidas oficinas e palestras que aproximam o aluno ao dia a dia de 

cada profissão.  
 

3. O evento é aberto aos pais, alunos, professores e todas as pessoas 

que têm interesse em conhecer as diversas possibilidades que a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie oferece. 

 

4. Neste ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19 e visando a 

preservar a saúde de todos os envolvidos no evento, o Mackenzie Day será 

realizado em parte presencialmente e em parte virtualmente.  

 

 

II. A ATIVIDADE DE JÚRI SIMULADO 

 

5. Uma das atividades realizadas no Mackenzie Day é o júri simulado. 

Neste ano de 2020, a atividade ocorrerá da seguinte forma: será selecionado pelos 
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professores coordenadores da atividade um caso verídico de um crime doloso 

contra a vida (já que estes são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri Popular, 

nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), sendo este caso entregue 

aos alunos, para que o estudem.  

 

6. Então, os alunos serão divididos em dois grupos: um para realizar 

a acusação em sessão plenária (simulada) do júri e outro para realizar a defesa 

técnica do acusado.  
 

7. A simulação de sessão plenária ocorrerá com exposição oral dos 

alunos a respeito do caso, atribuindo-se tempo (a ser oportunamente combinado) 

para as falas principais, réplica e tréplica.  
 

8. Após, será feita uma votação por um corpo de jurados selecionados 

entre os alunos que estarão no Mackenzie Day. 

 

9. Serão realizados no Mackenzie Day 2020 dois júris simulados, que 

ocorrerão de forma virtual síncrona. 

    

10. Toda a atividade do júri simulado será coordenada por Professores 

da Faculdade de Direito. Os dois grupos da acusação (um para cada júri 

simulado) serão treinados por Professores que também ocupam o cargo de 

Promotor de Justiça; ao passo que os dois grupos da defesa (um para cada júri 

simulado) serão treinados por Professores que também desempenham a 

atividade de Advogado criminalista.  
 

a. Os Professores que participarão da atividade em 

2020 serão os Professores Everton Luiz Zanella e 

Marcelo Luiz Barone (coordenadores dos dois 

grupos de acusação); e André Boiani e Azevedo e 

Edson Luiz Knippel (coordenadores dos dois 

grupos de defesa).  

 

11. A atividade de júri simulado desenvolve estratégias de atuação 

prática, capacidade de raciocínio rápido, capacidade de atuação sob pressão, 

discurso em público, além de técnicas de oratória e persuasão.   
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III. PROCESSO SELETIVO 

 

12. Os candidatos deverão estar devidamente matriculados na FDIR-

UPM entre o 4º e 6º semestres do curso da Faculdade de Direito. A inscrição se 

dará por meio do envio de um e-mail, impreterivelmente até o dia 14/10/2020, ao 

endereço jurimackday@gmail.com , instruindo-o com cópia do currículo e 

histórico escolar. 

  

13. No ato de inscrição o aluno deverá informar se pretende fazer parte 

do grupo de acusação ou de defesa.  
 

14. Serão selecionados até 12 (doze) alunos. 
 

15. Os resultados serão divulgados por e-mail aos selecionados. 

 

 

IV. HORAS DE EXTENSÃO E PESQUISA A SEREM ATRIBUÍDAS AOS DISCENTES 

 

16. Aos alunos que participarem da atividade serão conferidas até 10 

(dez) horas de extensão e até 10 (dez) horas de pesquisa. 

 

*** 
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