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A Faculdade de Direito possui um grupo de estudos em Direito Ambiental sob a
coordenação do Professor Ricardo P. G. Rosario. O grupo atual possui três subdivisões
que aceitarão acadêmicos com diferentes processos seletivos e com diferentes critérios.
A subdivisão que está aceitando inscrições no momento é:

Grupo de Competição: International Environmental Moot Court Competition, da
Stetson University. Atualmente, esta é a maior competição universitária sob o aspecto
ambiental no mundo. As vagas consistem para o time de competição do Mackenzie.

O moot court compreende a prática de simulações de procedimentos na Corte
Internacional de Justiça. Entre os meses de maio à julho, serão estudados os casos da
Corte e conceitos importantes para a preparação antecedente à competição. Desse modo,
esta competição é dividida em três fases:

a) Memorial: fase escrita da competição, na qual os participantes dividem-se em
grupos e argumentam em defesa de um país, sendo este escolhido pela equipe
(Applicant ou Respondent). Esta fase se dá entre o período de julho à novembro,
e é de extrema importância para a competição, uma vez que parcela significante
da nota para avançar nas fases orais depende do memorial.

b) Fase Nacional: normalmente ocasionada entre dezembro e fevereiro, consistindo
na disputa de sustentação oral entre os oradores (de dois à três) das equipes
nacionais. Esta fase seleciona qual equipe irá competir na fase internacional.

c) Fase Internacional: disputa de sustentação oral entre os oradores das equipes
internacionais. Esta é a última fase, normalmente realizada na Stetson
University, na Flórida. Professores e figuras importantes ao redor do mundo são
convidadas para julgar os participantes.

Todas as fases são realizadas na língua inglesa, portanto, o conhecimento dela é
imprescindível para ingressar na competição.

Apenas alguns participantes do grupo participarão das fases orais, sendo estes os
oradores selecionados e os coaches. Será aberta internamente vagas para orador este
ano. No entanto, durante o período da elaboração de discurso após o memorial, será
necessário a proatividade e assistência dos pesquisadores presentes na fase escrita.

A seleção se destina ao preenchimento de 12 (doze) vagas, das quais os estudantes
devem estar matriculados regularmente no 1° semestre de 2021, das 2as às 9as etapas
da Graduação em Direito.



Para participar do grupo, deve-se enviar por e-mail (ambientaltime@gmail.com) até o
dia 11/06/2022, em pdf:

a) Nome completo, semestre, TIA, nível de inglês.

b) Carta de motivação em inglês, em até 300 palavras. Conte-nos sobre o seu
interesse em ingressar no grupo!

c) Resposta da pergunta: What is the importance of international environmental
law?

Será condicionada uma segunda fase, sendo esta última uma entrevista (em português).

Os resultados relacionados a próxima etapa da seleção serão divulgados no dia
12/06/2022 via e-mail, e a lista de selecionados será comunicada dia 18/06/2022 via
grupos de whatsapp e em nosso instagram, @GCDAMack.

As atividades do grupo serão realizadas preferencialmente às quartas, das 20h30 às
21h30, semanalmente na modalidade on line, podendo os encontros acontecerem em
outros formatos. Para estas reuniões, é necessário que o participante esteja com a
câmera ligada, salvo exceções. A reunião inaugural se dará de forma presencial, no dia
25/06/2022 (sábado), de manhã.

Serão atribuídas horas de pesquisa aos discentes da graduação conforme o empenho e
participação do grupo e suas atividades.

Serão destituídos do grupo os discentes que:

a) Não comparecerem a duas reuniões consecutivas ou três alternadas
injustificadas;

b) Não realizarem as atividades propostas e

c) Solicitarem, mediante documento escrito, o seu efetivo desligamento.

Para curiosidade:

O Jornal do Prédio 3 possui uma matéria sobre o grupo, a qual pode ser lida neste link
(2021):
https://jornalpredio3.com/2021/02/06/mackenzie-e-campeao-da-etapa-brasileira-do-25o
-moot-de-direito-internacional-ambiental/

E, assim, o portal de notícias do Mackenzie (2022):
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-do-mackenzie-vencem-competica
o-de-direito-internacional-ambiental

Da mesma forma, nosso instagram @GCDAMack possui atualizações sobre a equipe.

Qualquer dúvida, mandar e-mail ou mensagem via instagram.
Boa sorte!
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