
 
 

EDITAL de Seleção do Time 2014/2015 da Philip C. 

Jessup International Law Moot Court Competition 

 

1. O presente edital tem por objetivo a seleção de 7 (sete) participantes para o pré-

time da UFSM, na 56ª edição da Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition. 

2. O pré-time tem por objetivo estudo e treinamento das habilidades dos 

participantes, a fim de selecionar o time que representará a Universidade Federal de Santa 

Maria na competição. 

3. A competição ocorrerá durante 2014, com a produção de memoriais, e 2015, com 

as fases orais. 

4. Todos os trabalhos do time, incluindo a seleção, serão inteiramente em inglês, 

assim como se é realizada a competição. 

5. Recomenda-se aos interessados a participação na palestra do dia 15/05 (Quinze de 

Maio), às 18h, no Tribunal do Júri, sobre Competições Internacionais; e, igualmente, 

no minicurso do dia 29/05 (Vinte e nove de Maio), às 18:30h, com local a definir, 

intitulado Basic Introduction to International Law. A presença nesses eventos não é 

mandatória para aqueles que desejam concorrer a uma vaga, contudo é altamente 

recomendada. 

6. O participante deverá ter conhecimento de inglês, comprometimento e 

disponibilidade para pesquisas diárias e encontros semanais. 



 
 

7. Podem participar da seleção somente alunos da UFSM, do curso de Direito, diurno 

ou noturno, ou do curso de Relações Internacionais, desde que não tenham assinado 

petição como advogados membros da Ordem (OAB). 

8. A seleção ocorrerá no dia 04/06 (Quatro de Junho), em local e horário a definir. 

9. A seleção será realizada através de uma explanação oral, em que os participantes 

deverão explanar durante cinco minutos acerca de um caso da Corte Internacional de 

Justiça para a banca, que fará perguntas. Mais informações serão disponibilizadas para os 

inscritos por e-mail. 

10. O caso que deve ser lido para a apresentação é a decisão do litígio de Gabcykovo-

Nagymaros, que se encontra disponível, na íntegra, no site da Corte Internacional de 

Justiça, ou através do link http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf 

11. Os participantes devem prestar atenção especial ao instituto de "countermeasure", 

um dos temas da competição desse ano. Também devem prestar atenção aos fatos e à 

análise que tomou a decisão da Corte. 

12. A leitura do Estatuto do Clube também é necessária: 

http://theclubofufsm.wordpress.com/the-statute/ 

13. A banca que realizará a seleção será composta pelos 2 membros do time do ano 

passado, conforme tradição costumeira. 



 
 

14. Os participantes serão julgados com base em seus potencias de oralidade, 

entendimento, análise lógica e persuasão sobre os pontos trazidos no caso. Mais 

informações serão enviadas por e-mail aos participantes no momento de inscrição. 

15. Para se inscrever, os participantes deverão completar o Application Form, 

disponível como anexo neste edital, e então submete-lo ao Clube através do e-mail 

theclubofufsm@gmail.com até o dia 30 de Maio. A versão editável do formulário está 

disponível no site do Clube (http://www.theclubofufsm.wordpress.com) 

16. Mais informações sobre a cerimonia de seleção serão disponibilizadas por email 

aos inscritos.  

17. Qualquer dúvida deve ser enviada igualmente enviada para o e-mail do clube: 

theclubofufsm@gmail.com 
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 Application Form for the 56th Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition 

 

 

 

Name: _______________________________________________________________________ 

             Gender:           M (   )  F (   )                             Birthday: _____/_____/______ 

Naturality: _________________________________  State:_____ Country:_______________ 

Phone: (   ) __________________                             Cellphone (   ) ______________________ 

E-mail:___________________________________________________ 

Adress _____________________________________________________________________ 

Number_______       Zip Code:______-____       Neighborhood: ________________________  

City: Santa Maria                                                                         State: RS 

Course and Semester: 

(  ) Baccalaureate 

in Law (Law 

School) 

(  ) Baccalaureate 

in International 

Relations 

[_] Semester 

Shift (check more than once, if it is necessary): 

(  ) Morning  (  ) Afternoon  (  ) Evening 

Personal Statement (Why should you be accepted into the team? What are you willing to 

sacrifice for success? What makes you a unique competitor? Make your case): 

Write here 


