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1. Apresentação   

 A Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition é a maior competição de 
Moot Court do mundo, tendo existido desde 1960 e tendo como recorde de participação 625 
equipes. Nela, times de diversas universidades devem estruturar argumentações em um caso fictício 
perante a Corte Internacional de Justiça tanto para Respondent  quanto Applicant, tanto em um 
documento escrito quanto nas rodadas orais de argumentação. 
 A competição se estrutura a partir de rodadas regionais classificatórias em diversos países e, 
posteriormente, de uma rodada internacional em Washington D.C., nos Estados Unidos. No Brasil, a 
rodada regional costuma ser realizada no mês de fevereiro na cidade de Salvador, na Bahia, mas 
ainda não há dados específicos para a edição 2016/2017. A rodada internacional ocorrerá entre 9 e 
12 de Abril de 2017, contando com os países vencedores de cada rodada regional.  
 A Faculdade de Direito da USP participa da competição desde 2002, na fundação do Núcleo 
de Estudos Internacionais e foi campeã das rodadas regionais brasileiras em 2012, além do segundo 
lugar geral tanto em 2011 quanto em 2013.  
   
2. Vagas  

 Esse edital visa selecionar entre 2 e 5 participantes para atuarem como pesquisadores e 
oradores na equipe 2016/2017. É importante ressaltar que a escolha dos oradores, dentre os 
membros selecionados, caberá aos treinadores da equipe.  A organização da equipe Jessup 
2016/2017 se reserva ao direito de selecionar menos participantes que os aqui previstos.  

3. Requisitos  
1. Estar regulamente matriculado do 2º ao 10º semestre da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo.  



2. Ter fluência oral e escrita na língua inglesa, não sendo necessária certificação internacional.  
3. Ter disponibilidade para participar das reuniões semanais que ocorrerão em horário a ser 

posteriormente definido pelos participantes e coaches.  
4. Ter disponibilidade para viajar para a rodada regional, ainda sem sede e data definida entre 

Janeiro e Março de 2017 e, possivelmente, para a rodada internacional em Washington entre 
9 e 15 de Abril de 2017.  

5. Ter disponibilidade para, em caso de não haver patrocínio, custear as viagens 
supramencionadas.  

6. Interesse por direito internacional  

4. Processo seletivo  

 O processo seletivo para a equipe 2016/2017 será realizado por meio de duas (2) etapas. A 
primeira consistirá no preenchimento de um formulário online, disponível em https://goo.gl/forms/
OdtSXQS9i3GeNDnx1,  enquanto a segunda será feita a partir de uma rodada oral presencial. Os 
organizadores da competição reservam o direito de não convidar todos os inscritos para a rodada 
presencial, a depender do número de inscrições.  
 A etapa escrita constará de uma inscrição preliminar, sendo realizada a partir de um 
formulário de dados pessoais do inscrito. Estes servirão tanto para contatar o participante para a fase 
escrita quanto para garantir o preenchimento dos requisitos supramencionados.  
 A etapa oral será realizada por meio de uma apresentação em inglês com no mínimo 3 
minutos e no máximo 5 sobre a inclusão ou não de um dos grupos a seguir determinados nas 
determinações da 1951 Convention Relating to the Status of Refugees e ao 1967 Protocol. O 
participante deve escolher entre refugiados ambientais, pessoas LGBT ou outro grupo de sua 
preferência. Além disso, durante a etapa oral, será realizada uma pequena entrevista em inglês com 
o participante, a ser realizada logo após a apresentação.  

5. Prazos 
1. A etapa escrita (formulário online) deve ser enviada até as 00h00 (meia-noite) do dia 24 de 

Setembro de 2016.  
2. A etapa oral (apresentação e entrevista) será realizada entre em data a ser posteriormente 

marcada por e-mail pela organização, entre os dias 26 e 28 de Setembro de 2016.  

6. Outras informações 
1. A participação na equipe Jessup 2016/2017 contará número de créditos ainda a ser definido 

a serem auferidos no 1º semestre de 2017 
2. A organização da competição será realizada por Fernanda Cominato Nemr e Gabriel 

Henrique Sousa Rodrigues, aos quais devem ser direcionadas quaisquer dúvidas e questões 

https://goo.gl/forms/OdtSXQS9i3GeNDnx1

