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Edital de Inscrição 
 

 

I – Do Torneio 

Art. 1º. O I Torneio ABAMACK de Debates é a competição de debates e 

oratória organizada pela ABAMACK – Associação dos Bacharéis da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, entidade 

representativa dos bacharéis e antigos estudantes da Faculdade de Direito 

do Mackenzie, e tem por objetivo fomentar a participação estudantil, a 

integração entre alunos e ex-alunos, o debate acadêmico e social de temas 

relevantes para a sociedade brasileira e a comunidade acadêmica 

mackenzista. 

Art. 2º. O I Torneio ABAMACK de Debates terá como Coordenador 

Acadêmico um Professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

II – Dos participantes 

Art. 3º. Podem participar do Torneio todos os alunos e ex-alunos dos cursos 

de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

III – Das equipes e Da inscrição 

Art. 4º. As equipes inscritas deverão ter, no máximo, 05 (cinco) membros, 

sendo obrigatória a presença de, no mínimo, 03 (três) estudantes do curso 

de graduação. As outras duas vagas facultativas podem ser preenchidas por 

alunos e/ou ex-alunos da graduação ou pós-graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Art. 5º. As inscrições das equipes deverão ser feitas por meio da entrega de 

formulário próprio, disponibilizado no site da ABAMACK 

(www.abamack.com.br) e enviado, em formato “PDF” para e-mail 
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contato@abamack.com.br entre os dias 22/08/2016 (segunda-feira) e 

08/09/2016 (quinta-feira), as 20hrs. 

Parágrafo único. Não há taxa de inscrição. 

Art. 6º. O Torneio contará com o número exato de 08 (oito) equipes, 

respeitada a ordem cronológica de recebimento das inscrições, que deverão 

ser confirmadas pela ABAMACK, também por e-mail. 

 

IV – Dos Temas 

Art. 7º. Os temas dos debates serão sorteados e disponibilizados com 

antecedência de aproximadamente 14 (quatorze) dias para as equipes. 

Art. 8º. No mesmo ato da disponibilização dos temas, haverá o sorteio sobre 

qual equipe defenderá cada argumento (a favor ou contra o tema proposto). 

§ 1º. As equipes deverão defender a tese proposta (a favor ou contra), 

independentemente de sua opinião pessoal. 

§ 2º. Serão definidos temas que versem, conjuntamente, sobre questões 

jurídicas, acadêmicas e sociais. 

 

V – Das datas 

Art. 9º. No dia 10/09/2016 (sábado), as 10hrs00min, em local a ser definido 

dentro da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

cada equipe deverá disponibilizar um representante para receber 

orientações gerais, tirar dúvidas, sortear o primeiro tema, a ordem e chaves 

dos debates. 

Parágrafo único. A ausência de um representante no dia indicado no caput 

desse artigo implicará no aceite ao sorteio feito. 

Art.10. Os encontros de debate serão realizados nas seguintes datas e nas 

dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie: 

a) Quartas-de-final: 
Debate 1: Equipe 1 vs. Equipe 2: 08/10/2016 (sábado), as 08 horas. 
Debate 2: Equipe 3 vs. Equipe 4: 08/10/2016 (sábado), as 10 horas. 
Debate 3: Equipe 5 vs. Equipe 6: 08/10/2016 (sábado), as 13 horas. 
Debate 4: Equipe 7 vs. Equipe 8: 08/10/2016 (sábado), as 15 horas. 
b) Semifinais: 
Vencedor do Debate 1 vs. Vencedor do Debate 2: 22/10/2016 (sábado), 
as 10 horas. 
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Vencedor do Debate 3 vs. Vencedor do Debate 4: 22/10/2016 (sábado), 
as 13 horas. 
c) Final: 
Vencedor da Semifinal 1 vs. Vencedor da Semifinal 2: 05/11/2016 
(sábado), as 09 horas. 
 

VI – Dos debates 

Art. 11. Nos debates, cada equipe poderá contar com, no máximo, dois 

oradores. 

§ 1º. Em ordem a ser sorteada 10 (dez) minutos antes do debate, a primeira 

equipe sorteada terá direito a 20 (vinte) minutos para defender seus 

argumentos. Mesmo tempo terá a segunda equipe. Após, haverá direito de 

réplica e tréplica de 10 (dez) minutos, além de 05 (cinco) minutos para 

considerações finais, conforme abaixo: 

 Equipe A: 20 (vinte) minutos. 

 Equipe B: 20 (vinte) minutos. 

 Equipe A: 10 (dez) minutos. 

 Equipe B: 10 (dez) minutos. 

 Equipe A: 05 (cinco) minutos. 

 Equipe B: 05 (cinco) minutos. 

Art. 12. Os oradores serão avaliados por uma Comissão Julgadora 

selecionada pela ABAMACK e a Faculdade de Direito do Mackenzie, com 

a presença de juristas, professores e ex-alunos de renome. 

§ 1º. A avaliação será feita sem considerar a opinião pessoal dos membros 

da Comissão. 

§ 2º. Cada membro da comissão avaliará a equipe considerando os seguintes 

quesitos: (i) qualidade dos argumentos apresentados, com exploração de 

todos os argumentos disponíveis, inclusive históricos e sociais; (ii) 
conhecimento da lei; (iii) qualidade da oratória; (iv) desconstrução dos 

argumentos contrários; (v) desenvolvimento da apresentação. 

§ 3º. Cada membro da comissão dará notas de 01 (um) à 05 (cinco) para cada 

quesito, sem possibilidade de fracionamento. 

§ 4º. Será vencedora a equipe que obtiver a maior nota, somadas todas e 

excluída a menor de cada quesito. 

§ 5º. No caso de empate, será considerada vencedora a equipe que obtiver a 

maior nota nos quesitos, considerada a ordem de importância exposta no § 

2º. 
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§ 6º. Persistindo o empate, a Comissão se reunirá e definirá o vencedor. 

 

VII – Dos Prêmios 

Art. 13. Cada membro da equipe campeã ganhará uma bolsa 

de estudos para cursos na Target English. 

§ 1º. As bolsas são intransferíveis, válidas por até 06 (seis) 

meses e para turmas formadas, sem incluir o material 

didático. 

§ 2º. Durante o evento, a ABAMACK divulgará outros 

prêmios para as equipes vencedoras, em especial livros 

jurídicos. 

§ 3º. O Torneio terá um Troféu Oficial. 

 

VIII – Das disposições finais 

Art. 14. Para fins de organização, a ABAMACK reserva-se no direito de 

realizar alterações de datas e cronogramas, sempre com comunicação prévia 

para as equipes. 

Parágrafo único. As questões omissas nesse edital serão resolvidas pelo 

Presidente da ABAMACK. 

 

São Paulo, 22 de agosto de 2016 

 

ABAMACK 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome da Equipe: 

____________________________________________________________ 

Representante da Equipe1: 

____________________________________________________________ 

E-mail principal de contato2: 

____________________________________________________________ 

 

Membros da equipe: 

 

(1) Nome:____________________________________________________ 

CPF:____________________________Semestre/Turma3:_____________ 

Graduação/Pós/Ex-aluno4______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone Celular:______________________________________________ 

 

(2) Nome:____________________________________________________ 

CPF:____________________________Semestre/Turma:_____________ 

Graduação/Pós/Ex-aluno_______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone Celular:______________________________________________ 

 

 

 

                                                             
1 O Representante da Equipe necessariamente deve ser membro da equipe e poderá ser substituído, por 

outros membros, no caso de impossibilidade de comparecimento nos atos de sorteio e deliberações. 
2 Por este e-mail a equipe será formalmente noticiada sobre informações do Torneio. 
3 No caso de ex-aluno, indicar o semestre e ano de formação. 
4 Indicar se o membro é aluno da graduação, pós-graduação ou ex-aluno. 
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(3) Nome:____________________________________________________ 

CPF:____________________________Semestre/Turma:_____________ 

Graduação/Pós/Ex-aluno_______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone Celular:______________________________________________ 

 

(4) Nome:____________________________________________________ 

CPF:____________________________Semestre/Turma:_____________ 

Graduação/Pós/Ex-aluno_______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone Celular:______________________________________________ 

 

(5) Nome:____________________________________________________ 

CPF:____________________________Semestre/Turma:_____________ 

Graduação/Pós/Ex-aluno_______________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone Celular:______________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES5: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                                             
5 Indicar no campo Observações caso haja algum membro da equipe com necessidades especiais, bem como 

outras informações que a Equipe julgar importante a organização ter ciência. 


