_____________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES ÀS EQUIPES
_____________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO
Este documento complementa o Edital da I Olimpíada de Direito Administrativo
do Estado do Rio de Janeiro e seu conteúdo programático. Todos os integrantes
da equipe devem estar cientes de seu conteúdo.
Quaisquer dúvidas devem ser endereçadas, por e-mail, para o seguinte endereço
eletrônico: uerjreg@gmail.com.
2. LOCAL E HORÁRIO DA COMPETIÇÃO
A competição ocorrerá no edifício-sede da Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro (PGE-RJ), entidade apoiadora da Olimpíada, e que se localiza
na Rua do Carmo, 27, centro da cidade do Rio de Janeiro.
A competição ocorrerá no 14º andar.
A programação prevista, com o horário de cada etapa, é a seguinte:
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SÁBADO – DIA 1
Etapa

Horário de Início

Palestra
de
abertura, 9h
credenciamento de equipes e
sorteio das rodadas orais
Fase preliminar – Elaboração Sorteio de Ponto:
de Parecer (3 horas de duração) 10:05h
Início da Elaboração
do Parecer: 10:15h
Intervalo
13:30h
Fase Preliminar – Rodadas 14:40h
Orais de Perguntas de Caso
(equipe x equipe)

Horário de Término
10h

Prazo de entrega do
Parecer: 13:15h

14:30h
18:40h

DOMINGO – DIA 2
Etapa

Horário de
Início

Divulgação das notas das fases 9h
preliminares
e
das
equipes
semifinalistas
Fase semifinal – Elaboração de Sorteio de Ponto:
Parecer (2 horas de duração)
9:30h
Início da
Elaboração do
Parecer: 9:35h
Fase semifinal – Sustentação oral 11:45h
dos pareceres
Fase semifinal – Rodadas Orais de 13:10h
Perguntas Gerais sobre Direito
Administrativo
Intervalo
14:30h
Divulgação das notas das fases 15:35h
semifinais e das equipes finalistas.
Sorteio do ponto do parecer final.
Fase Final – Rodada Oral de Casos 16h
Fase Final - Rodadas Orais de 17:10h
Perguntas Gerais sobre Direito
Administrativo
Encerramento e divulgação dos 18:30h
vencedores

Horário de Término
9:20h

Prazo de entrega do
Parecer: 11:35h

13:00h
14:30h

15:30h
15:50h

17h
18:10h

19:30h
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No momento da abertura dos dias de competição, todos os integrantes das
equipes deverão estar presentes para chamada oral e assinatura de folha de
presença. Não será admitida a participação de integrantes que chegarem após a
chamada.

3. MATERIAIS PERMITIDOS
▪

Para elaboração dos pareceres, cada equipe deverá levar para competição 1
notebook, o qual deverá conter novo usuário, sem arquivos salvos. Caso alguma
equipe esteja impossibilitada de levar o aparelho, o comitê organizador poderá
providenciar um, mediante aviso prévio de até 5 (cinco) dias antes da
competição.

▪

As equipes deverão manter o aparelho em modo avião durante toda a elaboração
do parecer.

▪

Haverá fiscalização do usuário no momento do credenciamento da equipe.
Membros do Reg. também passarão nas salas, durante a elaboração do parecer,
para conferência dos computadores.

▪

Os alunos participantes não poderão utilizar livros, cadernos, artigos, físicos ou
eletrônicos para a elaboração do parecer e para a resolução dos casos das
rodadas orais. Será admitida apenas consulta de legislação impressa/em meio
físico.

▪

Na rodada de perguntas gerais, não será admitida utilização de nenhum material
de consulta.

▪

Celulares não serão admitidos em nenhum momento das fases da competição.
Os membros de equipe que forem vistos utilizando celular durante a rodada
eliminarão imediata e automaticamente suas equipes.

4. FUNCIONAMENTO DAS FASES
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4.1 FASE PRELIMINAR

1. Parecer

2. Rodadas
de casos

• Elaboração de Parecer
• Sorteio Público do Ponto do Conteúdo Programático
• As equipes terão 3 (três) horas para resolução do caso
proposto para o parecer referente ao ponto sorteado.
• Na fase preliminar, NÃO haverá sustentação oral do
parecer.

• Rodada Oral de Casos (resolução de casos práticos)
• A Rodada engloba 30 minutos de preparação + 15
minutos de apresentação oral da resposta ao caso.
• Sorteio Público dos embates e dos Casos para cada
Rodada na abertura da competição.
• Cada Rodada corresponde ao embate entre duas
equipes (AxB/BxC/CxD/DxE/ExF).
• Ao todo, serão 6 (seis) Rodadas.
• Duas Rodadas acontecerão de modo concomitante.
• Cada equipe participará de 2 rodadas.
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4.2 FASE SEMIFINAL

3. Parecer

4. Rodadas de
Perguntas

• Elaboração de Parecer
• Sorteio Público do Ponto do Conteúdo
Programático
• As equipes terão 2 (horas) horas para resolução do
caso proposto para o parecer referente ao ponto
sorteado.
• Na fase semifinal, haverá sustentação oral do
parecer de 15 (quinze) minutos.
• A equipe poderá escolher qual membro irá realizar
a sustentação oral.

• Rodada Oral de Perguntas Gerais
• Cada equipe deverá responder de maneira direta e
objetiva 4 (quatro) perguntas sobre temas gerais
de direito administrativo.
• A resposta não poderá exceder 3 (três) minutos,
cronometrados pela banca;
• Se a equipe não souber responder,
automaticamente terá a pontuação 0 (zero)
atribuída à pergunta.
• Qualquer membro da equipe poderá responder.
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4.3 FASE FINAL

5. Rodadas de
Casos

6. Rodadas de
Perguntas

• Rodada Oral de Casos (resolução de casos práticos)
• A Rodada engloba 30 minutos de preparação + 15
minutos de apresentação oral da resposta ao caso.
• Ao todo, serão 2 (duas) Rodadas.

• Rodada Oral de Perguntas Gerais
• Cada equipe deverá responder de maneira direta e
objetiva 3 (três) perguntas sobre temas gerais de
direito administrativo.
• A resposta não poderá exceder 3 (três) minutos,
cronometrados pela banca;
• Se a equipe não souber responder, automaticamente
terá a pontuação 0 (zero) atribuída à pergunta. A
outra equipe terá direito a responder.
• Qualquer membro da equipe poderá responder.

5. CONCLUSÃO
Os casos omissos e as dúvidas das equipes deverão ser endereçados para
uerjreg@gmail.com.

RIO DE JANEIRO, 28 DE MAIO DE 2018

