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1. Do Objetivo
1.1. Selecionar uma Equipe, formada por dois estudantes de graduação
em Direito, para representar a Universidade Estadual de Londrina no
âmbito da Inter-American Human Rights Moot Court Competition
(IAMOOT) - 2021, promovida pela American University - Washington
College of Law, nos moldes das Regras Oficiais (Anexo I), que
constituem parte integrante deste edital.
1.2. A IAMOOT é uma competição promovida em espanhol, inglês e
português, que simula uma disputa fictícia entre um Estado e a suposta
vítima perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o órgão
judicial do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A referida
disputa fictícia se debruça sobre um caso hipotético escrito por notáveis
acadêmicos da área do Direito Internacional.
1.3. A Competição compreende duas etapas sucessivas: a submissão
de uma peça processual escrita (“memorial”) e rodadas de sustentação
oral, a serem realizadas inteiramente de modo online, em plataforma
ainda a ser divulgada pela American University. A Equipe atuará em
todas as fases da Competição, devendo elaborar o memorial e preparar
sua respectiva sustentação oral representando a parte que lhe for
atribuída no ato de inscrição, seja o Estado ou a suposta vítima.
.
2. Das Inscrições
2.1. Os interessados deverão enviar, até o dia 15 de fevereiro de 2021,
para o endereço simulauel@gmail.com a seguinte documentação, em
um único e-mail:
a) Comprovante de matrícula no curso de Direito da UEL, referente
ao ano letivo de 2021;
b) Declaração de manifestação de interesse e anuência com as
regras oficiais da Competição (Anexo I);
c) Currículo;
d) Declaração de disponibilidade financeira para inscrição da equipe
(1050 dólares) e demais gastos relacionados à Competição que
se fizerem necessários;

e) Resumo dos Fatos, nos termos propostos no item 3.2 ‘a’ deste
Edital.
2.2. É desejável que os interessados:
a) Tenham concluído o I Curso Introdutório de Direito Internacional e
Direitos Humanos, organizado pela SimulaUEL;
b) Tenham iniciado ou concluído a disciplina de Direito Internacional
Público;
c) Comprovem o bom conhecimento do Direito Internacional Público,
a exemplo da participação em grupos de estudo, projetos de
pesquisa e/ou cursos sobre a disciplina.
3. Do Processo Seletivo
3.1. As candidaturas serão julgadas pela Banca Avaliadora de seguinte
composição:
Membros Titulares
a) Profª. Dra. Tania Lobo Muniz;
b) Prof. Me. Claudio Cesar Machado Moreno;
c) Prof. Me. Fabio Martins Pereira;
d) Profª. Me. Marcia Teshima;
e) Profª. Me. Patricia Ayub da Costa;
f) Julia Borges da Costa Abdalla - mestranda em Direito Negocial
pela UEL;
g) Julia de Cresci Oliveira Matsuda - coordenadora do subgrupo de
moots da SimulaUEL;
Membros Suplentes
h) Profª. Dra. Daniela Braga Paiano;
i) Prof. Dr. Henrique Afonso Pipolo;
j) Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro.
3.2. O processo seletivo se dará por meio de etapas escrita e oral, tal
como a Competição, nos seguintes termos:
a) A fase escrita consistirá na elaboração de um “Resumo dos
Fatos” do caso hipotético oficial da IAMOOT 2021, do ponto de
vista dos representantes das vítimas.
a.1) O Resumo deverá ser apresentado conforme os seguintes
critérios:
● Redigida em português;
● Entregue no formato PDF;
● Fonte Times New Roman, tamanho 12;
● Espaçamento 1,5;

● Máximo de 3.000 palavras, excluindo-se as referências
bibliográficas;
● Não é necessário conter capa, apenas o nome completo e
e-mail do candidato no canto superior direito da página.
a.2) O Resumo dos Fatos é uma parte obrigatória da fase escrita
da IAMOOT. Modelos podem ser encontrados no link:
https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/portugues/2020/.
b) A fase escrita consistirá na apresentação oral da Resposta, de
maneira online, em data a ser divulgada pela Banca Avaliadora.
b.1) A apresentação deverá durar, no máximo, cinco minutos.
4. Do Resultado
4.1. O resultado será divulgado pela página da ARI/UEL
(http://www.uel.br/ari/pages/editais.php) até o dia 22 de fevereiro de
2020.
4.2. Da seleção da Banca Avaliadora não caberá recurso.
5. Dos Anexos
5.1. Constituem parte integrante deste Edital:
a) Anexo I: Regras Oficiais da IAMOOT 2021.
6. Disposições Gerais
6.1. Os interessados serão avaliados individualmente e a Equipe será
formada pelos primeiros colocados conforme nota final.
6.2. A Equipe selecionada é inteiramente responsável por efetuar sua
inscrição no site da American University, por meio do link:
(https://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/mcourt/registration/i
ndex.cfm?lang=pt).
6.3. Toda e qualquer despesa referente à participação na Inter-American
Human Rights Moot Court Competition (IAMOOT) - 2021 é de
responsabilidade exclusiva da Equipe selecionada, não cabendo à UEL
qualquer restituição.
6.4. Dúvidas acerca do presente Edital deverão ser encaminhadas via email (simulauel@gmail.com).
6.5. Eventuais casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Banca
Avaliadora.
Londrina, 05 de fevereiro de 2021

