Resumo e Cronograma do Edital (para impressão e divulgação)

VMeeting dos Profissionais do Direito
Privado Brasileiro
EDITAL – OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO

I) A Proposta
A participação nas Olimpíadas do Conhecimento Jurídico, evento
integrado ao V Meeting dos Profissionais do Direito Privado, mediante as
disposições contidas em Edital e Regulamento arquivados no site da
Academia Brasileira de Direito Civil.

II) Data e Local
Período: 13 a 15 de setembro de 2017
Local: São Paulo - SP - Brasil
Realização: Academia Brasileira de Direito Civil

IV) Participação
Terá direito à participação qualquer discente de Curso de Direito
reconhecido pelo Ministério de Educação, regularmente matriculado pela
IES até o dia 01 de setembro de 2017 e que tenha sua colação de grau
fixada para data posterior à realização do evento.
A participação se dará sempre sob a forma de equipe, podendo esta
ser independente ou representante de IES, formada por no mínimo 04
(quatro) e no máximo 08 (oito) discentes.
Poderão participar da competição até 08 (oito) equipes.
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IV) Modalidades
Serão disputadas 04 (quatro) modalidades de provas, a saber:
Redação de Peça Jurídica; Sustentação Oral para Corpo de Jurados;
Conhecimento de Legislação;Conhecimento Doutrinário.

V) Das Inscrições
Inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail
abdc@abdireitocivil.com.br.
No ato de pré-inscrição, o líder de equipe ou a IES, através de seu
representante, deverá indicar os discentes que comporão sua equipe. A
pré-inscrição será gratuita.

Havendo um número de equipes pré-inscritas superior ao número
de vagas, serão utilizados como critérios de seleção: a forma de
participação (a equipe representante de IES terá precedência sobre a
equipe independente); a qualificação das IES envolvidas junto ao
Ministério da Educação e à OAB; a ordem de inscrição.

Deferida a pré-inscrição, a equipe selecionada deverá efetuar o
pagamento da taxa de inscrição definitiva, no valor de R$ 50,00.

VI) Datas Importantes:
- Pré inscrição: de 01º de maio a 23 de junho de 2017;
- Divulgação das equipes pré-inscritas: 26º de junho de 2017;
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- Data limite para pagamento da taxa de inscrição e remessa de
documentos: 03 de julho de 2017;
- Divulgação das equipes inscritas: 05 de julho de 2017.

VII) Da Premiação
A premiação das equipes se dará de acordo com o previsto no
Regulamento arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil,
sob a forma de medalhas, livros e prêmios em espécie.

VII) Informações finais
A inscrição nas OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO
2017 não conferirá direito à participação nas demais atividades do V
Meeting dos Profissionais do Direito Privado.
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