
 

 

 

 

 
O PRASJUR apresenta a oportunidade de conhecer o procedimento do Júri no 

Processo Penal, através da análise de um processo que será submetido ao 
julgamento pelo Tribunal do Júri, preparação das teses defensivas que serão 

sustentadas na Sessão de Julgamento, bem como a preparação de processos 
para participação nos júris simulados. 

 
OBJETIVO: 

a) Proporcionar aos acadêmicos de Direito o aprendizado teórico e prático do 
procedimento do Tribunal do Júri, bem como estratégias processuais para a 
melhor condução da defesa; 

b) Possibilitar aos acadêmicos de Direito o contato com casos concretos e a 
preparação de Júris Simulados, os quais envolverão outras Universidades; 

c) Possibilitar a visão da prática real das atividades dos operadores do direito, 
advogados, delegados de polícia, promotores, defensores públicos e juízes; 

d) Despertar os acadêmicos para a importância da experiência prática do direito, 
inclusive para habilitar-se em outros estágios, nas várias esferas do Judiciário; 

e) Preparar as teses defensivas a serem desenvolvidas na sessão do Tribunal do 
Júri. 

 
PÚBLICO ALVO: 
Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS, regularmente matriculados, que 
estejam cursando ou já tenham cursado a disciplina de Direito Processual Penal II. 

PROGRAMA: 
I - Módulo Prático:  
Análise de um processo que será submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 
Preparação das teses defensivas que serão sustentadas na Sessão de Julgamento. 
Preparação de processos para participação em júri simulado. 

 

DIAS e HORÁRIOS:     VAGAS: 
09/04/2019; 16/04/2019; 23/04/2019;    6 vagas. 
30/04/2019; e 07/05/2019, das 17h30min às 19h.   

LOCAL:  
PRASJUR – UNISINOS  
Av. Unisinos, 950, sala B 02 106, Bairro Cristo Rei - São Leopoldo/RS. 

PROFESSOR COORDENADOR E MINISTRANTE: 
Profª Stephan Doering Darcie. 

CARGA HORÁRIA: 
1h30min por terça-feira. 
Total de 7 horas e 30minutos a serem creditadas como atividade complementar. 

FREQUÊNCIA EXIGIDA: 
85% 

CONDIÇÕES DE SELEÇÃO: 
1. Ordem de inscrição; 
2. Análise de histórico escolar. 

INSCRIÇÃO: 
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do PRASJUR (sala B 02 104), 
das 8h às 12h ou das 13h30min às 17h30min, mediante da entrega da ficha de 
inscrição e do histórico acadêmico, até o dia 05/04/2019 ou até serem preenchidas 
as vagas ofertadas.  
Fichas de Inscrição disponíveis no PRASJUR e no site “Fique Sabendo” da Escola 
de Direito (http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/). As fichas de 
inscrição devem ser acompanhadas de cópia do histórico acadêmico (pode ser o 
disponível no ambiente Minha Unisinos ou no aplicativo). 
A participação na Oficina é gratuita. 
 
 

OFICINAS – PRASJUR 
ADVOGANDO NO TRIBUNAL DO JÚRI 

Período: 09/04/2019 a 07/05/2019 
Terças-feiras, das 17h30min às 19h. 

Dia do Júri: 30 de julho de 2019, às 9h. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
PRASJUR – Programa de Prática Sociojurídicas 

Sala B 02 104 
Telefone: (51) 3590-8425 

E-mail: prasjur@unisinos.br 
 

http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/


 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR 

Assistência Jurídica Gratuita  

 

 
Curso de Direito – Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR 

Av. Unisinos, nº 950. Cristo Rei – São Leopoldo / RS – Centro 1 – Sala 1B100 
Telefone (51) 3590 8425 – prasjur@unisinos.br 

J:\Share\OficinasdePraticasJuridicas\OficinaAdvogandonoTribunaldoJuri\2019\1ª edição - 09.04 a 07.05\Ficha 
de Inscrição - AdvogandonoTribunaldoJuri.doc 

FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO::  

 

Oficina de Prática Jurídica:  

Advogando no Tribunal do Júri 

Período: 09/04/2019 a 07/05/2019 
(Terças-feiras, das 17h30min às 19h) 

Dia do Júri: 30 de julho de 2019, às 9h. 
 

Nome completo: _________________________________________________________________ 

Nº Registro Acadêmico: ______________ 

Endereço: ______________________________________________________________________ 

Nº:_____Bairro:______________________  Cidade: ____________________________________ 

Estado: _____ 

Identidade: _________________________  CPF: ___________________ 

Data nascimento: ____/____/_____ Etnia:____________________ 

Fone: (___) ______________________ 

Email: _____________________________________ 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Assinatura: _______________________________ 

 
 
 
 
 

OBS: Preencher os dados com letra legível.  
A inscrição deve ser entregue acompanhada do Histórico 

Acadêmico do aluno, comprovando a matrícula na disciplina de 
Direito Processual Penal II.  

(Aceita-se o histórico obtido por meio do Portal Minha Unisinos) 
Os alunos selecionados serão avisados pelo e-mail informado. 

 
DATA FINAL DAS INSCRIÇÕES: 05 de abril de 2019. 

mailto:prasjur@unisinos.br
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