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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA IV MARATONA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A Comissão Organizadora, da IV Maratona de Argumentação Jurídica da 

Faculdade Metodista Centenário - FMC, no uso de suas atribuições, torna pública a 

seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

Art. 17 – Os(as) acadêmicos(as) inscritos(as) que participarem como debatedores(as) 

do evento receberão, individualmente, um certificado de 30 (trinta) horas para fins de 

ACG. Já os acadêmicos(as) inscritos(as) que participarem como ouvintes, receberão 

individualmente, um certificado de 20 (vinte) horas para fins de ACG. Caso o(a) 

debatedor(a), ou, o(a) ouvinte, não compareça nos dois dias do evento, o certificado 

não será fornecido;  

 

Parágrafo único: A presença dos(as) acadêmicos(as) debatedores(as) será controlada 

mediante assinatura em lista de presença. Enquanto que, a presença dos(as) 

acadêmicos(as) ouvintes, será controlada mediante entrega do Relatório de Embates 

(Anexo XVII) preenchido e assinado pelos(as) acadêmicos(as) ouvintes ao final de 

cada noite. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 17 – Os(as) acadêmicos(as) inscritos(as) que participarem como debatedores(as) 

do evento receberão, individualmente, um certificado de 30 (trinta) horas para fins de 

ACG. Já os inscritos(as) que participarem como ouvintes, receberão individualmente, 

um certificado de 20 (vinte) horas para fins de ACG. Caso o(a) debatedor(a), ou, o(a) 

ouvinte, compareça, somente em um dos dias do evento, o certificado será 

fornecido com carga horária proporcional (metade);  

 

Parágrafo único: A presença dos(as) acadêmicos(as) debatedores(as) e ouvintes 

será controlada mediante assinatura em lista de presença. Para o(a) ouvinte que 

desejar obter o direito ao bônus de pontuação nas disciplinas cursadas, é 

necessário a entrega do Relatório de Embates (Anexo XVII) preenchido e 

assinado pelos(as) ouvintes ao final de cada noite. Os(as) acadêmicos(as) 
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debatedores(as) desclassificados(as) na primeira noite, terão que comparecer 

na segunda noite e preencher o relatório supracitado, para, igualmente obter o 

direito ao bônus de pontuação nas disciplinas cursadas. Registra-se que o 

bônus será proporcional aos dias de comparecimento dos(as) ouvintes. 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.  

 

 

Santa Maria, 18 de outubro de 2019. 
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