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O Núcleo de Extensão em Tribunais Simulados (NETS) é um projeto que visa promover a difusão dos
Tribunais Simulados como atividade de extensão que propõe a revisão do ensino. Surgiu por demanda dos
acadêmicos da Faculdade de Direito da UFRGS, que sentiam necessidade de dar contornos práticos ao estudo de
temas jurídicos - os quais, em regra, são bastante abstratos. Por meio da prática de Tribunais Simulados, os
estudantes são levados a aplicar conhecimentos teóricos à resolução de casos práticos e a estabelecer contato com
instituições e atores (governamentais e da sociedade civil) de fora da Universidade. O engajamento nesse tipo de
atividade promove, além da experiência de pesquisa, de elaboração de argumentos e de preparação para sustentação
oral, a imersão no estudo de questões jurídicas reais e, sobretudo, muito atuais. Justamente por se pautar no
potencial transformador dessa atividade, além de fomentar a prática de tribunais simulados entre os estudantes, o
NETS tem um segundo objetivo que orienta sua atuação: democratizar o acesso a essa atividade de extensão – isto é,
democratizar esse espaço de formação acadêmica. Em termos operacionais, nas reuniões semanais do NETS são
trabalhados métodos de pesquisa e construção de argumentos, são propostos diálogos com competidores mais
antigos - estimulando a troca de experiência – e, a cada semestre, é realizado uma simulação interna para que os
estudantes possam se habituar à dinâmica de um tribunal simulado. Em paralelo, formam-se – por meio de processo
seletivo aberto a toda Universidade - as equipes que participarão de competições. Por tudo isso, espera-se que a
prática de tribunais simulados, além de ser complementar à sala de aula, contribui ao desenvolvimento de raciocínio
jurídico acurado e permite que os estudantes apliquem o conhecimento adquirido para tomar parte nas discussões
jurídicas e de políticas públicas atuais.
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