SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E
SOLUÇÕES ADEQUADAS DE CONFLITOS
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
GRUPO DE ARBITRAGEM
Nº 01-2019/01
Nº 01-2019/01 GRUPO DE ARBITRAGEM
O DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E SOLUÇÕES ADEQUADAS DE
CONFLITOS do Núcleo de Prática Jurídica (Escola de Formação Jurídica) do Centro
Universitário FADERGS seleciona alunos voluntários para compor o GRUPO DE
ARBITRAGEM.
CRONOGRAMA:
Divulgação do Edital
Período de Inscrições
Reunião de Seleção
Divulgação dos Alunos Selecionados
Início das Atividades

19/02/2019
19/02/2019 a 07/03/2019
07/03/2019, às 17h, sala 403 (presença
obrigatória para os inscritos)
08/03/2019
11/03/2019, primeira reunião do grupo, às
17h, sala 403 (presença obrigatória para os
selecionados)

O DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E SOLUÇÕES ADEQUADAS DE
CONFLITOS está ofertando 15 (quinze) vagas para alunos voluntários que
estejam cursando ou que já tenham concluído a disciplina de Estágio de Prática
Supervisionada – Mediação e Arbitragem para compor o GRUPO DE ARBITRAGEM,
sob a supervisão da Profa. Ana Carolina Quintela.
O aluno candidato deverá possuir disponibilidade para participar das atividades
do grupo:
ATIVIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS
- Estudo de caso – os alunos deverão estudar o caso a ser utilizado na V COMPETIÇÃO
DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL DA PUC/RS (“ V CAEMP”), disponível em:
https://www.dropbox.com/s/wzdlwwy3w1hh5xv/CASO%20-%20V%20CAEMP%20%20%2019-11-2018.pdf?dl=0;
- Encontros presenciais do grupo – os alunos deverão participar de encontros
presenciais para a realização das atividades do grupo em quintas-feiras, das 17h às 19h
(datas a combinar);

- Participação na V CAEMP – os alunos deverão participar da V CAEMP
(http://caemp.blogspot.com/) na condição de ouvintes, nos dias 22 a 24/03/2019. Evento
gratuito em Porto Alegre (PUC/RS);
- Simulação de Arbitragem – os alunos deverão ministrar uma oficina para as turmas de
Estágio de Prática Supervisionada – Mediação e Arbitragem (2019-1) em que irão simular
uma audiência de Arbitragem baseada no caso da V CAEMP;
- Pesquisa – os alunos deverão produzir resumos científicos em conformidade com a
temática do GRUPO DE ESTUDOS E INICIAÇÃO CIENTÍFICA “Justiça Multiportas:
métodos adequados de solução de conflitos e o acesso à justiça”, com ênfase em
Arbitragem e em coautoria com a Profa. Ana Carolina Quintela, para submissão e
apresentação da pesquisa no Salão de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão – SIPE,
bem como demais eventos de divulgação e incentivo à pesquisa.

DAS ATRIBUIÇÕES
São atribuições do ALUNO VOLUNTÁRIO DO GRUPO DE ARBITRAGEM:
a) Comparecer às reuniões presenciais do grupo;
b) Atender às solicitações da professora líder quanto aos compromissos e atividades do
grupo;
c) Colaborar com os demais alunos do grupo no desenvolvimento das atividades;

DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO
O grupo será composto por alunos da Escola de Formação Jurídica e pela
Professora Ana Carolina Quintela. A Professora responsável poderá coordenar atividades
à distância, desde que o grupo mantenha o compromisso com carga horária compatível
com as atividades exigidas.
O calendário das atividades do grupo será divulgado pela Professora aos
candidatos selecionados (os encontros ocorrerão em quintas-feiras, das 17h às 19h, em
datas a serem definidas). É de responsabilidade do estudante comparecer aos encontros,
bem como realizar as atividades que lhe serão atribuídas.
O aluno que concluir a participação efetiva nas atividades do grupo irá receber
horas de atividades complementares do GRUPO II.
O prazo para inscrição se encerra dia 07 de março pelo preenchimento do
formulário no seguinte link: https://goo.gl/forms/oZR8Kq2GMdAKm0Kq2
Aqueles que se inscreverem deverão participar de um encontro presencial com a
Profa. Ana Carolina, no dia 07 de março, às 17h, na sala 403, para seleção e
apresentação dos detalhes das atividades do grupo.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.

Profa. Ana Carolina Quintela
Professora Responsável pelo Departamento de Mediação e Soluções Adequadas de
Conflitos
Prof. Jeferson Dellavalle Dutra
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica

