NEE – Núcleo de Estudos Empresariais
Faculdade Mineira de Direito
PUC Minas
EDITAL DE SELEÇÃO
I. Apresentação
O NEE - Núcleo de Estudos Empresariais da Faculdade Mineira de Direito, foi criado em julho de 2013 com o objetivo de
incentivar a pesquisa e o estudo na área empresarial, possibilitando uma maior aproximação dos estudantes com os temas
relacionados a esta área do conhecimento, despertando o interesse e criando uma identidade institucional com o Direito
Empresarial. O NEE atualmente é composto por quatro grupos de estudos, todos regularmente cadastrados no Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq e reconhecidos institucionalmente:
1) GEMedE – Grupo de Estudos em Mediação, criado em julho de 2013, visando a pesquisa e o estudos da negociação e da
mediação empresarial como possibilidades eficazes de resolução de disputas empresariais;
2) GEArb – Grupo de Estudos em Arbitragem, criado em julho de 2010, com o objetivo de estudar o instituto da arbitragem
como forma de resolução extrajudicial de conflitos empresariais;
3) GEDE – Grupo de Estudos em Direito Empresarial, criado em julho de 2013, com a finalidade de proporcionar o acesso da
comunidade acadêmica e jurídica da PUC Minas e seu entorno aos conhecimentos e à pesquisa sobre os diversos ramos do
Direito Empresarial;

II. Objetivo geral
O presente edital tem por objetivo realizar a seleção de estudantes dos cursos de graduação da PUC Minas, interessados
em participar dos grupos de estudos em Mediação, Arbitragem ou Direito Empresarial.

III. Objetivos específicos
1)

GEMedE:
a. Preparar os alunos para integrarem a equipe de competições nacionais e internacionais de mediação
empresarial.
b. Participar de simulações de sessões de mediação;
c. Estudar casos de competições em andamento ou já realizadas.

2)

GEArb:
a. Preparar os alunos para integrarem a equipe de competições nacionais e internacionais de arbitragem
empresarial.
b. Participar de simulações de audiências de arbitragem;
c. Estudar casos de competições em andamento ou já realizadas.

3)

GEDE:
a.
b.
c.

Levantar dados acerca do desenvolvimento do Direito Empresarial no Brasil e no mundo;
Realizar debates e análises de casos concretos de Direito Empresarial;
Redigir textos profissionais e acadêmicos sobre temas relacionados ao Direito Empresarial.

IV. Processo seletivo
1. Características dos candidatos:
a) Comprovado interesse no estudo da Arbitragem, da Mediação ou do Direito Empresarial, conforme o caso;
b) Efetiva disponibilidade de dedicação e participação nas reuniões de estudos;
c) Facilidade e comprovada capacidade para redação de textos jurídicos e participação em discussões orais;
d) Conhecimento do idioma inglês (habilidade escrita e oral).
2. Certificado de participação: a participação do aluno será convertida em horas de Atividades Complementares, segundo os
critérios estabelecidos pela PUC Minas. De qualquer forma, somente fará jus ao certificado de participação aquele que
estiver presente a, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos encontros do semestre.
3. Inscrição:
3.1. Prazo: até o dia 17 de agosto de 2018.
3.2. A inscrição para o GEMedE deverá ser realizada através do e-mail: gemedepucminas@gmail.com.
3.3. A inscrição para o GEArb deverá ser realizada através do e-mail: gearbpucminas2018@gmail.com.
3.3. A inscrição para o GEDE deverá ser realizada através do e-mail: gempresarialpucpraca@outlook.com.
No ato da inscrição, o candidato deverá informar no corpo da mensagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Nome completo, número de matrícula, telefone de contato via WhatsApp;
Unidade da PUC Minas, curso e período em que está matriculado;
Justificativa do interesse pelo tema (Arbitragem, Mediação ou Direito Empresarial);
Indicação de qual grupo de estudos deseja participar (GEArb, GEMedE ou GEDE);
Nível de conhecimento e domínio (leitura, escrita, expressão oral) do idioma inglês.

4. Seleção dos candidatos: Todos os candidatos inscritos serão oportunamente convocados para a realização de uma prova
escrita e entrevista em data e horário a serem agendados na unidade da Praça da Liberdade.
V. Encontros do NEE
Os encontros do GEMedE serão realizados aos sábados das 09h00 às11h00, na unidade da Praça da Liberdade. Os
encontros serão conduzidos pelas alunas Ana Luiza de Castro Viana e Nicole Barbieri Marques.
Os encontros do GEArb serão realizados aos sábados das 10h00 às 12h00, na unidade da Praça da Liberdade. Os encontros
serão conduzidos pelo aluno Pedro Francisco da Silva Almeida.
Os encontros do GEDE serão realizados às terças das 19h30 às 21h30, na unidade da Praça da Liberdade. Os encontros
serão conduzidos pelos alunos Bárbara Shirley Alves Maia e Breno Almeida Parada Coutinho.
Belo Horizonte, 02 de agosto de 2018
Leandro Rigueira Rennó Lima
Coordenador do NEE - Núcleo de Estudos Empresariais

