
   
 
 

NEE – Núcleo de Estudos Empresariais 
Faculdade Mineira de Direito 

PUC Minas 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
1º SEMESTRE DE 2021 

 
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: GEArb – Grupo de Estudos em Arbitragem, GEMedE – Grupo 
de Estudos em Mediação, GEDE – Grupo de Estudos em Direito Empresarial e GEDIJE – Grupo de Estudos em Diversidade e 
Inclusão nos ambientes Jurídico e Empresarial. 
 
Objetivo geral: o presente edital tem por objetivo realizar o processo de seleção de pessoas interessadas em participar (a) 
dos grupos de estudos do NEE: GEArb, GEMedE, GEDE ou GEDIJE; e/ou (b) das equipes de competições da PUC Minas de 
arbitragem (EArb) ou de mediação (EMedE). 
 

REGRAS GERAIS 
 
1. Características dos candidatos: 
a) Demonstrar interesse na área de enfoque do grupo ou equipe de sua escolha; 
b) Disponibilidade de dedicação e participação nas reuniões do grupo ou da equipe; 
c) Interesse em desenvolver pesquisas, redigir textos jurídicos, participar de discussões orais e simulações, organizar eventos 
e promover contatos com pessoas, escritórios, empresas e instituições de interesse. 
 
2. Certificado de participação: a participação 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: envio até as 23:59 do dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira. 
 
3.2. Informações: no ato da inscrição, o candidato deverá informar no corpo da mensagem: 

a) Nome completo e telefone de contato via WhatsApp; 
b) Se for aluno, número de matrícula, unidade da PUC Minas, curso e período em que está matriculado; 
c) Justificativa do interesse pelo tema do grupo ou equipe de sua escolha; 
d) Existência ou não de eventuais questões que possam intervir na sua futura participação e disponibilidade; 
e) Indicação de qual grupo de estudos (GEArb, GEMedE, GEDE ou GEDIJE) ou equipe de competições (EArb ou EMedE) 

deseja participar; 
f) Link para acesso ao Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) para posterior inclusão no Diretório do CNPq. 

 
3.3. Os candidatos que tiverem interesse em participar de mais de um grupo ou equipe, deverá manifestar sua intenção no 
corpo da mensagem de inscrição, indicando de quais grupos ou equipes gostaria de participar, devendo igualmente justificar 
seu interesse em todos os grupos ou equipes indicadas. Nesse caso, o candidato deverá também prestar esclarecimentos 



   
 
 

sobre sua disponibilidade para participar de mais de um grupo ou equipe. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá 
enviar a mensagem para todos os e-mails dos grupos ou equipes de sua escolha. 
 
4. Processo seletivo:  
 
4.1. O processo seletivo para qualquer um dos grupos ou equipes de competição indicados neste Edital é composto por uma 
(i) etapa escrita, seguida de uma (ii) etapa oral.  
 
4.2. Todos os candidatos inscritos serão oportunamente informados por e-mail sobre as regras aplicáveis à cada etapa. Cada 
grupo terá um processo seletivo diferente. Fiquem atentos! 
 
4.3. Caso o candidato esteja participando de mais de um processo seletivo, ele deverá cumprir com as exigências estabelecidas 
para cada grupo ou equipe inscrita. Não haverá alteração das regras. Situações excepcionais serão avaliadas pelos 
responsáveis pelo processo seletivo dos grupos selecionados. 
 

SELEÇÃO PARA GRUPOS DE ESTUDOS: REGRAS ESPECÍFICAS 
 

GEArb – Grupo de Estudos em Arbitragem 
 
1. O GEArb – Grupo de Estudos em Arbitragem foi criado em julho de 2010 com o objetivo de estudar o instituto da arbitragem 
como forma de resolução extrajudicial de conflitos empresariais. 
 
2. Objetivos específicos: 
a) Levantar dados acerca do desenvolvimento da arbitragem no Brasil e no mundo; 
b) Promover a interação entre os membros do grupo e arbitralistas experientes; 
c) Realizar debates e análises de casos concretos; 
d) Redigir textos profissionais e acadêmicos sobre temas relacionados à arbitragem. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: gearb.pucmg@gmail.com. 
 
4. Encontros semanais: serão realizados aos sábados, das 10h30 às 12h00, pela plataforma GoogleMeet. Os encontros serão 
conduzidos pela aluna Isabela Campos. 
 

GEMedE – Grupo de Estudos em Mediação Empresarial 
 
1. O GEMedE – Grupo de Estudos em Mediação Empresarial foi criado em julho de 2013 visando a pesquisa e o estudo da 
negociação e da mediação empresarial como possibilidades eficazes de resolução de disputas empresariais. 
 
2. Objetivos específicos: 
a) Levantar dados acerca do desenvolvimento da mediação empresarial no Brasil e no mundo; 
b) Promover a interação entre os membros do grupo e profissionais experientes em mediação empresarial; 
c) Realizar debates e análises de casos concretos; 
d) Redigir textos profissionais e acadêmicos sobre temas relacionados à mediação empresarial. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: gemedepucminas@gmail.com. 
 
4.1.4. Encontros semanais: serão realizados às quintas-feiras, das 20h00 às 21h00, pela plataforma TEAMS. Os encontros 
serão conduzidos pela aluna Maria Cecília Monção. 
 



   
 
 

GEDE – Grupo de Estudos em Direito Empresarial 
 
1. O GEDE – Grupo de Estudos em Direito Empresarial foi 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. 
 
2. Objetivos específicos: 
a) Levantar dados acerca do desenvolvimento do Direito Empresarial no Brasil e no mundo; 
b) Promover a interação entre os membros do grupo e profissionais experientes na área empresarial; 
c) Realizar debates e análises de casos concretos; 
d) Redigir textos profissionais e acadêmicos sobre temas relacionados ao Direito Empresarial. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: gempresarialpucpraca@outlook.com. 
 
4. Encontros semanais: serão realizados às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, pela plataforma GoogleMeet. Os encontros 
serão conduzidos pela aluna Carolina Alves Dias de Souza. 
 

GEDIJE – Grupo de Estudos em Diversidade e Inclusão nos ambientes Jurídico e Empresarial 
 
1. O GEDIJE – Grupo de Estudos em Diversidade e Inclusão nos ambientes Jurídico e Empresarial foi criado em dezembro de 
2020 com o objetivo de pesquisar e promover ações de diversidade e inclusão, de forma a contribuir para uma sociedade mais 
justa e igualitária. 
 
2. Objetivos específicos: 
a) Levantar dados acerca da participação e inserção de pessoas diversas nos ambientes jurídico e empresarial; 
b) Identificar formas de promover a diversidade e a inclusão de pessoas diversas nesses ambientes; 
c) Promover ações que ajudem a conscientizar sobre a importância da diversidade e da inclusão de pessoas diversas nesses 

ambientes; 
d) Realizar eventos e parcerias com escritórios, empresas e instituições que já tenham iniciativas ou queiram promover 

ações de diversidade e inclusão em seus ambientes; 
e) Estimular a formação de redes de contato profissional e apoio à diversidade e inclusão nesses ambientes. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: leandro.renno@pucminas.br. 
 
4. Encontros semanais: serão realizados às segundas-feiras, das 17h30 às 19h00, pela plataforma TEAMS. Os encontros serão 
conduzidos pelo Professor Leandro Rennó. 
 

SELEÇÃO PARA EQUIPES DE COMPETIÇÕES: REGRAS ESPECÍFICAS 
 

EArb – Equipe de Competições de Arbitragem 
 
1. A EArb – Equipe de Competições de Arbitragem está vinculada ao GEArb e foi criada em 2011 com o objetivo de viabilizar 
a participação de alunos da PUC Minas nas competições nacionais e internacionais de arbitragem. 
 
2. Objetivos específicos: 
a) Preparar os alunos para 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; 
d) Ajudar com as pesquisas e redação das peças escritas das competições previstas para 2021; 



   
 
 

e) Contribuir e participar dos treinos da equipe para as fases orais das competições previstas para 2021. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: pucminasarbitrationteam@gmail.com. 
 
4. Encontros semanais: serão realizados aos sábados, das 14h00 às 16h30, pela plataforma GoogleMeet. Os encontros serão 
conduzidos pelos alunos Luiza Lopes, Gabrielle Louise, Yago Freire, Mariana Stehling e Helena Marchi. 
 
4.1. Treinos: Após a divulgação do caso, o número de encontros, dias e horários poderão ser alterados, devendo os candidatos 
estar preparados para terem dedicação efetiva de acordo com a demanda da equipe, inclusive em finais de semana, feriados 
e férias, sob pena de serem excluídos da Equipe. 
 

EMedE – Equipe de Competições de Mediação Empresarial 
 
1. A EMedE – Equipe de Competições de Mediação Empresarial está vinculada ao GEMedE e foi criada em 2017, tendo como 
objetivo viabilizar a participação de alunos da PUC Minas nas competições nacionais e internacionais de negociação e 
mediação empresarial. 
 
2. Objetivos específicos: 
f) Preparar os alunos para a equipe de competições nacionais e internacionais de negociação e mediação empresarial. 
g) Participar de simulações de sessões de negociação e mediação empresarial; 
h) Estudar casos de competições em andamento ou já realizadas; 
i) Ajudar com as pesquisas e redação das peças escritas das competições previstas para 2021; 
j) Contribuir e participar dos treinos da equipe para as fases orais das competições previstas para 2021. 
 
3. Inscrição: deverá ser realizada através do e-mail: equipemedpucminas@gmail.com. 
 
4. Encontros semanais: serão realizados aos sábados, das 09h30 às 10h30, pela plataforma TEAMS. Os encontros serão 
conduzidos pelos alunos Luiza França, Carolina Charbel, Catarina Las Casas e Henrique Tonucci. 
 
4.1. Treinos: Após a divulgação do caso, o número de encontros, dias e horários poderão ser alterados, devendo os candidatos 
estar preparados para terem dedicação efetiva de acordo com a demanda da equipe, inclusive em finais de semana, feriados 
e férias, sob pena de serem excluídos da Equipe. 
 

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021 
 

Leandro Rigueira Rennó Lima 
Coordenador do NEE - Núcleo de Estudos Empresariais 


