
 
 
 
 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 

 

 

A Coordenação da ESA – Escola Superior da Advocacia de Contagem, MG, 

no exercício de suas funções, torna público à comunidade a abertura do 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO para o GRUPO DE PESQUISA EM 

G.P.A., de acordo com as seguintes disposições:  

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Pesquisa em Arbitragem (G.P.A.) visa discutir e aprofundar o 

conhecimento sobre questões polêmicas que envolvem a Arbitragem. 

 

Constituiu-se como pretensões a reunião de professores, advogados, e 

estudantes em um espaço de pesquisa e debate sobre a temática, 

estimulando a troca de informações e a execução de projetos conjuntos.  

 

Para tanto, promoverá reuniões periódicas de estudo e debates, que se 

realizarão em locais diversos, presencialmente ou por vídeo conferência, assim 

como poderá realizar seminários e eventos abertos à comunidade acadêmica 

e à sociedade, além da publicação dos resultados obtidos nas pesquisas.  

 

O G.P.A. estimulará o vínculo entre advogados, docentes e discentes, 

contribuindo para a especialização do conhecimento na área e para o 

processo de formação acadêmica e prática mais ampla dos envolvidos.  

 

Juntamente com os debates orientados, as atividades do grupo serão 

direcionados para a produção acadêmica e vivência prática real ou 

simulada. 

 

O G.P.A. será Coordenado pelo Professor Franco Giovanni Mattedi Maziero. 

 

 

2.QUEM PODE PARTICIPAR  

 

Advogados, graduados ou graduandos em Direito que estejam interessados e 

tenham disponibilidade no estudo de temas relacionados à Arbitragem. 

 

 

3.PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES  

 



 

As inscrições serão realizadas no período de 08 a 19 de abril de 2019, através 

do encaminhamento para o e-mail esa@oabcontagem.org.br da ficha de 

inscrição e dos documentos indicados no item 4.  

 

 

 

4.PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS  

 

O grupo de estudos contará com 10 (dez) vagas a serem preenchidas por 

meio de processo seletivo. 

 

Dependendo do número de inscritos, o número de vagas poderá ser 

aumentado e fracionado em temas distintos. 

 

Para se inscrever, os interessados devem enviar para o e-mail 

esa@oabcontagem.org.br os documentos abaixo relacionados, conforme 

explicitado no item 3 deste edital.  

 

a) Informações pessoais (nome completo, CPF, e-mail e telefone); 

b) Carta de Apresentação (máximo de 250 palavras) justificando o interesse 

no Grupo e os conhecimentos que possui na área de Arbitragem.  

 

O processo seletivo consistirá em avaliação dos documentos encaminhados, 

podendo haver entrevista pessoal com o Coordenador. 

 

O resultado final da seleção será comunicado até o dia 26.04.2019. 

 

O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este 

Edital deverá comparecer no primeiro encontro do G.P.A., a ser agendado 

oportunamente. Excepcionalmente, poderá ser permitida a participação 

remota neste primeiro encontro. 

 

 

5.DOS TRABALHOS 

 

Serão realizados encontros mensais, nos quais deverão estar presentes todos os 

membros do G.P.A., a fim de expor os resultados parciais de cada pesquisa, 

assim como discutir com maior profundidade um dos subtemas desenvolvidos 

no grupo.  

 

Os encontros se darão em dia, local e horário a ser oportunamente 

estabelecido. 

 

O G.P.A. terá duração mínima de 6 meses e máxima de 18 meses. 

 

 

6.DA METODOLOGIA DE TRABALHO  

 



 

O primeiro encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da 

metodologia de trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo 

de estudos. 

 

Os membros deverão comparecer presencialmente ou por videoconferência, 

quando permitido, em, no mínimo, 75% dos encontros. 

 

Todos deverão participar da discussão apresentando críticas e sugestões, 

assim como considerações sobre o tema e a leitura proposta. 

 

Ao final, deverá ser produzido um artigo cientifico por cada um dos membros, 

com participação ou não do Coordenador, que buscará envidar os esforços 

necessários para publicação do trabalho coletivo ou individual resultado do 

Grupo de Estudos. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não serão admitidos participantes ouvintes no grupo.  

 

Os participantes terão direito a certificado de atividades de pesquisa, desde 

que atendendo às condições mínimas estabelecidas. 

 

A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa 

disponíveis para as atividades vinculadas ao grupo. 

 

O Grupo de Pesquisas é uma forma da ESA Contagem incentivar o 

desenvolvimento profissional, sendo, portanto, ofertado de maneira gratuita. 

 

Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão 

resolvidas pela coordenação do Grupo de Pesquisa.  

 

 

 

Contagem, 03 de abril de 2019. 

 

 

 

Presidente da OAB Contagem 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 


