GRUPO DE ESTUDOS ARBITRA UFSM
EDITAL 2019/10
Seleção de estudantes/pesquisadores para o
Grupo de Estudos Arbitra UFSM
O Grupo de Estudos Arbitra UFSM, por intermédio deste edital, informa que estão
abertas as inscrições para seleção de novos integrantes interessados em participar de
atividades acadêmicas e realizar pesquisa sobre MEIOS ALTERNATIVOS/CONSENSUAIS
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, nos seguintes termos:
1. DO GRUPO DE ESTUDOS E SUAS ATIVIDADES
O Grupo de Estudos Arbitra UFSM, está vinculado ao Projeto de Ensino MEIOS
ALTERNATIVOS/CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: negociação, mediação e
arbitragem - coordenado pela Profa. Dra. Maria Cristina Gomes da Silva d’Ornellas. Este
tem por objetivo fomentar o estudo de meios alternativos/consensuais de solução de
conflitos. Inicialmente, o foco do grupo estará voltado para o estudo da arbitragem.
Posteriormente, este também se dedicará ao estudo dos mecanismos da negociação e
da mediação. A apresentação de seminários teóricos e a discussão de casos práticos
estarão entre as atividades didáticas previstas para o grupo. Ademais, para aliar teoria
e prática, a participação em procedimentos de negociação, mediação e/ou arbitragem
simulados também deverá fazer parte das atividades desenvolvidas pelo grupo.
2. DAS REUNIÕES
As reuniões do grupo de estudos serão sediadas na Universidade Federal de Santa
Maria, no prédio da Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto, n. 1184, – Centro), Sala 201.
Estas, serão quinzenais e acontecerão nos dias 23/04, 07/05, 21/05, 04/06, 18/06 e
02/07 das 17h às 18h30.
3. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA SELEÇÃO
Serão destinadas até 10 vagas para interessados, as quais deverão ser preenchidas por
alunos do Curso de Direito da UFSM. As candidaturas deverão observar os seguintes
critérios:
a) Estar matriculado no Curso de Direito da UFSM;
b) Ter interesse e disponibilidade para reuniões, leitura de textos, pesquisas
individuais e coletivas, participação em eventos, etc.
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c) Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 5 horas semanais
ao grupo de estudos;
d) Reservar o horário das terças-feiras, das 17h00 às 18h30, para as reuniões do
grupo de estudos;
e) Ter disponibilidade para contribuir no desenvolvimento das atividades
necessárias para a participação do grupo em procedimentos de negociação,
mediação e/ou arbitragem simulados.
São compromissos dos candidatos selecionados:
a) Comparecer, no mínimo, a 75% das atividades presenciais desenvolvidas pelo
grupo de estudos;
b) Realizar as leituras, fichamentos e pesquisas propostas no grupo;
c) Contribuir no desenvolvimento das atividades necessárias para a participação do
grupo em procedimentos de negociação, mediação e/ou arbitragem simulados;
d) Fazer referência à participação do grupo de estudos em todas as formas de
divulgação (trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros, resumos,
apresentações orais e qualquer outra forma de divulgação de atividades que
resultem, total ou parcialmente, das discussões e leituras realizadas com apoio
do Arbitra UFSM);
e) Dominar as regras da ABNT e ter afinidade com a pesquisa e produção
acadêmica;
f) Contribuir para a produção e submissão de artigos para periódicos científicos
qualificados em Qualis A ou B;
g) Submeter trabalho, na modalidade oral ou pôster, à 35ª Jornada Acadêmica
Integrada da UFSM, a realizar-se no período de 21 a 25 de outubro de 2019;
h) Ter seus dados cadastrados e atualizados no Currículo Lattes, disponível no
endereço http://lattes.cnpq.br/curriculo/;
i) Entregar, ao término das atividades anuais, relatório das atividades realizadas.
4. DA INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão ser feitas mediante o preenchimento de formulário próprio, entre
os dias 08/04 e 14/04. Link do formulário
5. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO:
As candidaturas serão avaliadas pela Coordenação do processo seletivo, mediante a
análise dos documentos fornecidos no ato da inscrição e realização de entrevista.
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As entrevistas deverão ocorrer na Sala de Reuniões do Curso de Direito – 4o andar, Sala
404, Antiga Reitoria – em horário e data previamente comunicados ao candidato, por email, entre os dias 15/04 e 18/04.
A divulgação dos resultados será feita ao candidato, por e-mail, até às 14h do dia 23/04.
Os selecionados deverão comparecer à reunião do grupo, marcada para o dia 23/04 às
17h, na Sala 201 do Prédio da Antiga Reitoria da UFSM.
6. DA CERTIFICAÇÃO:
A certificação de participação será entregue, ao término das atividades anuais, após
aprovação do relatório anual das atividades.

Santa Maria, 08 de abril de 2019

