
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO/ 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

EDITAL Nº 006/2021 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO TIME DE ARBITRAGEM E 

MEDIAÇÃO - UNIPTAN 

 

O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, por intermédio da 

Coordenação de Extensão, torna público o presente Edital do Programa de Extensão destinado à seleção de 

alunos para o Projeto de Extensão nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo Geral 

O presente edital tem como objetivo selecionar alunos de graduação do curso de Direito, interessados em 

participarem do Projeto de Extensão Time de Arbitragem e Mediação. 

 

1.2. Objetivo do Projeto de Extensão Time de Mediação e Arbitragem 

O projeto tem como objetivo preparar os alunos para competições de mediação e arbitragem, principalmente 

da CAMARB. 

2. CRONOGRAMA 

EVENTOS  DATAS 

Lançamento do Edital  27/04/2021 

Inscrições (Envio da documentação à COPEX)  28/04/2021 à 05/05/2021 

Prova teórica 12/05/2021 

Entrevista 17/05/2021 à 19/05/2021 

Divulgação dos resultados  21/05/2021 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas na Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX), no período de 

28/04/2021 à 05/05/2021, através do e-mail extensauniversitaria@uniptan.edu.br, o assunto do email deverá 

estar explícito como “Inscrição Time de Arbitragem e Mediação”. 

3.2. Para se inscrever, o aluno deverá encaminhar os seguintes documentos: 

a) Histórico escolar atualizado (Retirado no Portal RM). 

b) Cópia do CPF. 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.1. Para participar do processo de seleção o aluno deve atender aos seguintes critérios de elegibilidade 

abaixo indicados. O atendimento aos mesmos é imprescindível para a homologação da inscrição: 

4.1.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação do UNIPTAN, compatível com a área 

do Projeto de Extensão – Direito. 

4.1.2. Ter alto desempenho acadêmico, sobretudo no que concerne às disciplinas relacionadas direta ou 
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indiretamente com o Projeto. 

4.1.3. Estar cursando, no mínimo, disciplinas do 3º (terceiro) período, quando do início da execução do 

projeto. 

4.1.4. Ter, durante o período de vigência do projeto (maio de 2021 a abril de 2022), disponibilidade 

de, no mínimo, 5 (cinco) horas semanais (de acordo com o previsto no projeto), em horário diferente do 

turno em que está matriculado, para dedicar-se ao programa. 

4.1.5. Em casos excepcionais, como não aprovação de alunos de outros períodos, alunos do primeiro e 

segundo períodos poderão ser inseridos no Projeto de Extensão, desde que preenchidos os seguintes critérios: 

a) Área diretamente ligada ao projeto escolhido; 

b) Somente um aluno de primeiro ou segundo período por projeto. 

4.1.6. Estar adimplente com a Coordenação de Extensão do UNIPTAN no que se refere a compromissos 

assumidos em projetos desenvolvidos em período anterior. Para o presente Edital serão considerados 

os compromissos referentes aos projetos desenvolvidos nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

5. PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo será conduzido pelos Coordenadores do Projeto de extensão para o qual o candidato 

se inscreveu. 

5.2. O processo seletivo consistirá em Prova Teórica a ser realizada no dia 12 de maio e Entrevista e/ou Análise 

de currículo, a ser realizada entre os dias 17 e 19 de maio. 

5.3. Quanto a prova teórica: 

5.3.1.  A prova será aplicada via zoom em horário à ser definido pela coordenação do projeto e informado, 

juntamente com o link de acesso, via e-mail para os inscritos. As respostas deverão ser enviadas para o e-mail 

disponibilizado no dia da aplicação da prova. 

5.3.2. A prova terá aplicação de quatro questões, sob a forma de situações-problema, compreendendo as 

áreas de interesse do projeto. Cada questão terá o valor de 2,5 pontos. 

5.3.2. Sobre os critérios de avaliação, destaca-se que: 

a) as questões discursivas serão avaliadas quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do 

raciocínio jurídico, à fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e exposição e à técnica 

profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida do raciocínio 

jurídico, não ensejará pontuação.  

5.3.3. A duração da prova será de 1h30h. As respostas deverão ser encaminhadas por email dentro deste 

prazo. 

5.3.4. A bibliografia da prova encontra-se anexo ao edital. 

5.4. Serão classificados para a entrevista, aqueles alunos que obtiverem nota superior a 8 na prova teórica. 

5.5. Serão selecionados como voluntários os alunos aprovados no processo seletivo e classificados, dentro do 

número de 18 vagas disponíveis para o projeto. 

 

6. COMPROMISSOS DO VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO 

6.1. Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados serão vinculados, pela Coordenação de 

Extensão, como Voluntários do Projeto de Extensão, assumindo, os seguintes compromissos: 

6.1.1. Desenvolver, sob orientação do coordenador do projeto, as atividades do plano de trabalho 

estabelecido, bem como as diretrizes e orientações contidas no cronograma do Projeto de Extensão. 
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6.1.2. Fazer referência à sua condição de aluno do Projeto de Extensão nas publicações e resultantes do 

projeto a que estiver vinculado. 

6.1.3. Reportar-se, sempre que necessário, à Coordenação de Extensão para solicitar informações e/ou 

pareceres consoantes com o desenvolvimento do projeto. 

 

7. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. O acompanhamento das atividades propostas no plano de trabalho será realizado a partir de relatórios 

trimestrais e relatório final apresentados à Coordenação de Extensão. 

7.2. Farão jus ao comprovante de participação no Projeto de Extensão somente os alunos que cumprirem 

todas as atividades propostas no plano de trabalho e que assinarem os relatórios de extensão. 

7.3. O cancelamento da participação ou a substituição de aluno voluntário deverá ser comunicada à 

Coordenação de Extensão pelo coordenador do projeto. 

7.4. Constituem motivos de cancelamento da participação ou de substituição do aluno voluntário: 

a) Desistência do aluno; 

b) Não cumprimento, pelo aluno, das exigências do projeto ou das atividades propostas pelo orientador. 

 

8. CLÁUSULA DE RESERVA 

8.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo email 

extensaouniversitaria@uniptan.edu.br. 

8.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização. 

 

São João del-Rei, 27 de abril de 2021. 

 
 

___________________________________ 

Prof. Dr. Heberth Paulo de Souza 
Pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

 
 

________________________________________           ___________________________________ 

                            Ana Claudia Silva Lima                                               Eliane Moreto Silva Oliveira 
                         Coordenadora de Extensão                                          Coordenadora de Pesquisa           
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ANEXO 1 

Referências para a prova objetiva 

 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial, 

6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Editora Saraiva, 2014. 

 

Regulamento de arbitragem da CAMARB, versão 2019. Disponível em http://camarb.com.br/wpp/wp-

content/uploads/2019/10/regulamento-de-arbitragem-camarb-2019_atualizado2019.pdf  

 

Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, alterada pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015.  

 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf

