
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

RESOLUGAO GFD. N.° 119, de 3 de abril de 2018. - 
  

Disp6e sobre a criagdo do Nucleo de 
Estudos Permanentes em Arbitragem —- 
NEPA da Faculdade de Direito de Sado 
Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, e 

da outras providéncias. 

O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, usando das 
atribuigdes que lhe sao conferidas por lei; e 

Considerando a necessidade de desenvolver competéncias no corpo 
discente para uso de técnicas de solu¢ao de conflitos diversas das implementadas pelo 
Poder Judiciario, mediante o estudo e a pratica de op¢des compositivas; 

Considerando que o estudo e a pratica da arbitragem conferem um 
importante diferencial curricular ao aluno no mercado de trabalho; 

Considerando que a capacitagao de alunos dentro da tematica refletira no 
desempenho em competic¢6es especificas e, consequentemente, na divulgagcao do 
competente trabalho desenvolvido por esta Instituigao de Ensino; 

RESOLVE: 

CAPITULO | 
DAS DISPOSIGOES GERAIS 

Art. 1.°. Fica criado o Nucleo de Estudos Permanentes em Arbitragem — 
NEPA. - 

Art. 2.°. O objetivo do NEPA é introduzir os alunos do Curso de Gradua¢gao 
ao estudo da arbitragem e concorrer para uma formacgao académica critica e atenta para 
conteudos além dos versados na grade curricular de forma convencional. 

Art. 3.°. A Diregao da Faculdade designara um Professor, dentre os efetivos 
que compsdem o seu quadro docente, para coordenar os estudos no ambito do NEPA. 

Art. 4.°. O Professor Coordenador estara presente em todos os encontros do 
grupo e, dentre outras atribuigGes inerentes ao cargo de docente, cuidara para que os 
estudos nao sejam concentrados em aulas expositivas. 

Art. 5.°. O plano de ensino e o cronograma de aulas deverao ser 
apresentados pelo Professor Coordenador no inicio do ano letivo, em conformidade com o 
calendario escolar oficialmente adotado pela Faculdade. 
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CAPITULO II 
DOS GRUPOS DE ESTUDO 

Segao | 

Da Composigao dos Grupos 

Art. 6.°. O-NEPA sera formado por um grupo de, no maximo, 30 (trinta) 
estudantes. : 

Art. 7.°. O grupo de estudantes podera contar com a participagao de 
monitores. 

Art. 8.°. Poderao participar como monitores alunos matriculados na 
Faculdade, na 4.2 ou na 5.2 série, desde que tenham participado de grupos de estudos em 
arbitragem nos anos letivos antecedentes aquele em que se candidatarem a monitoria. 

! 

Secao Il 
Do Processo Seletivo 

Art. 9.°. Os alunos que comporao o grupo de estudos serao escolhidos por 
meio de processo seletivo, que se desenvolvera conforme edital previamente divulgado em 

sitio eletrénico da Faculdade. ° 

Art. 10. Os alunos que comporao a equipe de monitores, atendidos os 
requisitos do art. 8.°, serao escolhidos por meio de processo seletivo se o numero de 
candidatos superar o numero de vagas disponiveis, que sera previamente estabelecido em 
edital. 

Paragrafo unico. Se o numero de interessados para compor a equipe de 
monitores for inferior ao numero de vagas disponibilizadas em edital, os alunos poderao ser 

livremente escolhidos pelo Professor Coordenador. 

Art. 11. Dentre outras regras, o edital fixara: 

| - os requisitos, além daqueles constantes nesta Reese (art. 13), para a 

aprovacao do aluno; / 

ll - a quantidade de estudantes e monitores que comporao o grupo, devendo 
especificar também, se for 0 caso, 0 limite maximo de alunos por série, turma e periodo, 

com observancia no disposto no art. 6.°: 

Ill - o método pelo qual os candidatos serao selecionados. 

§ 1.°. A critério do Professor Coordenador, o desempenho dos alunos no 
Curso de Graduagao do Curso de Direito podera compor a nota classificatoria no processo 
seletivo. 

§ 2.°. Também podera compor a nota classificatoria dos candidatos a 
pontuagao que obtiverem em avaliagao do conhecimento da lingua inglesa.
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Segao Ill 

Das Reunidoes 

Art. 12. As reuniées do grupo serao organizadas em dois médulos distintos: 

| - debates; e 

Il - treinamento. 

§ 1.° No primeiro mddulo, precederao os debates a analise dos textos, os 
quais serao selecionados pelo Professor Coordenador e acompanhados por monitores. 

§ 2.° No segundo modulo, o Professor e os monitores, se houver, oferecerao 

treinamento aos alunos, com o objetivo de prepara-los para um painel arbitral simulado, 
que ocorrera ao final deste modulo. 

CAPITULO III 
_ DO APROVEITAMENTO DO ALUNO E 

ATRIBUIGAO DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 13. Durante os estudos, os alunos serao avaliados segundo critérios de 
assiduidade, pontualidade, disciplina, cumprimento de metas e etapas e tirocinio. 

Art. 14. O critério de assiduidade sera avaliado por meio de lista de 

presenga. 

Art. 15. Os demais critérios de avaliagao serao aferidos individualmente pelo 
Professor, que atribuira a cada um deles uma nota, na escala de “zero” a “dez’. 

Art. 16. Sera considerado- aprovado e, assim, obter as horas de atividades 
complementares, a serem definidas em edital, o estudante que cumprir os seguintes 

requisitos: 

| - Obter nota igual ou superior a 7 (sete), resultante da média aritmética 
simples das avaliagées descritas no art. 15; 

Il - Comparecer a, no minimo, 85% (oitenta e cinco por cento) das reunides; 

Ill - Cumprir os demais requisitos que porventura forem estabelecidos no 

edital de abertura de processo seletivo para composicao do grupo de estudos. 

_  CAPITULOIV - 
DAS COMPETIGOES RELACIONADAS A ARBITRAGEM 

Segao | 
Das Competicoes Internas 

Art. 17. A cada ano letivo podera ser organizada, entre os participantes do 
grupo de estudos, uma disputa interna que verse sobre temas relacionados a arbitragem e 

a mediacao. \Y 

3



g 
ah 
    

   
   

   
a 

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

   

_ 

  

RESOLUGAO GFD. N.° 119, de 3 de abril de 2018. 
  

Art. 18. A organizagao da competicao cabera ao Professor Coordenador do 
NEPA, com 0 auxilio dos monitores referidos nos arts. 7.° e 8.°. 

Art. 19. Os participantes da disputa serao avaliados por bancas 
examinadoras formadas por trés professores que compdem o quadro. docente da 
Faculdade. 5 

Art. 20. As bancas serao realizadas na Faculdade em sessao publica e terao 
a fungao de avaliar os alunos individualmente e por equipe, indicando: 

| - a melhor equipe; 

Il - o melhor orador; 

lll - o melhor memorial; e 

IV - 0 segundo melhor orador. 

Art. 21. Sagrar-se-a vencedora a equipe que se destacar nos seguintes 
quesitos: ‘ 

| - pesquisa; 

Il - redagao dos memoriais; 

lll - linha argumentativa; e 

IV - oratoria. 

Art. 22. Na forma de patrocinio, observada a legisla¢cao pertinente, eioreeas 
publicas e/ou privadas poderao premiar os alunos da Faculdade que se destacarem nas 
competi¢des realizadas no campus. 

Segao Il 
Das Competicées realizadas no territorio nacional 

Art. 23. Presentes os requisitos de interesse e oportunidade da 
Administragao Publica, os alunos poderao representar a Faculdade em competicoes 
nacionais sobre temas que versem sobre arbitragem e mediagao. 

Art..24. Poderao se inscrever em competi¢oes tantos alunos quanto forem 
permitidos pelos organizadores das competic6es. 

Art. 25. Se o numero de inscrigdes permitidas for menor do que o numero de 
interessados em participar de uma competicao, serao inscritos os alunos indicados pelo 
Professor Coordenador. Os demais, desde que participantes do NEPA, poderao compor, 
facultativamente, grupo de apoio aos alunos inscritos.
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Art. 26. O Professor Coordenador e os alunos que compdem o NEPA 
poderao receber auxilio financeiro de empresas publicas e/ou privadas que firmarem 
parceria com a Faculdade, na forma de legislacao pertinente, para custear parcial ou 

totalmente as despesas de transporte, alimentacao e hospedagem, quando as competi¢oes 

forem realizadas fora da regiao metropolitana do Estado de Sao Paulo. — 

Art. 27. Havendo interesse da Administragaéo Publica, assim como 
disponibilidade orcamentaria e financeira, a Faculdade podera subvencionar, na forma de 

ajuda de custo, parte das despesas de transporte e hospedagem aos alunos inscritos em 
competi¢oes realizadas fora do Estado de Sao Paulo. 

Art. 28. Os custos de transporte, alimentagao e hospedagem do Professor 
Coordenador, em-havendo disponibilidade orgamentaria e financeira, serao suportados por 
dotagao propria. 

Art. 29. Na forma de patrocinio, observada a legislagao pertinente, empresas 
publicas e/ou privadas poderao premiar os alunos da Faculdade que se destacarem em 
competic6es realizadas fora do campus. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIGOES FINAIS _ 

Art. 30. As eventuais omiss6es serao deliberadas pela Direcao. 

Art. 31. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publica¢gao. 

Sao Bernardo do Campo, 3 de abril de 2018. 

Stee. 
PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor , 

    Registrada neste gabinete (GFD.1) e na mesma 
dala a oe iia I ite institucional. . 

wen alli Coldvabo 
Antes de Diretoria


