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EDITAL DE SELEÇÃO 

 GRUPO DE ESTUDOS EM MEDIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO – GEMMack 

 
 

 
 1. A Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie faz saber aos Corpos Discente e Docente que estão abertas 

as inscrições para o GRUPO DE ESTUDOS EM MEDIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO – 

GEMMack, que se destinam ao preenchimento de 60 (sessenta) vagas, destinadas a 

alunos da graduação ou pós graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos 

seguintes termos: 

 

 2. O Grupo de Estudos de Mediação e Negociação – GEMMack tem caráter 

permanente e é coordenado pela Professora Doutora Regina Jorgeti, contando com a 

participação da Professora Doutora Geisa de Assis Rodrigues e ex-alunos da UPM. 

 

 3. Objetivos: 

 

 O Grupo de Estudos de Mediação e Negociação – GEMMack tem como 

objetivos, dentre outros: i) o estudo acerca das questões que envolvem os temas 

Mediação e Negociação; ii) propiciar debate e reflexão acerca da temática; iii) 

desenvolver visão crítica a respeito do tema; iv) propiciar um olhar interdisciplinar sobre 

o tema; v) estimular a participação em palestras, congressos, cursos e seminários 

sobre os temas, organizados pelo próprio Grupo ou por terceiros, de modo a 

aperfeiçoar o conhecimento de seus integrantes e a visibilidade do grupo; vi) realizar 

publicações na área; vii) produzir atividades extensionistas buscando a socialização da 

temática.  
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 O Grupo de Estudos de Mediação e Negociação – GEMMack tem como objetivo 

ainda a participação de seus integrantes em competições nacionais e internacionais de 

Mediação e Negociação.  

 

 4. Requisitos de admissão: 

 

i) Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação da UPM a partir do 1º. 

semestre, campi Higienópolis ou Alphaville;  

ii) Estar regularmente matriculado na pós-graduação “lato sensu” ou “stricto sensu” da 

UPM; 

iii) Ser ex-aluno da graduação ou da pós-graduação da UPM. 

 

 O presente edital se aplica, igualmente, aos alunos que já tenham participado do 

GEMMack, em anos anteriores. 

 

 5. Inscrições: 

  

 As inscrições serão realizadas de 16 a 28 de fevereiro de 2022 mediante 

preenchimento de formulário próprio, a ser disponibilizado, via link no Moodle: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3K8ZNTNC_PwQg8G3CIpmObzh2WPtK

R0MIT0WzoAT7qUElHw/viewform?usp=sf_link 

 

 Os(as) interessados(as)  deverão anexar, no momento de sua inscrição,  carta 

de motivação e currículo atualizado. 

 

  A carta de Motivação deverá comtemplar carta reflexiva, por parte do 

interessado(a), e explicação dos motivos que o (a) levam a se inscrever no grupo em 

questão.  

 

 O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s serão notificado(a)s por e-mail até o dia 20 de 

março de 2022. A relação dos aprovados também será publicada na mesma data na 

página do GEMMack. 
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 6. Calendário: 

 

 As atividades do Grupo de Estudos serão realizadas mediante encontros 

periódicos, preferencialmente aos sábados, das 09h00 às 12h00, nas seguintes datas: 

 

1º. SEMESTRE  

 

1ª. reunião  26 de março   (sábado - 09h00 às 12h00); 

2ª. reunião  09 de abril      (sábado - 09h00 às 12h00); 

3ª. reunião  28 de maio     (sábado - 09h00 às 12h00); 

4ª. reunião  11 de junho    (sábado - 09h00 às 12h00); 

 

 Em virtude do Regime Excepcional por Contingência (REC), as reuniões do 1º. 

Semestre serão realizadas através da plataforma ZOOM, cujo link será oportunamente 

divulgado aos aprovados.  

  

 As datas acima indicadas poderão ser alteradas, por motivo de força maior, com 

a devida antecedência.  

 

 Não obstante as reuniões mensais, o grupo poderá, com antecedência e sempre 

que necessário, marcar reuniões extraordinárias. 

 

 As datas das reuniões do segundo semestre de 2022 serão informadas antes do 

encerramento do semestre letivo. 

 

 7. Horas Complementares: 

 

 Serão sugeridas à Coordenação de Extensão da UPM a atribuição de horas aos 

discentes da graduação que participarem dos encontros mensais mediante o controle 

de presença durante o ano de 2022 (3 horas/encontro). Serão sugeridas à 

Coordenação de Pesquisa da UPM a atribuição de horas na modalidade pesquisa  de 

até 15 (quinze) horas para a apresentação de um artigo científico inédito (que atenda 
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aos critérios indicados pela coordenadora do grupo). Os relatórios para cômputo das 

horas serão enviados quando do encerramento do ano letivo. 

 

8. Desligamento: 

 

 Serão destituídos do grupo os (as)  discentes que: i) não comparecerem a 2 

(dois) encontros consecutivos ou 3 (três) alternados; ii) não desempenharem as 

atividades propostas;  iii) solicitarem, mediante documento escrito, o seu efetivo 

desligamento.  

 

 

COMPETIÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

 A participação dos membros do grupo nas competições acadêmicas de 

Mediação e Negociação nacionais e internacionais será precedida de edital específico 

de acordo com as particularidades de cada competição e as diretrizes estabelecidas 

pela  Faculdade de Direito. 

 

  

 São atividades discentes, dentre outras: i) estudo do caso; ii) elaboração de 

pesquisa bibliográfica; iii) participação em aulas expositivas sobre o(s) tema(s) 

envolvidos; iv) elaboração de peça escrita específica para cada competição; v) 

participação de seletiva para escolha dos oradores; vi) elaboração de speech e 

propostas; vii) participação em treinos conforme cronograma a ser estabelecido 

previamente com a coordenadora e o(s) coach(es).  

 

 

 

 

 



                Faculdade de Direito 
 
 

 Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930    Prédio 24    1º andar    Consolação    São Paulo - SP    CEP 01302-907 
Tel. (11) 2114-8559 – 2766-7171    www.mackenzie.br   e-mail: direito@mackenzie.br 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO EMPRESARIAL DA 

CAMARB 2022 

 

 O(a) aluno(a) que tiver interesse em fazer parte da equipe mackenzista na XII 

Competição Brasileira de Mediação Empresarial da CAMARB, a ser realizada em 

outubro de 2022, deverá fazê-lo expressamente no fomulário. Os(as) aprovados(as) 

serão oportunamente convocados(as) para uma reunião sobre a dinâmica da 

competição e uma entrevista.  

 

 As dúvidas, omissões e esclarecimentos serão resolvidos pela professora 

coordenadora, por meio de e-mail: regina.jorgeti@mackenzie.br. 

 

 

 
São Paulo, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 
Profa. Regina Jorgeti 

 


