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DISCIPLINA :  ARBITRAGEM 

Nº DE CRÉDITOS: 03 (três) créditos   -   

DEPARTAMENTO:  II - Direito Civil, Processo Civil e do Trabalho 

 

I – EMENTA 
 
O curso de Prática em ARBITRAGEM tem como finalidade proporcionar conhecimento 
básico na área, como instrumento voltado às soluções dos conflitos de interesse através 
deste moderno e eficaz procedimento, utilizando-se, em especial, das inovações 
legislativas a respeito (Código de Processo Civil de 2015 e Lei 13.129/2015 - Reforma 
da Lei de Arbitragem). 
 
II - PROGRAMA 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 
Transmissão das noções gerais, princípios e regras do instituto (Arbitragem), agregando 
uma abordagem interdisciplinar do tema, em toda a sua abrangência, habilitando o aluno 
à atuação prática neste procedimento, com exercícios práticos (petições e minutas) e 
enfrentamento de questões, somando aos objetivos específicos a seguir descritos.       
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Em complementação aos objetivos gerais, em síntese com a transmissão do conteúdo 
programático específico, dever-se-á estimular o seu estudo, assegurando um arcabouço 
de conhecimento a fim de possibilitar a utilização da arbitragem na busca da solução 
dos conflitos de interesses ou da transformação do conflito. E o principal enfoque, 
após a apresentação de conhecimentos básicos, será o desenvolvimento da prática em 
Arbitragem,  desde a celebração de convenção arbitral, até a sentença, passando pela 
instauração, termo de arbitragem, procedimentos e incidentes. Inclusive há previsão 
para audiência simulada em Câmara Arbitral. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. O Conflito e  Introdução às alternativas adequadas de resolução de disputas – 
Considerações Iniciais 
2. Arbitragem: Breve histórico,  conceito, natureza jurídica, constitucionalidade e 
princípios e características gerais. 
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3. Convenção arbitral: cláusulas compromissórias vazia e cheia (haverá atividade 
específica consistente em elaboração de cláusulas). 
4. Convenção arbitral: compromisso arbitral.  
5. Procedimento arbitral I: instauração e termo de arbitragem (haverá atividade 
específica consistente em elaboração de pedido de instauração de procedimento arbitral 
e outras peças próprias de arbitragem). 
6. Procedimento arbitral II: desenvolvimento da arbitragem. 
7. Audiência simulada para assinatura de Termo de Arbitragem 
8. O Árbitro e os protagonistas do procedimento arbitral. 
9. Sentença arbitral. 
10. Atividades Práticas e procedimento arbitral simulado – desenvolvimento em etapas 
durante as aulas acima. 
 
METODOLOGIA  
 
Os objetivos serão alcançados por meio da transmissão do conteúdo programático pelo 
professor em sala de aula, podendo ser empregada a indicação de textos para leitura 
complementar, realização de debates e apresentação de problemas práticos relacionados 
à matéria, simulação de casos e especialmente a elaboração de minutas, peças etc. 

 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação da matéria ministrada dar-se-á por meio da realização de seminários, 
simulação de casos ou outros instrumentos pedagógicos e de prova teórica, autorizada 
nesta a inserção de questões práticas.  
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