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PLANEJAMENTO 2016

METAS do GEMEP para 2016
Publicar Enunciados aprovados pelo GEMEP a respeito dos temas polêmicos da Lei
de Mediação e do novo CPC no decorrer de 2016.
Criar subgrupos regionais para fomentar a mediação empresarial e a participação
dos membros GEMEP nas diferentes localidades do Brasil.
Promover a interlocução do GEMEP com os demais grupos de estudos do CBAr nos
assuntos convergentes (Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e
Mediação e Grupo de Estudos em Arbitragem, Mediação e Administração Pública).

Criar comissão composta por participantes do GEMEP para acompanhar o
desenvolvimento da mediação judicial e seus reflexos na mediação empresarial
privada.
Promover a reunião do GEMEP de Abril/2016 em Belo Horizonte, MG, em paralelo
ao III Congresso CBAME (dias 6 e 7 de Abril), com a participação da Presidente do
CBAr, e a reunião de Setembro/2016 em paralelo ao XV Congresso Internacional de
Arbitragem CBAr (Florianópolis, SC).

METAS do GEMEP para 2016
Participação do GEMEP no XV Congresso Internacional de Arbitragem CBAr
(Setembro/2016, Florianópolis, SC) com temas relativos à mediação empresarial no
formato de Mesa de Debates.
Utilização de plataforma para implementar reuniões conjuntas entre o GEMEP e
os subgrupos regionais periodicamente, bem como incrementar a participação de
associados de outras localidades.
Promover mesa de debates com a participação de profissionais de renome no
Brasil e no exterior para fomentar o diálogo, a troca de experiências e o
conhecimento de práticas internacionais na área de mediação empresarial.
Incrementar a publicação e divulgação de artigos e trabalhos acadêmicos no
website do CBAr, na Revista Brasileira de Arbitragem e em outros meios de
comunicação. Estudar a possibilidade de uma edição especial da Revista do CBAr
sobre mediação para lançamento no Congresso Internacional de Arbitragem.
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