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METAS do GEMEP para 2017

Implementar o plano de ação dos Subgrupos Temáticos e Regionais, a ser detalhado
oportunamente, para possibilitar o aprimoramento dos estudos e debates sobre
mediação empresarial e incrementar a participação dos membros do GEMEP nas
diferentes localidades do Brasil e no exterior:

Subgrupos Temáticos:
1. Mediação e Administração Pública: Interface GEMEP e GARB
2. Legislação e Poder Judiciário 
3. Mediação Privada Institucional 
4. Instituições de Ensino e Moots
5. Produção Intelectual e Estudo Técnico Científico 
6. Mediation Advocacy
7. Mediação e Franchising

Subgrupos Regionais:

1. Minas Gerais
2. Rio de Janeiro



METAS do GEMEP para 2017

Promover a expansão do GEMEP internacionalmente por meio da aproximação,
cooperação e convênios com renomadas entidades e instituições internacionais na
área de mediação empresarial.

Incrementar a interlocução do GEMEP com os demais grupos de estudos do CBAr
nos assuntos convergentes e promover a realização de reuniões conjuntas (Grupo
de Estudos em Arbitragem e Direito Societário programado para o 1º
semestre/2017).

Publicar a Cartilha GEMEP sobre “Mediação de Conflitos” com o objetivo de
disseminar a cultura e fomentar a utilização da mediação no meio empresarial.

Incrementar a realização de 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.



METAS do GEMEP para 2017

Realização e organização de painel GEMEP no XVI Congresso Internacional de
Arbitragem CBAr sobre temas relativos à mediação empresarial e ADR no formato
de mesa de debates. Duração, datas e horários poderão ser alinhados
oportunamente.

Realização e organização de painel GEMEP sobre tema concernente à mediação
empresarial em Congresso a ser definido e realizado em Minas Gerais.

Apoiar as competições nacionais e internacionais de mediação empresarial
(Moots).

Atualizar periodicamente os “Enunciados GEMEP - Norteadores de interpretação
sobre pontos relevantes da normatização da mediação no Brasil”.

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 XVI Congresso Internacional de Arbitragem.
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