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Rua Cláudio Manoel, 188, apt. 3, Belo Horizonte, Brasil – 30.140-100 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) Belo Horizonte, Brasil 

Bacharelado em Direito Mar 2017 – Dez 2021 

Membro do Grupo de Arbitragem e Contratos Internacionais (GACI) – 2018/presente;  

Monitora da Disciplina Direito Internacional Privado – 2020/presente. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

TAVERNARD ADVOGADOS 
Estagiária da equipe de contencioso estratégico 

Belo Horizonte, Brasil 
Julho 2020 – Atual 

Atende demandas cíveis, comerciais e societárias no âmbito judicial e arbitral. Manuseia contratos nacionais e 
internacionais. Redige peças jurídicas para litígios estratégicos. Elabora pesquisas e pareceres de temas 
procedimentais e meritários.   

TOLENTINO ADVOGADOS 
Estagiária da equipe de contencioso cível 

Belo Horizonte, Brasil 

Janeiro 2020 – Março 2020 
Atuou no setor de transporte ferroviário e aquaviário atendendo às demandas da VLI. Analisou contratos 
administrativos e empresariais. Elaborou principalmente defesas administrativas, petições iniciais, contestações e 
petições recursais. 

BARBOSA, CASTRO E MENDONÇA ADVOGADOS Belo Horizonte, Brasil 

Estagiária da equipe de direito imobiliário Abril 2019 – Janeiro 2020 

Trabalhou com redação jurídica em todas as instâncias do judiciário. Analisou contratos de transações imobiliárias 
diversas. Elaborou petições iniciais, contestações, impugnações, execuções e peças recursais.  

OUTROS PROJETOS  

WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
MOOT 

Viena, Áustria 

Oralist and researcher  

Membro do time da UFMG para a XXVII Vis Moot (maior competição de Direito do mundo, conduzida em 
inglês). 

• Elaborou memorial em inglês mediante análise de caso e elaboração de pesquisa doutrinária e de case law; 

• Eric E. Bergsten Award for Team Orals - Honourable Mention - Premiação concedida às equipes de melhor 

desempenho na fase oral da competição. 

• Quarta melhor equipe entre 38 universidades brasileiras, alemãs e argentinas no CAM-CCBC Pre Moot; 

• Segunda melhor equipe entre 22 universidades brasileiras e argentinas no Cbar Curitiba Pre Moot; 

• Equipe entre as 8 selecionadas para patrocínio pela CAM-CCBC em edital competido por todas as 

Universidades brasileiras que participam do Moot. 

6º EDITAL DE BOLSAS DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VETUSTA Belo Horizonte, Brasil 

Bolsista selecionada 

• Seleção em que analisada: excelência acadêmica e profissional; competências empreendedoras e inovadoras; 

engajamento com a Universidade; entre outros; 

• Avaliador da banca a definiu como “de grande perspectiva para engrandecer o nome da UFMG para o 

mundo por meio da participação na XXVII Vis Moot e perfil ao qual a associação busca se vincular”. 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM PETRÔNIO MUNIZ São Paulo, Brasil 

Pesquisadora 
Membro do time da UFMG para a IX e X Competição Brasileira de Arbitragem. 

• Pesquisa em direito arbitral, civil e empresarial para elaboração de memorial; 

• Terceiro melhor memorial na IX edição e coordenadora de grupo de pesquisa na X edição. 

COMITÊ DE JOVENS ARBITRALISTAS - CJA CBMA Minas Gerais, Brasil 

Membro fundador do núcleo Minas Gerais 
 

• Participação em grupos de estudo sobre hot topics da Arbitragem, organização de eventos e webinars, 
propagação do instituto regionalmente. 

• Selecionada no edital 2020 em que concorreram mais de 600 inscritos.  

IDIOMAS  

Português nativo, Inglês fluente, Francês intermediário.  
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