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LAURA DE CASTRO VIGLIONI 

OBJETIVO  A partir de um grande interesse em gesta o de conflitos e, especialmente, em 

mediaça o, pretendo expandir conhecimentos na a rea e contribuir ativamente com 

o tratamento adequado de controve rsias. 

EDUCAÇÃO  LLM em Mediação, Gestão e Resolução de Conflitos – Escola Superior de Advocacia 

Conclusa o prevista para 2021 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

Bacharelado concluí do em 07/2019 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa - Coluni 

Ensino me dio concluí do em 2014 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

07/2018 até o presente – Servidora municipal no cargo de te cnico-legislativo 

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

07/2017 a 07/2018 – Esta gio em gabinete na 2ª Ca mara Regional Previdencia ria 

 

BARBOSA, CASTRO & MENDONÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS  

10/2015 a 06/2017 – Esta gio na a rea cí vel 

EXPERIÊNCIA EM 

MEDIAÇÃO 

 CAMARB JOVEM 

03/2020 a 02/2021 – Atuaça o como parte da Comissa o Organizadora da XI 

Competiça o Brasileira de Arbitragem e Mediaça o Empresarial, tendo redigido 

partes do caso e participado, como host, na regional Sudeste e na etapa Nacional. 

 

CÂMARA DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA UFMG – PROJETO DE EXTENSÃO 

03/2018 até o presente – Atuaça o em sesso es de mediaça o como comediadora, 

participaça o nas capacitaço es promovidas pela Ca mara, participaça o em 

competiço es de mediaça o empresarial como oradora e orientadora da equipe. 
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RECONHECIMENTO  IX COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO EMPRESARIAL CAMARB 

10/2018 – Participaça o como oradora da equipe na categoria mediaça o, tendo 
sido premiada como melhor mediadora. 
 

X COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO EMPRESARIAL CAMARB 

10/2019 – Participaça o como coach da equipe, tendo o orientado sido premiado 

como segundo melhor mediador. 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

ATINENTES À ÁREA 

 Seleça o para atuar como conciliadora volunta ria pelo TRF da 1ª Regia o – Seça o 

Judicia ria de Minas Gerais, tendo cumprido, ate  o momento, o mo dulo teo rico do 

curso de capacitaça o de 40h e aguardando convocaça o para o mo dulo pra tico, 

para posterior entrada em exercí cio; 

Aprovaça o no XXVIII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil; 

Defesa de monografia de tema “A autocomposiça o familiar no novo Co digo de 

Processo Civil: uma ana lise do art. 695 a  luz dos princí pios da Mediaça o” avaliada 

com nota ma xima; 

Estudos em gesta o de conflitos, mediaça o, negociaça o e arbitragem por meio de 

disciplinas optativas e participaça o em semina rios ao longo da faculdade. 

IDIOMAS  Portugue s – fluente 

Ingle s - avançado 

LIDERANÇA  CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

Exercí cio, por substituiça o, de cargo de chefia da Divisa o de Apoio Te cnico-

Operacional da Diretoria do Processo Legislativo 

 

CÂMARA DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA UFMG – PROJETO DE EXTENSÃO 

Atuaça o como coordenadora do projeto a partir de 2019 

 


