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  Bianca é uma estudante do quarto período da Faculdade de Direito da UFMG interessada em Direito 

Privado, Direito Internacional Privado e meios adequados de solução de conflitos - com foco em 
arbitragem. Ela tem como idioma nativo o português e possui nível avançado em inglês.  

Educação: 

Ago. 2019 | Jul. 2024 

Belo Horizonte, Brasil 
 

 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Bacharelado em Direito (LL.B.) 

Atividades e grupos: Grupo de Estudos em Arbitragem e Contratos Internacionais 
(GACI) – Ago. 2020 - Atualmente; Grupo de Estudos de Direito Empresarial 
(GEDEMP) – Maio 2021 - Atualmente.  
 Fev. 2018 | Jul. 2019 

Belo Horizonte, Brasil 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Letras-Licenciatura-Português  
 

Experiência Profissional:  

Jan. 2019 | Out. 2019  

Belo Horizonte, Brasil 
 

 
 

Centro Universitário UNA – CAF (Central de Atendimento Financeiro) 
Cargo:  Assistente Administrativo 

Experiência: Trabalhou solucionando conflitos financeiros e acadêmicos dos 
alunos da instituição. Realizou acordos, contratação de financiamentos, como 
também, a disponibilização e a análise de contratos de bolsas acadêmicas. 

 
Mar. 2015 | Fev. 2016 

Franca, Brasil  

 

Caixa Econômica Federal – Setor Empresarial 
Cargo: Estagiária 
Experiência: Atuou fornecendo suporte nos processos administrativos do setor 
empresarial do banco. Realizou atendimento de clientes, organizando arquivos, 
criando dossiês e efetuando a comunicação entre o setor empresarial e os outros 
setores da instituição. 
 

Cursos extracurriculares:  

Abril 2021 
 

Curso de Férias em Arbitragem - curso intensivo de arbitragem promovido pelo 
Comitê de Jovens Arbitralistas do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CJA –
CBMA) – Principais matérias cursadas: Princípios gerais da arbitragem; 
arbitrabilidade e convenção de arbitragem; procedimento arbitral; sentença arbitral;
ação anulatória; cumprimento de sentença arbitral; arbitragem internacional e 
homologação de sentença estrangeira. 

Março 2021  
 

General Course on Intellectual Property - Curso intensivo de propriedade intelectual 
fornecido pela World Intellectual Property Organization (WIPO). Principais matérias 
cursadas: direitos autorais, patentes, marcas, indicações geográficas, desenhos 
industriais, proteção de novas variedades de vegetais/cultivares, concorrência 
desleal, informação tecnológica, contratos de tecnologia e tratados internacionais. 

Agosto 2020 
 
 

Justice – Curso fornecido pela HarvardX (iniciativa educacional online da 
Universidade de Harvard) - Principais matérias cursadas: análise de teorias 
clássicas e contemporâneas de justiça; fundamentos da filosofia política. 

Organizações:  

 
 Membro do CAMARB Alumni. 

 

  


