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Básico 

Estagiária no escritório Ferreira e Chagas Advogados. Participante do grupo 

CAMARB jovem na CAMARB Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial 

Brasil. Habilidades nos sistemas informatizados como PJE e SISCOM. Facilidade 

de comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 

EDUCAÇÃO 
 

 

 
DIREITO 

2018 – em curso | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). 

7º período.  

 

EXPERIÊNCIA 
 

 

Ferreira e Chagas Advogados 

Estagiária na equipe cível passivo representando o Banco do Brasil em processos 
recursais | Agosto de 2020 – Até o momento. 

 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais  

Estagiária  Julho de 2019 – Julho de 2020. 

 

Estagiária na quarta vara civel do fórum da comarca de Betim/MG, atividades 

exercidas: Execução de ordens judiciais, análise e movimentação processual, 

cumprimento de despachos, expedição de mandados, ofícios, cartas precatórias, 

alvarás e demais documentos necessários para o andamento processual, 

atendimento aos advogados, manuseio de sistemas informatizados, como PJE, 

InfoJud, RenaJud, Siscom caracter entre outros
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

 

 Membro do GACI – Grupo de estudos em arbitragem e contratos internacionias – 

UFMG (Jan/2021 – o momento). 

 Participação na 3º edição da Liga Week, promovida pela Liga Universitária de 

Mercado Financeiro da PUC Minas. (Nov/2020); 

 Mini curso: “Acordo de acionistas” realizado pela LDE- Liga de Direito Empresarial – 

IBMEC/SP e Machado Meyer advogados (Nov/2020); 

 Curso: “Fundos de Investimentos” - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais. (Jul/2020); 

 Curso: “Governança corporativa, Compliance e Ética” pela Saint Paul – escola de 

négócios. (Mai/2020); 

 Participante do grupo CAMARB Jovem – projeto da CAMARB – Câmara de 

Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil. Com o objetivo de incluir jovens 

interessados pelo estudo, prática e disseminação das formas de resolução 

extrajudiciais de litígios, incluindo a arbitragem, a mediação e os dispute boards. 

Principal atividade exercida no grupo: Organização da XI Competição Brasileira de 

Arbitragem e Mediação Empresarial CAMARB. (Fev/2020 – atualmente); 

 Monitora da disciplina Direito Constitucional na PUC Minas. (Fev/2020- Jul/2020); 

 Participação no evento “Governança Corporativa e Desenvolvimento Econômico” 

promovido pelo CEDIN – Centro de Estudos em Direito e Negócios” (Abr/2020); 

 Participação no evento promovido pela CAMARB - Câmara de Mediação e 

Arbitragem Empresarial Brasil “Elas debatem arbitragem” (Dez/2019); 

 Minicurso “Introdução ao Estudo da Arbitragem” promovido pela OAB/MG. 

(Dez/2019); 

 Publicação de projeto de extensão “A proteção das mulheres contra a violência 

doméstica” no livro “A Compreensão dos Direitos Humanos e Fundamentais no 

Direito Brasileiro” publicado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

(Nov/ 2019); 

 Aprovação de projeto de pesquisa apresentado ao PICV (Programa de Iniciação 

Cinetífica Voluntária) da PUC Minas “Os impactos da Adoção do Sistema de 

Precedentes no Controle Difuso de Constitucionalidade das Leis no Direito 

Brasileiro” (Set/2019); 

 Ligante do núcleo de estudos avançados em Direito Civil na LAJUMG – Liga 

Acadêmica Jurídica de Minas Gerais. (Fev/2019 – Jul/2019). 


