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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  CANAL ARBITRAGEM: GRANDES CASOS 

AUTORIA CANAL ARBITRAGEM DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO KARINA RICCIO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Canal Arbitragem 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
Análise do site do Canal Arbitragem para a criação de um ementário para os vídeos de duas temporadas sobre os 
grande casos de arbitragem. 

PROBLEMA 
Como potencializar as informações produzidas pelo Canal Arbitragem na divulgação de conhecimento 
especializados e promover a integração de câmaras, experts e juristas com atuação, no Brasil e no exterior? 

PRODUTO Ementário sobre o conteúdo dos vídeos das duas temporadas Grandes Casos de Arbitragem. 

OBJETIVO Sugerir ações para o aperfeiçoamento e a divulgação de conteúdo sobre arbitragem para o Canal de Arbitragem. 

METODOLOGIA 

1ª etapa: (i) identificação e discussão coletiva sobre as demandas do Canal Arbitragem, (ii) elaboração coletiva do 
um roteiro para a produção do ementário e (iii) produção coletiva do vídeo 1. 
2ª etapa: o grupo será dividido para a produção de ementas para os vídeos restantes sobre Grandes Casos de 
Arbitragem e (ii) duas apresentações dos resultados para a equipe do Canal Arbitragem. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Explicação sobre a proposta do Field Project. Apresentação do site e do Canal Arbitragem no YouTube. 

2 Análise e esquema para a organização do conteúdo do Canal Arbitragem 

3 Entrevista com equipe do Canal de Arbitragem para conhecimento das demandas do Canal Arbitragem. 

4 
Temporada 1: elaboração coletiva do roteiro para a produção dos ementário e elaboração coletiva do ementa do 
caso 1 (Constitucionalidade da Lei 9307/96). 

5 
Temporada 1 – produção de ementário: caso 2 (Arbitragem e Administração Pública), caso 3 (Caso Paranapanema x 
Santander/BTG), caso 4 (Validade da Convenção de Arbitragem em sociedades de economia mista), caso 5 (Cautelar 
Pré-Arbitral) e caso 6 (Caso Caoa x Renault).  

6 
Temporada 1 – produção de ementário: caso 7 (Casos Anteriores à Lei 9307/96), caso 8 (Abengoa), caso 9 
(Trelleborg x Têxtil União), caso 10 (Arbitragem Coletiva e Cláusula Compromissória Estatutária) 

7 Revisão do ementário dos vídeos da Temporada 1. 

8 Apresentação do ementário da Temporada 1 para equipe do Canal Arbitragem 

9 
Temporada 2 – produção de ementário: caso 1 (Mitsubishi Motors Corp. x Soler Chrysler-Plymouth, Inc), casos 2 e 3 
(Sulamerica Cia Nacional de Seguros SA and others x Enesa Engenharia AS; enka insaat x insurance company chubb), 

http://www.fgv.br/direitorio
https://www.youtube.com/watch?v=d_1ClM_kSqc
https://www.youtube.com/watch?v=1NaMZPk3Rp8
https://www.youtube.com/watch?v=EhbCrokzzbA
https://www.youtube.com/watch?v=EhbCrokzzbA
https://www.youtube.com/watch?v=VKn5YrIAXo0
https://www.youtube.com/watch?v=pTM4uvxfCwE
https://www.youtube.com/watch?v=pTM4uvxfCwE
https://www.youtube.com/watch?v=9xks8HJVBms
https://www.youtube.com/watch?v=9f0gRdFNmkY
https://www.youtube.com/watch?v=Vd9O3U60-gs
https://www.youtube.com/watch?v=u1vJXal2s5U
https://www.youtube.com/watch?v=6sX1keqFznk
https://www.youtube.com/watch?v=fucU696Gia0
https://www.youtube.com/watch?v=ZLRSe-97CTY
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caso 4 (ICC Award 1100), caso 5 (HKL group Co Ltd. x Rizq International Holdings Pte Ltd.), caso 6 (Atlas Power x 
International Transmission). 

10 
Temporada 2 - produção de ementário: caso 7 (Saudi Arabia x Arabian American Oil Company), caso 8 (American 
Express x Italian Colors Restaurant), caso 9 (Stol Nielsen SA x AnimalFeeds International Corp), caso 10 (Dow 
Chemiccal x Isover Saint Cobain) e caso 11 (Yukos Oil Co x Dardana Ltd). 

11 
Temporada 2- produção de ementário: casos 12 e 13 (Eiser Infraestructure e Energia Solar x Espanha; Halliburton 
company x Chubb bermuda insurance) e 14 (Fiona Trust & HOlding Corp and Ors x Yuri Privalov and Ors) 

12 Revisão do ementário dos vídeos da Temporada 2. 

13 Apresentação do ementário da Temporada 2 para equipe do Canal Arbitragem 

14 
Elaboração do relatório com resultados da análise do Canal Arbitragem e o ementário dos vídeos sobre Grandes casos 
de Arbitragem. 

15 Elaboração do relatório final e do pôster com o resultado do projeto para entrega à coordenação de ensino. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Presença e participação nos encontros semanais e presenciais de orientação ao campo (20% da nota). 
Entrega dos ementários e tarefas semanais (40% da nota). 
Contribuição aos documentos escritos: (i) relatório de análise do site e do Canal Arbitragem, (ii) relatório final e (iii) 
pôster para apresentação dos resultados do FP (40% da nota). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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http://www.fgv.br/direitorio
https://www.youtube.com/watch?v=BRaE2zVuEY0
https://www.youtube.com/watch?v=jsJjY8KyOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=bAQTqi2gaco
https://www.youtube.com/watch?v=bAQTqi2gaco
https://www.youtube.com/watch?v=abDGOsX0VBg
https://www.youtube.com/watch?v=yxCp2CIU3xo
https://www.youtube.com/watch?v=yxCp2CIU3xo
https://www.youtube.com/watch?v=LHotS2lvtRE
https://www.youtube.com/watch?v=zJm8wnYpstQ
https://www.youtube.com/watch?v=zJm8wnYpstQ
https://www.youtube.com/watch?v=GdNnYGlhgUM
https://www.youtube.com/watch?v=4AAnhg1arK8
https://www.youtube.com/watch?v=4AAnhg1arK8
https://www.youtube.com/watch?v=E8z8FHQMwd8

