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ESCRITÓRIO

Fernanda Girardi Tavares é professora de cursos de pós-graduação e, entre
2009 e 2011, lecionou as disciplinas de Contratos e Propriedade Intelectual na
UFRGS, instituição na qual ingressou por meio de concurso público. Possuímos
sólida experiência com contratos de distribuição e com os diversos formatos
jurídicos que podem ser adotados para viabilizar a circulação de bens: contratos
de distribuição propriamente ditos, de concessão comercial, inclusive de
distribuição de veículos automotores, de representação comercial ou agência,
de comissão mercantil, de corretagem ou mediação, de contratos de franquia,
transferência de tecnologia e uso de marcas, contratos de compra e venda, que
podem abranger, inclusive, a importação de bens para introdução no mercado
nacional.

Porto Alegre

FORMAÇÃO

IDIOMAS

•
•
•

Inglês
Italiano

Mestre em Direito Privado (UFRGS, 2008).
Pós-graduada em Contratos e Responsabilidade Civil (UFRGS, 2002).
Bacharel em Direito (UFRGS, 2000).

RECONHECIMENTO
•
•
•

•

M&A and Corporate Law – Leaders League 2021.
Next Generation Partners – Commercial, Corporate and M&A – Legal 500
Latin America 2021.
Aprovada em concurso público simplificado realizado em janeiro de 2009
para professora substituta do Departamento de Direito Privado e Processual
Civil da Faculdade de Direito da UFRGS.
Premiada no IV Salão de Iniciação Científica da Faculdade de Direito
da UFRGS, com bolsa de estudos para especialização em Contratos e
Responsabilidade Civil promovida pela mesma instituição.

ATIVIDADES ADICIONAIS
•

•

Professora assistente substituta do Departamento de Direito Privado e
Processual Civil da Faculdade de Direito da UFRGS entre 2009 e 2011,
tendo lecionado as disciplinas de Direito Civil (Teoria Geral do Direito Civil,
Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie) e Instituições de Direito
e Propriedade Intelectual.
Professora convidada do curso de pós-graduação em contratos da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.

