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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: TEORIA E PRÁTICA
 
 

No curso, os acadêmicos, bacharéis em Direito, advogados, profissionais da área 
jurídica, psicólogos, assistentes sociais e demais interessados saberão mais sobre 
a mediação, que é um importante meio autocompositivo para o tratamento de 
conflitos em situações que envolvam diferentes interesses e a necessidade de 
negociá-los.
A mediação é uma técnica não adversarial, confidencial, informal e voluntária, na 
qual a responsabilidade pela construção das decisões cabe às partes em disputa. 
Diferentemente dos meios heterocompositivos (arbitragem e o processo judicial), 
que transferem a tomada da decisão a um terceiro, a mediação mantém o poder 
decisório com as partes. 
Além das aulas teóricas, em que serão priorizados temas como: conflito, Justiça 
Multiportas, formas adequadas de tratamento das controvérsias, mudanças nas 
posturas dos profissionais envolvidos em disputas, novas formas de atuação da 
advocacia, Lei de Mediação, Código de Processo Civil, mediação judicial e extrajudicial, 
procedimento etapas e aplicação da mediação, mediadores e código de ética,
 também serão feitas práticas simuladas e executadas técnicas, como escuta ativa, 
empatia e CNV (comunicação não violenta), as quais são importantes ferramentas 
para fomentar a construção de diálogos e a criação de possíveis acordos, se as 
partes assim o desejarem.
A mediação é um caminho sem volta e sua prática vem ganhando força, inclusive 
nos Tribunais Superiores. Saber negociar coloca-se como um desafio aos profissionais
 que querem se destacar no mercado. Esteja preparado quando a oportunidade chegar. 
 

 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS
Geral: 
Aplicar conceitos teóricos, técnicas e habilidades utilizadas especialmente nos 
métodos não adversariais de tratamento de disputas, capacitando os profissionais 
para atuarem na mediação de conflitos, incentivando a prática de estratégias 
preventivas e colaborativas em sua área de atuação. 
Específicos: 
.: Estudar teoricamente o Conflito, a Justiça Multiportas e as formas adequadas de 
tratamento de controvérsias, especialmente a Mediação; 
.: Conhecer o modelo competitivo de tratamento dos conflitos oferecido pela Justiça 
Estatal comparando-o com a forma cooperativa desenvolvida pela Resolução n. 125 
do Conselho Nacional de Justiça, Lei 13.140/2015 (Mediação) e Novo Código de 
Processo Civil; 
.: Desenvolver estratégias preventivas e de colaboração recíproca no tratamento dos 
conflitos; 
.: Identificar as habilidades e técnicas para facilitar os diálogos e a realização de 
possíveis acordos; 
.: Simular a prática profissional do mediador e das partes, para treinar novos hábitos 
além da rotina tradicional do sistema judicial competitivo; 
.: Exercitar as técnicas da escuta Ativa, da empatia e CNV (comunicação não violenta), 
para o adequado desenvolvimento pessoal e profissional exigido pelo perfil 
cooperativo da mediação. 

 
 



DOCENTES 
Juliana Ribeiro Goulart  
Advogada e Mediadora. Mestra em Direito (UFSC). Especialista em Direito Processual 
(CESUSC). Formação em Mediação Empresarial (CBMAE). Conselheira Estadual da  OAB/SC. 
Coautora do livro Mediação de Conflitos: Teoria e Prática. Professora Universitária das
disciplinas Direito Civil (Contratos) e Direito do Trabalho. Professora da ESMESC.

Jéssica Gonçalves 
Mestra e Doutoranda em Direito (UFSC). Especialista em Processo Civil (UFSC). Capacitação
 em Mediação familiar e Judicial pela Academia Judicial do Estado de Santa Catarina. Autora
 do Livro Acesso à Justiça e Teoria dos Jogos: da lógica competitiva do processo civil à estratégia
 cooperativa da Mediação. Coautora do livro Mediação de Conflitos: Teoria e Prática. 
Professora Universitária da disciplina Direito Processual Civil. 

 MODALIDADE
Presencial 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 UNIDADE 1 – Justiça Multiportas e as formas adequadas de abordagem dos conflitos
1.1 Justiça Multiportas e as formas de abordar conflitos 
1.2 Teoria dos Conflitos e Teoria dos Jogos 
1.3 Meios Autocompositivos: Negociação, Conciliação e Mediação 
1.4 Meios Heterocompositivos: Processo judicial e Arbitragem 
1.5 Meios Híbridos: O Design de Sistemas de Resolução de Disputas 

UNIDADE 2 – A atuação na Mediação de conflitos 
2.1 O Procedimento da Mediação Judicial (CPC/2015) e Extrajudicial (Lei 13.140/2015) 
2.2 O Ofício, Papel e Ética do Mediador de Conflitos 
2.3 Habilidades, Técnicas e Ferramentas úteis para fomentar diálogos 
2.4 A Advocacia na Mediação 
2.5 A Advocacia Colaborativa 

UNIDADE 3 – Âmbitos de aplicação da Mediação 
3.1 Mediação Familiar 
3.2 Mediação Empresarial 
3.3 Mediação nos Conflitos Trabalhistas 
3.4 Mediação na Administração Pública 
3.5 Mediação on-line 

 UNIDADE 4 – Prática Simulada de Mediação 

 
 

 

CARGA HORÁRIA
8 horas/aula 

PÚBLICO-ALVO
 Acadêmicos de Direito e Psicologia, bacharéis em Direito, advogados, profissionais
 da área jurídica, psicólogos, assistentes sociais 

 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 289,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 231,20)

3x no boleto
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