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OS CONFLITOS E AS EMOÇÕES
 
 

No curso, os interessados (acadêmicos, bacharéis em Direito, advogados e demais
profissionais da área jurídica, psicólogos, assistentes sociais) saberão mais sobre o 
papel das emoções na vivência dos conflitos do cotidiano e conhecerão algumas 
estratégias de resolução de conflitos com e sem a necessidade de intervenção ou 
facilitação de terceiros (conciliador, mediador, juiz, etc.), com o objetivo de desenvolver
o senso de autonomia, autorrespeito e autodeterminação. 
Emoções como a raiva, tristeza, ansiedade e compaixão configuram-se como emoções 
centrais na vivência de conflitos e percalços do cotidiano. No curso serão abordadas 
cada uma delas, bem como formas de reconhecê-las, aceitá-las e validá-las a fim 
de auxiliar os participantes no conhecimento e desenvolvimento da Regulação 
Emocional. Em conjunto com o aprendizado das emoções e de formas de lidar com 
elas, será empregado o manejo das habilidades sociais - assertivas e empáticas, 
completando um amplo repertório de estratégias de ação para a resolução de problemas. 
Como a moderna teoria dos conflitos já reconheceu, os conflitos podem ser percebidos 
como oportunidades de mudança e aprendizado, razão pela qual conhecer as emoções
e o manejo das habilidades sociais pode auxiliar os conflitantes a criarem um repertório 
de estratégias de enfrentamento mais eficazes que resultam em maior bem-estar e 
discernimento para a disposição de resolver seus problemas. 
Além das aulas teóricas, priorizando temas como conflito, regulação emocional e 
habilidades sociais, também serão feitas práticas simuladas e atividades vivenciais, 
as quais são importantes ferramentas para fomentar a construção de diálogos e a 
criação de possíveis acordos, se as partes assim o desejarem. 

 

 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS
Geral: 
Sensibilizar e gerar reflexão a respeito da importância das habilidades sociais e da 
regulação emocional, principalmente para os profissionais que trabalham com a 
resolução de conflitos, para que sejam capazes de identificar as emoções envolvidas, 
utilizando estratégias colaborativas e sensíveis em suas áreas de atuação. 
Específicos: 
.: Conhecer as habilidades sociais e saber como empregá-las para resolver conflitos. 

 
 

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

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 UNIDADE 1 – Os conflitos como forma de mudança e aprendizado
1.Conceito de conflito
2. Teoria clássica e moderna dos conflitos
3. O corpo e o conflito
4. Os custos emocionais da não resolução de conflitos
5. Quando buscar a ajuda de terceiros (psicólogo, advogado, conciliador, mediador, juiz). 

UNIDADE 2 – O papel das emoções na vivência dos conflitos
1. A tríade emoção, pensamento e comportamento 
2. A raiva
3. A tristeza
4. A  compaixão 
5. A ansiedade

UNIDADE 3 – As habilidades sociais
1. Conceito de «habilidades sociais»
2. As habilidades empáticas e assertivas
3. O papel da empatia 
4. O papel da escuta ativa 
5. A contribuição da comunicação não violenta
6. Autonomia, autorrespeito, autodeterminação, autorresponsabilidade, autoeficácia, 
cooperação e solidariedade.

 UNIDADE 4 – Regulação emocional - Estratégias para lidar com os sentimentos quando
os conflitos eclodem
1. Identificar as emoções e compreendê-las
2. Controlar os comportamentos impulsivos
3. Aceitar a experiência emocional
4. Buscar apoio social
5. Ser assertivo
6. Preparar uma resolução planejada dos problemas
7. Estabelecer metas 
8. Fazer relaxamento

UNIDADE 5 – Role play
Simular/vivenciar conflitos do cotidiano e estratégias de resolução sem auxílio de terceiros 
(negociador, conciliador, mediador, juiz, árbitro, psicólogo), para estimular a autonomia e
senso de autorrespeito. 

 
 

 

CARGA HORÁRIA
8 horas/aula 



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.

Michelle Vecchi 
Psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Psicóloga Policial 
Civil desde 2006. Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental (IWP) e em 
Psicoterapia Psicodinâmica Breve (UNISUL). Professora da Academia da Polícia Civil  
de Santa Catarina - ACADEPOL.

 
MODALIDADE

Presencial 



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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