
CURSO DE EXTENSÃO
MEDIAÇÃO E

SENSIBILIDADE



MEDIAÇÃO E SENSIBILIDADE

No curso, os interessados (acadêmicos, bacharéis em Direito, advogados e 

demais profissionais da área jurídica, psicólogos, assistentes sociais) saberão 

mais sobre a mediação de conflitos a partir da obra de Luis Alberto Warat.

Luis Alberto Warat entendia a mediação como a superação da cultura jurídica 

da modernidade, pautada no litígio e que tem como pretensão revelar a verdade 

descoberta por um juiz. Segundo Warat, a mediação fundada na sensibilidade é, 

até agora, a melhor fórmula encontrada para superar o imaginário do normativismo 

jurídico. 

Trata-se de um encontro transformador entre pessoas conflitantes que encontram 

por si mesmas saídas proveitosas para suas diferenças, interesses opostos e 

coincidentes. O mediador é quem auxilia as partes nesta tarefa. Trata-se de um 

terceiro imparcial que, prioritariamente, precisa “entender de gente”. Conhecer a 

obra de Luis Alberto Warat é essencial para quem deseja trabalhar com a mediação

de conflitos ou exercer o ofício do mediador. O conhecimento de Warat a respeito 

do tema, bem como sua capacidade crítica, inspira os profissionais envolvidos no 

tema a encontrar saídas criativas para os conflitos que lhes são apresentados. 

Nem a Lei de Mediação nem o NCPC foram úteis nesta missão, que ficou a cargo 

da doutrina especializada, da qual Warat é leitura indispensável.

OBJETIVOS

Sensibilizar, gerar reflexão, desenvolver empatia e escuta mediadora com o auxílio de 

conceitos teóricos da mediação de conflitos Waratiana, para que os profissionais sejam 

capazes de atuar na mediação de conflitos e elaborar estratégias preventivas, colaborativas 

e sensíveis em sua atuação.

• Conhecer o modelo teórico de Luis Alberto Warat para a mediação de conflitos, 

   comparando-o com o modelo contido na legislação brasileira.

• Identificar e sensibilizar as habilidades e técnicas na mediação para facilitar diálogos 

   e conviver com diferenças.

• Simular a prática profissional do Mediador e das Partes a partir da concepção de 

   Luis Alberto Warat.



DISCIPLINAS

UNIDADE 1 – O ofício do mediador

.: 1.1 “Programa de Mediação e Sensibilidade”

.: 1.2. Conceito de mediação

.: 1.3. Características da mediação

.: 1.4 “Psicoterapia do Reencontro Amoroso ou Terapia do Amor Mediado”:

.: 1.5. Como se faz um mediador

.: 1.6. Características do mediador

.: 1.7 A linguagem utilizada pelo mediador

UNIDADE 2. Em nome do acordo

.: 1.1. Ecologia, Psicanálise e Mediação

.: 1.2. Finalidades da mediação de conflitos

.: 1.3. A importância dos sentimentos envolvidos no conflito

.: 1.4 A imparcialidade do mediador

.: 1.5 A escuta mediadora

.: 1.6. “O advogado que todo mediador é e não consegue reprimir”

.: 1.7. Mediação e “qualidade de vida”

UNIDADE 3. Prática simulada

.: 1.1 Mediação de Conflitos a partir de Luis Alberto Warat

PÚBLICO-ALVO

Indicado para Acadêmicos, Bacharéis em Direito, Advogados e demais profissionais 

da área jurídica, Psicólogos, Assistentes Sociais e interessados na mediação mais

humana.



DOCENTE

Juliana Ribeiro Goulart

Advogada e Mediadora Extrajudicial. Pesquisadora do tema Mediação de Conflitos.

Especialista em Direito Processual (CESUSC). Mestra em Direito (UFSC). Possui curso 

de formação em Mediação Empresarial (CBMAE). Coautora do livro Mediação de 

Conflitos: Teoria e Prática. Atualmente, ocupa o cargo de Assistente Jurídica da PGE/SC

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 E HORÁRIOS

Valor: R$269,00
20% de desconto para alunos e egressos

Pagamento em 3x no boleto

07|12 - sexta-feira, das 19h às 22:30h 
08|12 - sábado, das 8h às 12h - 13h às 17h  
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