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MEDIAÇÃO FAMILIAR E AS PRÁTICAS COMPASSIVAS

OBJETIVO DO CURSO

No curso, os Acadêmicos, Bacharéis em Direito, Advogados, Profissionais da Área 

Jurídica, Psicólogos, Assistentes Sociais e demais interessados, saberão mais sobre 

a atividade técnica da Mediação Judicial e Extrajudicial, 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 (Processo Judicial e Arbitragem), 

que transferem a tomada da decisão a um terceiro, a Mediação mantém o poder 

decisório com as partes.

No curso, além das aulas teóricas, priorizando temas como: formas de tratamento 

das controvérsias, atividade técnica da Mediação dos conflitos, conflitos familiares 

e a Mediação Familiar, também serão feitos exercícios e práticas simuladas em 

casos familiares para compreensão do papel do Advogado, Mediador e das partes, 

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 uma prática inspiradora, compassiva, que pode ser utilizada, inclusive, 

durante o trâmite das ações judiciais. Na área da família, especialmente, encontra 

campo fértil de aplicação, em razão da existência de vínculos que se perpetuam no 

tempo.

O curso, nesse sentido, pretende incentivar o cuidado e a delicadeza com que as 

questões familiares merecem ser tratadas pelos profissionais envolvidos, no sentido 

de que sejam promovidas estratégias cooperativas que permitam que as pessoas 

saiam fortes e recuperadas das situações de insatisfação.

Estudar conceitos teóricos e aplicá-los no método não adversarial de tratamento de 

disputas, denominado Mediação, capacitando os profissionais para atuarem, especialmente, 

na Mediação Familiar, incentivando a prática de estratégias preventivas e colaborativas em 

sua área de atuação. 



- Estudar teoricamente as formas de tratamento de controvérsias 

(heterocomposição e autocomposição), as mudanças no paradigma de 

administração da Justiça no Brasil e as vantagens e desvantagens da 

atividade técnica da Mediação dos conflitos; 

- Estudar a atividade técnica da Mediação Judicial e Extrajudicial, com 

destaque aos princípios, finalidades, procedimento e as ferramentas utilizadas 

pelo Mediador para provocar mudanças nos comportamentos dos interessados;

- Estudar os conflitos familiares e o procedimento da Mediação Familiar, 

identificando as Ações Familiares no Novo Código de Processo Civil e o papel 

do Advogado na militância nessa seara;

- Conhecer as práticas compassivas e as estratégias de cooperação, com 

destaque para as habilidades sociais (Escuta ativa, Comunicação Empática 

e Comunicação não violenta), atendimento e peticionamento compassivos 

para desenvolver estratégias preventivas e de colaboração recíproca no 

tratamento dos conflitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Atuação profissional de acordo com a Resolução n. 125 CNJ, NCPC e a Lei de Mediação;

- Práticas compassivas para o tratamento não competitivo do conflito;

- Compreensão completa do conflito – para além do pedido jurídico 

- Para além do combate: um novo modo diferenciado e acolhedor de tratar os conflitos

DIFERENCIAIS DO CURSO

PÚBLICO-ALVO

Indicado para alunos e bacharéis em Direito, advogados, profissionais da área jurídica,

psicólogos, assistentes sociais e público em geral interessado no tema.

 



DOCENTES

Jéssica Gonçalves

Mestra em Direito (UFSC). Doutoranda em Direito (UFSC). Especialista em Direito 

Processual Civil (UFSC). Especialista em Direito Aplicado (FURB). Especialista em 

Direito Público (FURB). Conciliadora Judicial Voluntária. Bolsista CNPQ. Formada 

pela Escola da Magistratura de SC. Possui capacitação em Mediação Familiar e 

formação em Mediação Judicial pela Academia Judicial SC. Coordenadora do Grupo 

de Pesquisa sobre Mediação como Política Pública na UFSC. Autora do Livro: Acesso 

à Justiça e Teoria dos Jogos: da Lógica competitiva do Processo Civil à estratégia 

cooperativa da Mediação.

Juliana Ribeiro Goulart

Advogada. Pesquisadora sobre Mediação de Conflitos. Especialista em Direito Processual 

(CESUSC).  Mestra em Direito (UFSC). Formação em Mediação Empresarial (CBMAE). 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Mediação como Política Pública na UFSC.

Janaína Sodré Bortolo

Advogada. Especialista em Direito Processual Civil e Direito de Família e Sucessões. Possui 

Curso de Mediação e Arbitragem. Membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões 

da OAB SC.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1. MEDIAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

1.1 Formas de tratamento dos conflitos: heterocomposição (Processo Judicial e Arbitragem) 

e autocomposição (Conciliação e Mediação)

1.2 Tratamento tradicional dos conflitos e o Microssistema Legislativo de mudanças culturais 

na administração da justiça: Resolução n. 125 do CNJ, Lei de Mediação e Novo Código de 

Processo Civil

1.3 Conceito e princípios informadores da Mediação de conflitos



1.4 Mediação Judicial e o NCPC

1.5 Mediação Extrajudicial e a Lei de Mediação 

1.6 Procedimento da Mediação

1.7 Compreensão das questões, interesses e sentimentos

1.8 Separação da lide processual e sociológica

1.9 O papel de cada profissional na Mediação

1.10 Ferramentas utilizadas pelo Mediador para provocar mudanças: rapport, 

cáucus, resumo, paráfrase, enfoque prospectivo, perguntas abertas e fechadas, 

afago, entre outras.

UNIDADE 2. MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES E O PAPEL DO ADVOGADO

2.1 Concepção constitucional de família

2.2  Configurações familiares

2.3  Princípios fundamentais

2.4  Casamento, união estável e o divórcio e a dissolução

2.5  Efeitos da dissolução: alimentos, guarda, partilha e visitação.

2.6 Caracterização dos conflitos familiares: identificação das questões, interesses 

e sentimentos e a separação da lide sociológica e da lide processual familiares

2.7 Novo Código de Processo Civil e as Ações Familiares

2.8 Ação de alimentos

2.9 Ação de guarda e regulamentação de visita

3.10 Casos que não vão para Mediação Familiar

3.11 Estratégias para alienação parental

3.12 Afastando o sentimento de culpa e a voz da criança na Mediação Familiar

UNIDADE 3. AS PRÁTICAS COMPASSIVAS

 

3.1 A prática compassiva

3.2 Atendimento compassivo: Escuta Ativa, CNV e Empatia

3.3 Peticionamento compassivo

3.4 Estratégias de negociação e a elaboração do "brainstorming section” 

3.5 Contato com o advogado da outra parte;

3.6 Elaboração do contrato de honorários e a inclusão da Mediação como tentativa 

extraprocessual ou processual

3.7 O papel do advogado e a filtragem adequada da causa 

3.8 Vantagens das práticas compassivas



UNIDADE 4. SIMULAÇÃO DE CASOS FAMILIARES
 
4.1 Exercícios para Mediador – a ferramenta do rapport

4.2 Exercícios para Mediador - construção do resumo

4.3 Exercícios para Mediador - paráfrases e perguntas

4.4 Exercícios para Advogado - atendimento compassivo

4.5 Exercícios para Advogado - peticionamento compassivo

4.5 Exercícios para Advogado e Mediador - identificação das questões, 

interesses e sentimentos

4.6 Exercícios para Advogado e Mediador - separação da lide processual e lide 

sociológica

4.8 Práticas Simuladas da Mediação

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

INVESTIMENTO

Valor: R$299,00
20% de desconto para alunos e ex-alunos da Faculdade Cesusc

Pagamento em até 3x no boleto

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
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