
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

PÓS-GRADUAÇÃO



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  
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O curso de Especialização em Relações Interpessoais e Mediação de Conflitos surge 
em meio a uma sociedade complexa, onde contextos reais e virtuais se perpassam e 
se complementam. Neste curso será possível compreender as relações que envolvem 
o indivíduo e a sociedade de modo interdisciplinar, com profissionais gabaritados das 
áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas (Psicologia, Direito e 
Administração). O curso permitirá ao aluno refletir sobre seus limites, e também 
sobre o que deve esperar e assumir com relação ao mundo a sua volta.
A partir da compreensão do mundo atual será possível estabelecer conexões entre os 
rituais de interação que perpassam as relações interpessoais e o modo como estas 
irão refletir na mediação de conflitos de diversas naturezas. Em diferentes 
proporções os indivíduos modernos estão sempre imersos em relações interpessoais 
nas quais, muitas vezes, precisam assumir a liderança das circunstâncias, 
independentemente de sua área de atuação. E trabalhar a inteligência emocional é 
fundamental para lidar com os processos desafiadores que a vida cotidiana nos 
apresenta. Sendo assim, este curso visa indivíduos que pretendem ser, antes de mais 
nada, líderes de si mesmos, de suas vidas e do mundo que os cerca. Pois, a partir do 
pensamento relacional e interdisciplinar que o curso apresenta, o aluno irá obter a 
clareza e o discernimento que o tornará capaz de evitar, mediar e negociar os mais 
variados tipos de conflitos que aparecerão em seu cotidiano. 

Doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (2016). 
Pesquisadora (estágio de doutorado) na Université de Liège (ULg - Liège, Bélgica), no 
Centro de Pesquisa Spiral, coordenado pela professora Doutora Catherine Fallon 
(2012-2013). Mestre em Educação Científica e Tecnológica (UFSC - 2011) e mestre em 
Sociologia Política pela (UFSC - 2009). Bacharel em Ciências Sociais pela (UFSC - 
2005). Professora dos Cursos de Direito, Administração e Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Faculdade CESUSC. Experiência na área de Sociologia, Antropologia, 
Ciência Política, Sociologia Política, Sociologia das Organizações e Metodologia de 
Pesquisa, atuando principalmente nos temas relacionados aos estudos sociais sobre 
ciência e tecnologia, risco e governança, violência e Direitos Humanos, questões 
ambientais e outras sociologias específicas.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais das áreas de Ciências Humanas (Filosofia, Teologia, Sociologia, 
Antropologia, Arqueologia, Pedagogia, História, Geografia, Psicologia, Educação e 
Ciência Política) e Ciências Sociais Aplicadas (Direito, Administração, Turismo, 
Economia, Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial, Planejamento Urbano e 
Regional, Demografia, Ciência da Informação, Museologia, Comunicação e Serviço 
Social).



.:Estado, Governo e Sociedade (20 h/a) 

.:Modernidade, Sociedade Contemporânea e Sociedade em Rede (20 h/a)

.:A Interpretação das Culturas: O Povo Brasileiro (20 h/a)

.:A Representação do Eu na Vida Cotidiana (30 h/a)

.:Interação Estratégica (20 h/a)

.:Psicologia do Desenvolvimento (10 h/a)

.:Psicologia Social (20 h/a)

.:Teoria de Grupo (10 h/a)

.:Relacionamento Interpessoal: no mundo da vida e no mundo do trabalho (20 h/a)

.:Relacionamento Interpessoal, Comunicação e Inteligência Emocional (20 h/a)

.:Relacionamento Interpessoal, Liderança e Gestão de Conflitos (30 h/a)

.:Negociação e mediação de conflitos (30 h/a)

.:Arbitragem, Mediação e Negociação de Conflitos (30 h/a)

.:O Papel do Mediador em Diversos Contextos (30 h/a)

.:Psicossociologia das Organizações: a importância da liderança (10 h/a)

.:Gestão de Comunicação (10 h/a)

.:Ética no Mundo do Trabalho (10 h/a)

.:Estratégias em Gestão de Pessoas (10 h/a)

.:Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

DISCIPLINAS

CORPO DOCENTE
Dra. Andrea Duarte Pesca
Dr. Almir Pedro Sais
Dr. Alexandre Vieira
Dra. Alice Casanova dos Reis
MSc. Ana Paula Balbueno Karkotli
Dra. Denise M. Nunes
Dr. Emerson Correia da Silva
Msc. Jaqueline Longo Xicota
MSc. Larissa Tenfen

INVESTIMENTO
24 X R$ 520,00

Dra. Letícia Macedo Gabarra
Dra.  Manuela de Souza Diamico
Dra.  Mônica Niederle de Abreu
Dr. Nei Antonio Nunes
Dra. Paola Beatriz May Rebollar
MSc. Rafael de Almeida Pujol
Dra. Simone H. de Queiroz Yunes
Dra. Vanessa Cardoso

DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presencias, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo). 

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

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

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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