
 

 

CARGA HORÁRIA: 

24 (vinte e quatro) horas distribuídas em 04 

(quatro) encontros (aulas aos sábados e 

domingos). 

 

DATAS:  

MÓDULO I: 

 Dia 07/04/2018 (sábado) – Das 08h às 17h, 

com uma hora de intervalo para o almoço; 

 Dia 08/04/2018 (domingo) – Das 08h às 

12h. 

 

MÓDULO II: 

 Dia 28/04/2018 (sábado) – Das 08h às 17h, 

com uma hora de intervalo para o almoço; 

 Dia 29/04/2018 (domingo) – Das 08h às 

12h. 

 

INVESTIMENTO 

- R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por 

cada módulo. 

 

LOCAL: Faculdade Santíssimo Sacramento. 

NÚMERO DE VAGAS: 40 (quarenta). 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Telefone: (75) 3182-3196 

Site: www.fsssacramento.br 

E-mail: nupefsss@hotmail.com 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Diretora Geral 

Irmã Izabel Assis Batista 

 

Vice-Diretora 

Irmã Geidvan Rocha Ramos 

 

Diretor Acadêmico 

Profº. Joilson Romanci Severo Borges 

 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação 

Profª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

 EM 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Realização: 
Núcleo de Extensão, Pesquisa e 
Pós-Graduação da Faculdade 

 Santíssimo Sacramento 
 

 

 

 



 

Curso de extensão em  
“Mediação de Conflitos” 

 

JUSTIFICATIVA 

Vivemos atualmente um movimento de 

grande expansão em todas as áreas do 

conhecimento, em busca de uma melhor 

qualidade de vida. Esta gritante transformação, 

ou mudança de paradigma, está acontecendo e 

nos alcançando em todos os âmbitos, relacional 

e profissional, individual e coletivo, público e 

privado. Dentro desta nova conjuntura mundial, 

estamos conhecendo e experimentando uma 

nova visão de conflito e novas formas de 

transformá-lo ou solucioná-lo. Caminhando para 

uma pacificação social, buscamos e 

encontramos melhores formas de acesso à 

Justiça.  

Este curso possui uma metodologia 

estruturada e adequada, visando o 

conhecimento do funcionamento de mediações 

judiciais e a capacitação e formação continuada 

do mediador extrajudicial que deseja atuar no 

mercado de resolução de conflitos, independente 

da sua profissão de origem. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender o conflito como algo inerente ao 

ser humano e como uma possível força 

positiva para o crescimento; 

 Apresentar os princípios da mediação de 

conflitos, algumas de suas técnicas e fases do 

processo de mediação; 

 Especificamente, desenvolver nos 

mediadores em formação a capacidade para 

eleger a ferramenta adequada ao conflito 

apresentado, criando espaço de negociação 

e possibilidades de soluções; 

 Formação do MEDIADOR EXRAJUDICIAL; 
 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais e estudantes de todas as áreas, 

que queiram agregar o conhecimento da 

Mediação de Conflitos em sua formação 

profissional e /ou pessoal.  

 

FACILITADORA 

Dalva Cristina Luz da Silva  

 Professora;  

 Advogada Colaborativa; 

 Psicoterapeuta Sistêmica; 

 Mediadora judicial e Extrajudicial; 

 Instrutora em Mediação;  

 Palestrante. 
E-mail: dalvaluz@dalvaluz.com 
 

PROGRAMA DO CURSO 

MÓDULO I – Fundamentos e Procedimentos 

da Mediação 

 Moderna Teoria do Conflito; 

 Novo Paradigma – A cultura da Pacificação 

Social; 

 Novas Formas de acesso à Justiça  

 Marco Legal da Mediação no Brasil; 

 Vantagens, benefícios e áreas da Mediação; 

 Princípios da Mediação; 

 Tipos de Mediação; 

 Agentes da Mediação; 

 O Mediador 

 Estágios da mediação 

 

 Preparação para a mediação 

 Início da Sessão de Mediação 

 Reunião de informações 

 Identificação de questões 

 Identificação de interesses e posições 

 Identificação de sentimentos e emoções 

 Resumo 

MÓDULO II – Ferramentas da Mediação 

 Noções sobre os axiomas de comunicação 
 

 Ferramentas de Comunicação 
 Escuta Ativa 

 Acolhimento 

 Empatia 

 Perguntas 

 Validação de sentimentos 
 

 Ferramentas da negociação 
 Identificação de terceiros envolvidos no 

conflito 

 Separar pessoas dos problemas 

 Construir pautas objetivas e subjetivas 

 Identificar interesses e posições 

 Identificação do MAN e do PAN 

 Geração de ganhos mútuos 
 

 Ferramentas para provocar mudanças 
 Recontextualização  

 Audição de propostas implícitas 

 Afago ou reforço positivo 

 Silêncio 

 Sessões individuais ou privadas 

 Inversão ou troca de papéis 

 Geração de opções 

 Normalização 

 Enfoque prospectivo 

 Testes de realidade 


