
CURSO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM NO NOVO CPC:  

UM NOVO PARADIGMA NO DIREITO PARA UM NOVO MERCADO DE TRABALHO 

 

CURSO PRESENCIAL 

 

Ministrante: Prof. Dr. Mauro Gaglietti (e Equipe de Mediadores) 

PROMOÇÃO: FACULDADES JOÃO PAULO II - CURSO DE DIREITO  

 

MONITORES:  

- Érico Gehlen 

- Joceilma Folleto da Rosa 

- Jair Luft Kist 

- Grace Serafini da Silva 

- Balzareti i Juliani de Almeida 

 

De 11 a 22 de Julho - Das 18h30 às 22h30  

Local: Sala 01 nas Faculdades João Paulo II 

Inscrições: Secretaria das Faculdades João Paulo II  

Pagamento até o dia 06 de Julho de 2016 

 

Presença para ter direito à certificação: 75% 

 

PROPOSTA: A Mediação, a Conciliação e a Arbitragem diante do novo CPC no âmbito 

judicial e extrajudicial. Estuda-se a nova legislação e a sua aplicabilidade prática na 

resolução de conflitos. 

 

NATUREZA DO CURSO: Aperfeiçoamento para os profissionais e estudantes das 

seguintes áreas: Direito, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Administração, Ciências 

Contábeis, Saúde, Educação, Ensino, Família, Infância e Adolescência, Segurança Pública 

e demais pessoas interessadas. 

 

OBJETIVO DO CURSO: Habilitar e capacitar seus participantes à prática jurídica e social 

segundo as modificações do novo Código de Processo Civil no que se refere à 

Conciliação e à Mediação no novo CPC, nos âmbitos judicial e extrajudicial como é o caso 

das câmaras de arbitragem. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DO CURSO: Aulas teóricas e práticas com simulação de casos, 

estudos de caso e contato com profissionais que já estão atuando no mercado há oito 

anos. A metodologia de trabalho utilizada em todos os módulos será a exposição teórica 

em (inter)jogo com exercícios e discussão da prática, com incentivo à participação ativa 

dos alunos por meio da utilização de estratégias e dispositivos didáticos. A ênfase incidirá 

na metodologia que garanta a troca intensa em um clima harmonioso, dinâmico, 

colaborativo e de bom humor, próprios da mediação. 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1) Módulo I 

A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO NO NOVO CPC (aspectos extrajudiciais e judiciais):  

 

a) O estímulo aos operadores do direito para que busquem a solução consensual dos 

conflitos (Novo CPC, art. 3º). As orientações para os profissionais das demais áreas diante 

da possibilidade de um novo mercado de trabalho; 

 

b) Da disciplina dos mediadores e conciliadores judiciais (e extrajudiciais) como auxiliares 

da Justiça (Novo CPC, arts. 165 a 175); 

 

c) Da audiência de conciliação e mediação (Novo CPC, art. 334); 

 

d) Tópicos presentes no Novo CPC que anunciam a emergência da mediação, da 

conciliação e da arbitragem. 

 

2) Módulo II  

TÉCNICAS DO MÉTODO FACILITADOR DE MEDIAÇÃO. ETAPAS DA MEDIAÇÃO 

DURANTE A SESSÃO SIMULADA DE MEDIAÇÃO:  

 

a) O conflito, a facilitação da comunicação e a busca do entendimento;  

 

b) Mapeamento o conflito; 

 

c) Definição dos interesses; 

 

d) A busca e a construção do acordo por meio da conciliação autocompositiva no âmbito 

dos conflitos cuja natureza associa-se aos direitos patrimoniais disponíveis; 

 

e) A busca de entendimento por meio da mediação na esfera dos conflitos envolvendo 

família e vizinhança (conflito relacionado às relações continuadas); 

 

f) Hierarquização das soluções debatidas; 

 

h) Elaboração do acordo e a homologação no Judiciário; 



 

i) A função dos advogados(as) na sessão de mediação e na sessão de conciliação e na 

arbitragem (a função dos profissionais de outras áreas); 

 

j) O que tem ocorrido nas sessões de mediação e nas sessões de conciliação; 

 

l) A mediação e o processo judicial; 

 

m) A mediação pode gerar um campo de necessidades para que as pessoas busquem a 

psicoterapia;  

 

n) Por que a autocomposição pode ser mais adequada do que a sentença judicial em 

algumas situações conflituosas? 

 

1) CERTIFICAÇÃO: 40 horas/aula 

 

2) METODOLOGIA: As aulas compreendem: conteúdos, simulações, exercícios práticos e 

trabalho com métodos e técnicas de facilitação do diálogo e busca do entendimento e de 

possíveis acordos. 

 

3) VALORES:  

 

- R$ 600,00 – PROFISSIONAIS  

 

- R$ 300,00 ESTUDANTES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

- R$ 100,00 – ESTUDANTES, PROFESSORES e FUNCIONÁRIOS DAS FACULDADES  

JOÃO PAULO II 

 

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA OU EM PARCELAS 

 


