
escolamediacaors.com.br

APRENDA
MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃO
FAZENDO

MEDIAÇÃO

MEDIAÇÃOMEDIAÇÃO



Precisa melhorar
sua comunicação?

Quer aperfeiçoar
sua negociação?

Vem pra nossa
escola!
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Por que aprender
Mediação?
Por que a mediação é um 
procedimento de resolução de 
conflitos que pode ser utilizado em 
diferentes espaços profissionais.

Também é um aprendizado para a 
vida, que convida para a atuação no 
mundo como praticante de 
mudanças sociais.

escolamediacaors.com.br



escolamediacaors.com.br

“Mediação é a arte da construão de 
espaços de diálogos e reencontros 
para a reconexão da comunicação.”

Durga Curtinaz

“A resolução de conflitos através da 
mediação possibilita a construção 
conjunta, entre os envolvidos, de 

soluções de benefício e satisfação 
mútuos em um espaço de estímulo à 

escuta ativa e a comunicação assertiva.”

Adriane Leite

“A mediação é uma maneira de 
resolver os desafios interpessioais, 

corporativos, entre pessoas e 
corporações, substituindo o 

embate pelo diálogo assertivo, 
pela negocioação e cocriação de 

espaços que privilegiam os 
acordos..”

Ângela Rorato

“A Mediação é um 
espaço de diálogo que 
busca harmonia entre 

as pessoas construindo 
assim relações mais 

saudáveis.”

Marcia Santos

“Um curso que possibilita o 
desenvolvimento de 

competências e habilidades 
para mediar conflitos.”

Cláudia Giongo

“Estamos comprometidas com um 
curso de formação voltado para o 
desenvolvimento de habilidades e 
competências pessoais e profissionais.”

Ana Carolina Quintela



Mulheres que  amam transformar!

Acreditamos na força da escuta e do diálogo para 
transformar conflitos em oportunidades de 

crescimento e aprendizagem.

Juntas, sonhamos e ousamos. Vem com a gente!

Quem somos
EQUIPE DOCENTE
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A Escola
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Nossa Escola é composta por profissionais renomadas, 
altamente qualificadas e com vasta experiência de 
atuação nas áreas de Mediação familiar, comercial, 
condominial, empresarial, entre outras.

A nossa instituição é especialista em desenvolver 
competências e habilidades, oferecendo a 
oportunidade de o aluno construir conhecimento 
prático e teórico nos diversos campos que envolvem a 
mediação e a transformação de conflitos, abordando 
temas como a empatia, escuta ativa e comunicação 
não-violenta.

Com metodologia participativa, os cursos são 
ministrados em co-docência e com ênfase em 
exercícios práticos e vivenciais.



Formação e capacitação de negociadores,
facilitadores de diálogos e mediadores

O que
oferecemos
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Oferecemos a oportunidade de co-construir 
conhecimento prático e teórico nos diversos temas que 
envolvem a mediação, tais como: comunicação; gestão 
de conflitos; prática em mediação; dentre outros.

Os produtos educacionais ofertados pela Escola de 
Mediação obedecem a um alto padrão pedagógico 
sustentado em três programas: informativo, formativo e 
de formação continuada.

O(A) interessado(a) encontra na Escola de Mediação 
uma formação bem estruturada, pois o objetivo é 
proporcionar um processo de ensino-aprendizado 
contínuo e seguro para desenvolvimento de habilidades 
e competências em mediação e temas correlatos.



Nosso propósito é construir relações de benefício mútuo

Invista em seu desenvolvimento
e venha construir conosco!

Curso de Formação
Prático-Teórica em
Mediação - 5ª edição
DIFERENCIAIS
* Certificado pelo MEC – FAMAQUI;
* Parte teórico-prática de 100h/a;
* Estágio com Supervisão de 80hs 
   sem custo adicional;
* Carga horária conforme parâmetros
   internacionais.

MÓDULOS
Parte 1 - Prático-teórica (100h)
*29 de abril de 2022
Aula Inaugural 
síncrona às 19h

MÓDULO 1: MÓDULO 4: 

ONLINE

Conflitos, Comunicação e 
Autocomposição Sistêmica 
30 de abril a 27 de maio
Aulas síncronas 30 de abril e 14 de 
maio

MÓDULO 2: 
Justiça Multiportas, Conciliação e 
Negociação 
28 de maio a 24 de junho
Aulas síncronas: 28 de maio e 11 de 
junho

MÓDULO 3:
Mediação
25 de junho a 22 de julho 
Aulas síncronas: 25 de junho e 09 de 
julho de 2022 

Mediação Familiar e Mediação 
Empresarial
23 de julho a 02 de setembro
Aulas síncronas: 23 de julho, 06 de 
agosto e 20 de agosto

MÓDULO 5:
Mediação Online, Supervisão, 
Autossupervisão e o Observação
03 de setembro a 16 de setembro 
Aula síncrona: 03 de setembro
Aula de Encerramento - 17 de 
setembro de 2022



Dúvidas e pedidos de
esclarecimentos pelo e-mail:

escolademediacao@gmail.com

MATRICULE-SE
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HORÁRIOS
Aulas online síncronas: 
aos sábados das 9h às 12h

*todas as aulas síncronas serão 
realizadas pela plataforma Zoom

*todo o suporte metodológico para as 
aulas será na plataforma Google 
Classroom

Parte 2 - Estágio Supervisionado e 
Online (80h e relatórios) - Defensoria 
Pública/RS

*Datas e horários de acordo com a 
disponibilidade da equipe de 
supervisão da Escola de Mediação

INVESTIMENTO
A taxa de matrícula R$ 250,00

Valor do curso: R$ 6.960,00, podendo 
ser parcelado em até 12x no boleto 
bancário ou com 10% de desconto à 
vista.

Não há custo adicional para o estágio 
supervisionado de 80h, que será 
realizado na Câmara de Mediação 
Familiar da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) 
(a depender de disponibilidade que 
será informada).
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