
 

 

PÚBLICO ALVO: Todo profissional que lida em contextos de convivência, de qualquer área do saber e do 
conhecimento, e que tenha interesse em abordar o conflito de forma cooperativa, com a utilização de 
técnicas de comunicação. Profissionais que desejem desempenhar a função de conciliador e de 
mediador, no âmbito judicial e de mediador no âmbito privado 

LOCAL: Rua Vergueiro, 2387, 3º andar – ao lado da estação do metro Ana Rosa 

INÍCIO: 25 de março de 2017 

HORÁRIO: SÁBADOS, DAS 09 ÀS 18 HORAS, conforme calendário abaixo 

CARGA HORÁRIA:  Parte teórica: 80 horas, sendo 48 horas aulas teóricas presenciais, 32 horas não presenciais (leituras, 
debates, pesquisas, relatórios etc.)  

 Parte prática: 60 horas de estágio supervisionado no CEJUSC (casos reais) 

DOCENTES: Helena Gurfinkel Mandelbaum, Sandra Bayer, Juliana Polloni e convidados 

INVESTIMENTO: 
 

R$ 1.985,25, sendo R$ 785,25, no ato da inscrição e mais 3 parcelas de R$ 400,00, cada, no cartão de crédito.  A última parcela 
deverá vencer em até 27 de maio de 2017. Nesse investimento, está incluído o valor da parte prática, compreendendo 
encontros de supervisão de estágio e acompanhamento dos respectivos relatórios, pelo supervisor 

FORMA DE 
PAGAMENTO: 

Entrar em contato com Juliana ou Valkiria, na Open Mediação, de 2ª. à 6ª. feira, das 10 às 16 horas, por telefone ou por email, 
contidos no rodapé, para obter o formulário de inscrição e efetuar o pagamento 

COORDENAÇÃO: Helena Gurfinkel Mandelbaum e Juliana Polloni 

REALIZAÇÃO: OPEN MEDIAÇÃO  

MÉTODO: Encontros presenciais, com exercícios, dinâmicas, “role plays”, fazendo-se conexão entre a prática e a teoria 

 

DESCONTO NAS INSCRIÇÕES PARA GRUPOS ACIMA DE 10 PESSOAS!                                
 INFORME-SE! 

 
 
 
 
 

Obs.: Será emitido certificado para aqueles que frequentarem, no mínimo, 40 horas das aulas teóricas presenciais, 100% das 
aulas teóricas não presenciais e 100% da parte prática. 
Obs.: O curso será realizado com, no mínimo, 25 alunos.  
Obs.: O curso é cadastrado no CNJ - Conselho Nacional de Justiça e o seu conteúdo programático está de acordo com a 
legislação atualizada. 
Obs.: O curso atende as exigências do Foname- Forum Nacional de Mediação (www.foname.com.br). 
Obs: As vagas são limitadas. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 

CONCILIAÇÃO E EM MEDIAÇÃO 

MÓDULO BÁSICO 

O conflito é inerente ao Ser Humano, já que as 
pessoas pensam, sentem e se comportam de formas 
diferentes. A mediação é a forma humanizada de 
tratar os conflitos, através de conversas, que 
contam com a colaboração de um MEDIADOR. Esse, 
devidamente capacitado, estimula e encoraja os 
participantes a tomar, para si, a responsabilidade 
pelas suas decisões e a criar ideias, opções e 
possibilidades da coconstrução do entendimento. 
 

O curso abordará técnicas de comunicação, com a 
qualificação da escuta, criando conexões e espaços 
de conversa em vários contextos da vida, como nas 
relações familiares, escolares, comunitárias, 
organizacionais, ambientais, construção civil, 
condominiais etc. 
O curso está em conformidade com a legislação 
atualizada e com as diretrizes do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 
Para mais informações, acesse o site: 
www.openmediacao.com.br e aproveite para curtir 
a fan page: Open Mediação. 
 

CALENDÁRIO DAS AULAS  

Março: 25           Abril:  08              Maio:  06;         
20  e 27 

 

 20;    27                Junho: 10 
 

 
    

 

 

Solicitação do formulário de inscrição e de informações adicionais, através dos emails:  
contato@openmediacao.com.br ou juliana@openmediacao.com.br  ou através dos tels. 3826-0309, com Valkiria  

ou 95383-9689, com Juliana 
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