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O Curso de Formação e Aperfeiçoamento em Mediação e Arbitragem tem como finalidade capacitar os 
participantes nos conhecimentos teóricos e práticos da mediação e arbitragem, no estudo e conhecimento 
dos métodos e tratamentos do conflito. Desenvolver capacidades e habilidades nas diferentes técnicas de 
resolução/transformação de conflitos/disputas. Propiciar uma oportunidade de aprendizagem dos temas de 
conflitos,  mediação  e  arbitragem,  reunindo  um conjunto  de  conhecimentos  teóricos,  com a  análise  de 
experiências práticas nos diferentes meios alternativos de resolução de conflitos. Apresentar o panorama da 
mediação e arbitragem no Brasil e no cenário internacional. Demonstrar a mediação como instrumento de 
gestão e as vantagens para os negócios e para a vida social. Analisar a proposta de mediação e arbitragem do 
Instituto Brasileiro para Educação, Mediação e Arbitragem – IBREMAR,  da Escola Nacional de Ensino, 
Mediação e Arbitragem – EMA e da CAPREV, em nível teórico e prático. Formar profissionais das mais 
diversas áreas para a prática da mediação e da arbitragem.

Mediação e a teoria e análise do conflito (20 horas)

Introdução à teoria do conflito e uma breve história das ciências do conflito e o que vem a ser sua resolução;
Estudar os diferentes tipos de conflitos;
Abordar o processo da comunicação, seus aspectos gerais, seus diversos modelos e suas participantes;
Ética e resolução de conflitos;
Mediação, filosofia e sociologia;
Ética e fundamentos da mediação;
Mediação, psicologia e psicanálise e vivência interdisciplinar;
Mediação vista pela visão sistêmica.

Processos de resolução e transformação de conflitos (20 horas)

Apresenta  uma  introdução  à  análise  dos  conflitos,  de  estratégias  e  métodos  para  resolvê-los,  e  de  competências  e  
habilidades básicas para sua resolução;
Os métodos alternativos de solução de conflitos;
A negociação,  suas  definições  e  suas  fases,  assim  como  as  teorias,  os  estilos,  os  âmbitos,  as  técnicas  e  habilidades  
necessárias para negociar;
Mediação, administração e o estado;
Conjuntura da mediação no brasil.
 
Mediação (20 horas)

Fundamentos da mediação;
Características e funções do mediador e seu papel na resolução de conflitos;
O conceito de mediação, as teorias, as vantagens e pontos fracos;
Mediação como instrumento de gestão;
Mediação intragovernamental;
O mediador - papel e funções;
Técnicas e estratégias da mediação;
Co-medição;
Ética do mediador;
As vantagens da mediação para os negócios;
Mediação ambiental;
Diferentes contextos de mediação: familiar, comunitária, empresarial, ambiental e judicial.



Arbitragem (20 horas)

Estudar as características e particularidades da arbitragem;
Estudar o conceito de arbitragem, as teorias, as vantagens e pontos fracos;
Apresentar  o  instituto  da  arbitragem  como  tema  de  indiscutível  relevância  para  diversos  segmentos  envolvidos  na 
dinâmica das relações comerciais internacionais;
Unir teoria jurídica e aplicação prática, proporcionando ambiente propício para troca de idéias e experiências visando 
melhor compreensão do momento atual das práticas comerciais;
As vantagens da arbitragem;
Panorama internacional.

Técnicas de mediação e arbitragem - análise da prática (40 horas)

Análise comparativa dos métodos (negociação, mediação, conciliação, arbitragem e judiciário);
Métodos híbridos;
A mediação no âmbito do processo judicial;
Processos multi- partes: facilitação de diálogos;
Construção de consenso;
Semelhanças e diferenças com a mediação tradicional;
Diferentes estilos em mediação;
Análise comparativa de estilos e contextos.

A análise da prática compreende a prática supervisionada de casos simulados e reais, que é imprescindível e 
não pode ser substituído apenas pela prática simulada. 
Durante a prática, o aluno, deverá passar por três diferentes posições no exercício da mediação – mediador, 
co-mediador e observador. 
Ao  final  apresentará  relatório  do  trabalho  realizado  ressaltando  a  experiência  vivida  de  acordo  com 
formulário sugerido. Paralelamente ocorrerão seminários sobre temas relativos à prática desenvolvida.

Panorama internacional da mediação e arbitragem- legislação aplicável e correlata (20 horas)

Análise comparativa da legislação nacional  e  internacional  de vários  países  com relação aos métodos alternativos  de 
resolução de conflitos;
A apresentação do regime jurídico e regulação dos procedimentos alternativos de solução de conflitos;
Legislação e demais normas aplicáveis;
Estatuto, regimento e outras normas e regulamentos da CAPREV;
Código de ética do IBREMAR/EMA/CAPREV.

Avaliação por intermédio de atuação prática dos participantes dos encontros. 
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