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1. INSTITUTO DA MEDIAÇÃO 

 

A Mediação é um instituto que se fomentou no Brasil com o advento da resolução nº 

125/10 do CNJ e a Lei 13.140/15 e Lei 13.105/15 CPC. Trata-se de um método adequado 

de Resolução de Conflitos Extrajudiciais, com a presença do mediador como um 

facilitador imparcial no auxílio do diálogo, com técnicas e habilidades comunicacionais e 

negociais específicas para o campo de atuação. O instituto conta como benefícios: a 

celeridade, confidencialidade, menor desgaste emocional e segurança jurídica por 

configurar título executivo extrajudicial com admissibilidade de ser homologado pelo juiz 

togado tornando termo de acordo como título executivo judicial.  

 

Venha conhecer mais sobre este universo com a gente. A mediação é uma tendência 

sócia jurídica e econômica sem volta e você pode fazer parte dela. 

 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Panorama Histórico da Mediação de Conflitos; 

 Noções gerais sobre os Métodos Adequados de Solução de Conflitos; 

 Mediação e o mercado; 

 Panorama da Mediação; 

 Teoria do Conflito I; 

 Ciclo Emocional 

 Teoria da Comunicação; 

 Teoria do Conflito II; 

 Fundamentos da negociação para mediadores e teoria dos jogos; 

 Legislação e Código de Ética. 

 Noções gerais de Direito Imobiliário 

 Panorama do procedimento 

 Ferramentas da Mediação de Conflitos 

 Simulação e Laboratório. 
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3. OBJETIVOS: 

 Formar mediadores Extrajudiciais; 

 Capacitar profissionais mediadores para atuarem na administração de conflitos 

imobiliários e demais áreas dos conflitos sociais. 

 Desenvolver maior expertise em ferramentas e técnicas procedimentais, 

comunicacionais e negociais; 

 Aperfeiçoar as formas de comunicação interpessoal no aprimoramento da resolução de 

conflitos. 

 

4. PÚBLICOS ALVO: 

 Profissionais das mais diversas áreas e estudantes que buscam por uma formação 

específica como mediador extrajudicial; 

 Profissionais que visam o aprimoramento de sua desenvoltura na área da comunicação 

e negociação; 

 Mediadores com interesse em potencializar ainda mais a sua atuação como mediador; 

 Advogados que buscam sua inserção no panorama da mediação bem como habilidades 

autocompositivas, entre as quais as técnicas comunicacionais, negociais e 

procedimentais. 

5. CARGA HORÁRIA: 110h (teoria e prática) 

6.  DURAÇÃO: Até 06 meses. 

7. CERTIFICAÇÃO: Exigência mínima para certificação de 75% (setenta e cinco por 

cento) de presença. 

8. MINICURRÍCULOS DOS INSTRUTORES: 

Bruna Pimentel: Advogada. Especialista em Civil e Processo Civil. Instrutora de 

Mediação Judicial do Conselho Nacional Justiça. Mediadora Extrajudicial e Judicial. 

Gestora Operacional do CEMAC-CRECI/PI. Instrutora dos cursos de Mediação e 
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Arbitragem da OAB/PI. Palestrante. Pertence ao quadro de mediadores do CEMAC-

CRECI/PI e da CMA-OAB/PI. 

Neilan Argento: Bacharel em Direito. Especialista em Gestão de Conflitos. Mediadora 

Judicial e Extrajudicial. Gestora Operacional do CEMAC-CRECI/PI. Instrutora dos 

cursos de Mediação e Arbitragem da OAB/PI. Palestrante. Professora de Pós Graduação 

em mediação.  Pertence ao quadro de mediadores do CEMAC-CRECI/PI. Instrutora de 

Mediação Judicial em formação pelo Conselho Nacional Justiça. Mediadora Extrajudicial 

e Judicial. 

Marconi Fonseca: Advogado. Especialista em Direito Público e Privado. Mediador 

Judicial e Extrajudicial. Diretor Executivo do CEMAC-CRECI/PI. Instrutor dos cursos de 

Mediação e Arbitragem da OAB/PI. Palestrante. Professor do Curso de Direito da 

Faculdade Estácio/CEUT. Pertence ao quadro de árbitros do CEMAC-CRECI/PI. Atua 

como árbitro extrajudicial. Possui experiência profissional na área de Direito, com ênfase 

em Direito Civil, Direito Ambiental, Direito Administrativo, Direito do Consumidor, 

Direito Previdenciário.  Exerceu a vice-presidência da comissão de Mediação e 

Arbitragem do OAB/PI. 

Chrystianne Moura: Advogada. Mestra em Gestão de Conflitos pela UNIFOR. 

Mediadora Judicial e Extrajudicial. Professora e Coordenadora do curso de Direito da 

Faculdade Estácio/CEUT. Instrutora dos cursos de mediação e arbitragem da OAB/PI. 

Palestrante. Cooperada Fundadora do Instituto Maiêutica de Ensino escola de ensino 

regular pioneira no ensino inclusivo, passou a exercer a Advocacia desde 2000 com 

experiência nas áreas Cível, Criminal, Trabalhista e Previdenciária. Exercendo, desde 

2006, o Magistério das disciplinas Civil, Penal, Trabalhista e respectivas processuais, 

além da disciplina de Mediação de Conflitos. 

Alessander Mendes: Advogado. Mestre em Gestão de Conflitos pela UNIFOR. 

Mediador Judicial e Extrajudicial. Professor do curso de Direito da Faculdade 

Estácio/CEUT e CESVALE. Palestrante e Escritor. 

Patrícia Pinheiro: Membra da Comissão de Direito Imobiliário da OAB_ 2019-2012. 

Vice Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB_ 2017/2018. Advogada e 
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consultora jurídica de Imobiliárias, Administradoras e Condomínios. Especialista em 

Direito Processual Civil. Organizadora e palestrante nos Cursos de Formação de Síndicos 

no Piauí, Maranhão e Ceará pela empresa Integração Consultoria, nos Cursos de Aluguel 

no CRECI e na OAB, nos Cursos de TTI na disciplina de legislação imobiliária. 

9. INVESTIMENTO 

9.1 LOTES 

VALOR INTEGRAL (incluso a Taxa de matrícula de R$100,00): I LOTE (até 

10.02.2020) 

 Corretor/Imobiliária (credenciados e com anuidade em dia): R$792,00 (setecentos e 

noventa de dois reais) 

 

 Estudante (com apresentação de documentos estudantil): R$880,00 (oitocentos e 

oitenta reais) 

 

 Demais profissionais: R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) 

 

 

 

VALOR INTEGRAL (incluso a Taxa de matrícula de R$100,00): II LOTE (até 

28.02.2020)  

 Corretor/Imobiliária (credenciados e com anuidade em dia): R$842,00 (oitocentos e 

quarenta e quarenta e dois reais) 

 

 Estudante (com apresentação de documentos estudantil): R$935,00 (novecentos e 

trinta cinco reais) 

 

 Demais profissionais: R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais) 

 

 

VALOR INTEGRAL (incluso a Taxa de matrícula de R$100,00): III LOTE (a 

partir de 29.02.2020)  

 Corretor/Imobiliária (credenciados e com anuidade em dia): R$990,00 (novecentos e 

noventa reais) 
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 Estudante (com apresentação de documentos estudantil): R$1.100,00 (um mil e cem 

reais) 

 

 Demais profissionais: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 

 

 

9.2 FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

 Boleto bancário, transferência bancária identificada, depósito bancário ou cartão de 

crédito. 

 

 Pagamento à vista com desconto de 10% do valor integral.  

 Pagamento à Prazo em boletos bancários em até 4 vezes com vencimento dia 

20 de cada mês.  

 Pagamento à Prazo por cartão de crédito em até 4 vezes sem juros. 

 Nos casos de parcelamento a taxa de matrícula deverá ser pago no ato da 

inscrição. 

 

 

 


