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SUPER – INTER - TRANS VISÃO NA MEDIAÇÃO 

 

OBJETIVO 

 
Oferecer apoio aos mediadores a partir do autoconhecimento. Em outras 
palavras, cuidar do cuidador, ou melhor como cuidar do mediador. Propor 

autoreflexão e o cuidado consigo mesmo com apoio de outro mediador mais 
vivência em Mediação. Fortalecer a postura de não-saber. Promoção de 

ambiente de confiança, espaço de trocas, onde os participantes possam 
confortavelmente compartilhar dúvidas, sentimentos e necessidades. Oferecer 
apoio aos mediadores para lidarem com suas emoções diante das situações de 

conflitos apresentadas. Estudo de temas de interesse que possam surgir a 
partir da prática de casos reais no desenvolvimento da super – inter- trans 

visão. 

METODOLOGIA 

 
Curso teórico prático baseado na metodologia exposição dialogada, com o 
objetivo de promover o intercâmbio entre instrutores e participantes.  

 
Duração: 2  horas semanais 

 
Certificados: É necessário a participação de, no mínimo, 4 encontros para a 

obtenção de certificado. 
 
Dias e Horários: quartas-feiras das 10h00 às 12h00 

 
Datas: 11 e 25 de novembro de 2020 

               
Local: PLATAFORMA ZOOM 
 

Material Didático: serão disponibilizadas as transparências e os textos 

utilizados pelos instrutores durante o Curso. 
 

Investimento: R$ 170,00(cento e setenta reais) e R$ 80,00(oitenta reais) 

para filiados do IMAB, instituições e escritórios parceiros e apoiadores.  
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Reserva de Vaga: Para reserva de vagas, pedimos efetuar deposito do 

valor de R$ 80,00(oitenta reais) em conta corrente a ser informada pelo 
IMAB e remeter comprovante de depósito por email (contato@imab-

br.net). Quanto ao valor restante informaremos tão logo iniciado o 

evento. 
 

 
Realização: IMAB – Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil e Portal 

Mediação e Justiça Restaurativa  
 
 

Inscrições e Informações: contato@imab-br.net – www.imab-br.net  
 
CORPO DOCENTE 

 

Adolfo Braga 

Advogado, Mediador, Supervisor em Mediação, Instrutor do CNJ – Conselho 

Nacional de Justiça, Presidente do Conselho de Administração do IMAB e Autor 

de artigos e livros sobre métodos adequados de resolução de conflitos.  
 

Carla Boin 

Advogada, Mediadora, consultora, professora e palestrante. Desenvolve formação 
em Linguagem Mediadora, Mediação e Justiça Restaurativa. Coordenou a implantação 

do programa de Mediação e Justiça Restaurativa na Universidade Federal de São Paulo- 
UNIFESP. Doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo- USP. Participou da criação e instauração do Setor de Mediação das Varas de 
Família e Sucessões do Fórum Regional de Santo Amaro, na cidade de São 
Paulo. Publicou vários livros e artigos no Brasil e no Exterior, nas áreas de Mediação e 

Justiça Restaurativa. Integra a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP. Instrutora 
integrante do Cadastro Nacional de Instrutores da Justiça Consensual Brasileira. 

Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 
ENFAM. Sócia-fundadora do Portal Mediação e Justiça Restaurativa. Membro do 
FONAME- Fórum Nacional de Mediação. Integra a Coordenação da Ação Nacional de 

Mediação Virtual. 

 

Coordenação      Carla Boin e Adolfo Braga 
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