
 

                                     

 

 CURSO A MEDIAÇÃO E SEUS BENEFÍCIOS 

                                             

                                          OBJETIVO 

Oferecer um panorama geral sobre a Mediação, seus princípios, sua 
fundamentação legal e suas áreas de utilização, com o intuito de apresentar 

seus possíveis benefícios para a prática de todos os profissionais.  Refletir 
sobre formas inovadoras e criativas em consonância com as necessidades e 

desafios apresentados pela contemporaneidade. 
 

                                          METODOLOGIA 

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

melhor aproveitamento do conteúdo programático a ser desenvolvido conforme 
os temas abaixo: 

 

                                              CONTEÚDO 

 
Aula 1-          -                                                 -        

Gerais a partir de seus eixos - Processo - Participantes - Mediador. Contexto 

Judicial e Extrajudicial. 
 
Prof. Adolfo Braga Neto  -                                              -

                                                                            
     -                                    do Brasil. 

 
Aula 2 -                                       – Contextualização da  

                                                                
                                                                          . 
 
Prof. Guilherme Assis de Almeida P                                   

                                                                      

         /USP autor do livro                                      . 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                     

 
 
Aula 3 -                                  .                                  

                                                                   
                                                 . 

 
Profa. Carla Boin Mediadora, fa                    os restaurativos. 

Doutora(USP) Coordenadora da                                      

             -                                                     /SP. 
Co-                                           - FONAME. 

 
Aula 4 -         : perspectivas e á               . 

 

Prof Mário de Barros Filhos Sócio-Fundador do BFAP Advogados, 
Advogado(USP), Mestre e Doutor(PUC-SP) e Professor da Faculdade Albert 

Einstein e Coordenador da Pós em Bioética do Hospital Albert Einstein   
 
Público Alvo: Profissionais de qualquer área, inclusive do lar 

 
Duração: 8 horas.  

 
Certificados: os participantes que cumprirem com a freqüência mínima de 

90% e tiverem participação ativa nas aulas receberão certificado de 

participação. 
 

Dias e Horários:  sextas das 19h00 às 21h00 e sábados das 10h00 às 12h00 
 
Datas:  13, 14,  27 e 28 de novembro de 2020 

 
               
PLATAFORMA ZOOM 
 
 

Material Didático: serão disponibilizadas as transparências e os textos 

utilizados pelos Professores durante o Curso. 

 
Investimento: R$ 260,00(duzentos e sessenta reais)  
 

Reserva de Vaga: Para reserva de vagas, pedimos efetuar deposito do valor 
de R$ 70,00(setenta reais) em conta corrente a ser informada pelo IMAB e 

remeter comprovante de depósito por email (contato@imab-br.net). Quanto ao 

valor restante R$ 190,00 cento e noventa reais a ser pago no primeiro dia do 
curso. 
  
Inscrições e Informações: contato@imab-br.net – www.imab-br.net  
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