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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DENTRO 

DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MASC´S DA  FACULDADE INNOVARE  

 

DIAS: 16 e 17 de MAIO / 19, 20 e 21 de JUNHO DE 2020  

(sexta, sábado, domingo de maio e sábado e domingo de junho) – 5 dias 

            

(Este curso é capacitante para 4 formações simultâneas: Mediador Judicial, 
Mediador Extrajudicial, Conciliador Judicial e Conciliador Extrajudicial, com 
o preenchimento dos requisitos legais pelo aluno)  

  

Cronograma: 

O curso será dado em 5 dias (dias 16 e 17 de maio, e 19, 20 e 21 de junho de 
2020), das 09:00 às 18:00 hs., com intervalo previsto das 12:00 às 13:00 hs. ou 
13:00 às 14:00 hs. para almoço, perfazendo 40 horas de carga horária teórica 
presencial, conforme exigências do CNJ e ENFAM. A empresa IPMEC é 
cadastrada e autorizada a ministrar o curso pelo CNJ, NUPEMEC do TJ/SP e 
pelo ENFAM. 

 

CORPO DOCENTE QUE MINISTRARÁ ESTE CURSO: 

- Profª Daniele Christofari Alonso 

- Profª Fabiana Aidar 

- Profª Mirian Blanco Muniz e/ou Profª Helena Mandelbaum 

- Profº Mathias Mendes Wolff 

- Profª Sueleni Pereira Valério Chung 

 

COORDENADORA DO CURSO: Profª Daniele Christofari Alonso 

SUPERVISORA DO ESTÁGIO : Profª Sueleni Pereira Valério Chung  
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O curso inclui: Aulas Teóricas e Práticas, Material Didático e Pedagógico 

completo, cerca de 20 livros em PDF, supervisão e acompanhamento dos alunos 
durante a Parte Prática e também por 6 meses após o término do curso, para 
auxílio, dicas e orientações na inserção dos alunos neste mercado de trabalho.  

Corpo Docente : composto por 16 (dezesseis) professores/mediadores 

capacitados e um Juiz, Desembargador ou instrutor certificado e autorizado pelo 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de 
Conflitos,  conforme artigo 2º, parágrafo 3º do Provimento 2228/2015. 

 

Mais Informações através do site www.ipmec.com.br , pelo whatsapp : (11) 
99980-4779 ou Facebook: Daniele Christofari Alonso. 

 
Serão conferidos certificados aos alunos mediante participação de 100% das 
aulas teóricas presenciais e aprovação no curso. 

 

O curso e a empresa IPMEC são devidamente cadastrados e autorizados a dar o 
curso no CNJ - Conselho Nacional de Justiça, no Nupemec do TJ/SP e no 
ENFAM. A empresa IPMEC encontra-se inserida no site do TJ/SP - Tribunal de 
Justiça de São Paulo como entidade habilitada a ministrar cursos de capacitação 
de conciliadores e mediadores e emitir 
certificados: http://www.tjsp.jus.br/Egov/Conciliacao/Nucleo/Default.aspx?f=2    e 
também no site do ENFAM: https://www.enfam.jus.br/mediacao/instituicoes-
formadoras/tjsp/ 

 

                                                   

Metodologia: 

A parte teórica do curso (5 dias) é 100% presencial, com aulas dinâmicas 
e  interativas. As aulas são expositivas, com  aplicação de exercícios simulados. 
A aplicação dos exercícios simulados faz com que o aluno vivencie as técnicas e 
procedimentos para progressivamente incorporar essas competências na sua 
atuação cotidiana como mediador e conciliador. 

 

Carga Horária : 

-  60 HORAS (Parte Teórica), sendo 40 horas de aulas presenciais e 20 horas de 
aulas não presenciais, onde o aluno efetuará pesquisas, leituras e estudos 
dirigidos, com entrega de relatórios. 

 
-  60 HORAS de Estágio Supervisionado junto aos CEJUSC´s 

  

http://www.ipmec.com.br/
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Módulo I: PARTE TEÓRICA (40 horas presenciais e 20 horas não 
presenciais). 

 

1) Políticas Públicas de Resolução de Disputas, Conciliação e Mediação 
Os ensinamentos e treinamentos referentes às Políticas Públicas de Resolução 
de Disputas, Conciliação e Mediação serão ministrados por instrutores 
certificados e autorizados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Resolução de Conflitos,  conforme artigo 2º, parágrafo 3º do Provimento 
2228/2015.  

Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos  
- Princípios Constitucionais: Princípio do acesso à Justiça e Pacificação Social. 
Princípio da dignidade de pessoa humana. 

- Importância da capacitação. 

- Mudança de mentalidade: papel do CNJ, Tribunais e Instituições públicas e 
privadas. 

  

2) Métodos Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs)  
- Histórico. Panorama nacional e internacional. Cultura da Paz. 
-  Noções gerais e diferenciação entre os principais métodos de resolução de 
conflitos: judicial, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 
- Principais aspectos do  novo Código de Processo Civil, Lei da Mediação (Lei nº 
13.140/2015), Lei da Arbitragem (Lei 9.307/96 e 13.129/2015),  Resolução 125 do 
CNJ e Emenda 1/2013 do CNJ quanto aos métodos alternativos de solução de 
conflitos. 
-  Diferenças e Semelhanças Gerais entre Mediação e Conciliação. 

  

3) Enfoque normativo e ético da conciliação e suas aplicações no Poder 
Judiciário   

- Estudo dos marcos evolutivos da Legislação brasileira sobre conciliação-
mediação e Juizados Especiais. Resoluções do CNJ. Provimentos dos Tribunais. 

- O terceiro facilitador: funções, postura, atribuições, limites de atuação, 
imparcialidade X neutralidade, ética, Código de Ética, remuneração e supervisão. 

-  Exercício Simulado I: Teoria dos Jogos - Maximize seu Ganho. Este exercício 
demonstrará ao aluno as vantagens da mediação e conciliação aos protagonistas 
do conflito, isto é, as próprias partes envolvidas, que empoderam-se do conflito e 
tomam as próprias decisões 

  

4) Comunicação : Teoria da Comunicação. Axiomas da comunicação. Escuta 
ativa. Comunicação nas pautas de interação e no estudo do interrelacionamento 
humano: aspectos sociológicos (ilusórios/imaginários, paradigmas e 



 4 

preconceitos) e aspectos psicológicos (identidade, interesses, necessidades, 
interrelações e contrato psicossocial tácito; interrelações pessoais, profissionais e 
sociais). 

- Exercício Simulado II: Prática de uma Situação simulada para treinamentos dos 
alunos em :  1) Aplicação de estratégias de acolhimento;  2) Desenvolver a 
reciprocidade escuta-fala; 3) Praticar a  reformulação de mensagens ofensivas   

  

5) O Conflito : Teoria Geral do Conflito. Conceito e estrutura. Aspectos objetivos e 
subjetivos. Formas de resolução dos conflitos: adversariais e não adversariais. 

Exercício Simulado III - Desenvolvimento das seguintes etapas pelos alunos: 1) 
Estimular os participantes a indicarem o sentido da palavra conflito; 2) Fazê-los 
recordar do último conflito em que se envolveram e quais reações fisiológicas, 
emocionais e comportamentais tiveram;  6) Reformular suas atuações nos 
conflitos  vivenciados  para atenderem diretamente aos interesses. 

  

6) Introdução : Conceito e Filosofia. Conciliação judicial e extrajudicial. 
- Conciliação ou Mediação? 

- Impedimentos legais do conciliador. 

- Negociação. Conceito. Integração e distribuição do valor das negociações. 
Técnicas básicas de negociação (a barganha de posições; a separação de 
pessoas de problemas; concentração de interesses; desenvolvimento de opções 
de ganho mútuo; critérios objetivos; melhor alternativa para acordos negociados). 
Técnicas intermediárias de negociação (estratégias de estabelecimento 
de rapport; transformação de adversários em parceiros; comunicação efetiva). 

- Exercício Simulado IV: Situação simulada  - Os participantes irão vivenciar as 
seguintes práticas : 1) Suporte às partes; 2) Controle do Processo; 3) Escuta 
Ativa; 4) Sensibilidade, Imparcialidade e Receptividade; 5) Identificação de 
Interesses e Sentimentos. Todas as estratégias e práticas do exercício serão 
aplicadas em consonância com os objetivos pretendidos. 

 

 7) Conciliação e suas técnicas   

- Etapas da conciliação (planejamento da sessão, apresentação ou abertura, 
esclarecimentos ou investigação das propostas das partes, criação de opções, 
escolha da opção, lavratura do acordo). 
- Técnicas (recontextualização, identificação das propostas implícitas, afago, 
escuta ativa, espelhamento, produção de opção, acondicionamento das questões 
e interesses das partes, teste de realidade). 

- Exercício Simulado V:  Situação simulada para que os alunos vivenciem as 
seguintes etapas:  1) Planejamento  e início da sessão de conciliação;   2) 
Aplicação da Recontextualização  e Linguagem não verbal; 3) Identificação de 
Necessidades  e Dificuldades das partes; 4) Enfoque no futuro e 5) Criação de 
opções alternativas. 
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8)  A finalização da Conciliação  

- Formalização do acordo: Dados essenciais do termo de conciliação 
(qualificação das partes, número de identificação, natureza do conflito). Redação 
do acordo; requisitos mínimos, segurança jurídica e exeqüibilidade. 

- Encaminhamentos e estatística. 

- Exercício Simulado VI:  Continuidade da Situação simulada  apresentada na 
aula anterior com vivência pelos alunos de novas Etapas:  1)  Escolha da 
proposta pelas partes;  2) Redação dos Termos do Acordo. 

  

9)  O papel do conciliador e sua relação com os envolvidos no processo de 
conciliação   

- Os operadores do Direito (o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor 
público etc) e a Mediação. 

- Papel e Resistência. Técnicas para estimular advogados a atuarem de forma 
eficiente, útil e positiva na conciliação. 

- Contornando as dificuldades: descontrole emocional, embriaguez, desrespeito : 
a conduta adequada do conciliador. 

- Exercício Simulado VII: Situação simulada para vivência pelo aluno das 
seguintes práticas e  Etapas: 1) Abertura da mediação; 2)  Enaltecer a  presença 
dos advogados; 3) Abordar a participação das partes e de cada agente que se 
fizer necessário; 4) Utilizar a prerrogativa de realizar sessões individuais - caucus. 

  
10) A Mediação e sua origem  : Introdução histórica; Panorama mundial. 

- As Escolas ou Modelos de Mediação  

- Os diferentes modelos e suas ferramentas: Harvard ou facilitativo, 
transformativo, circular-narrativo, avaliativo. 

- Exercício Simulado VIII: Situação simulada para prática do seguintes exercícios: 
1)  Aplicação pelos alunos das particularidades do modelo circular-narrativo 
e  transformativo;  2) Composição de  uma equipe reflexiva. 

  

11)  As Escolas ou Modelos de Mediação:   

-  A negociação cooperativa de Harvard (posições  e interesses, aspectos 
emocionais que envolvem a negociação, solução ou soluções parciais ou totais. 

  

12) Áreas de utilização da Mediação  

a) empresarial, familiar, civil 

b) o envolvimento com outras áreas do conhecimento. 
- Exercício Simulado IX: Situações Simuladas com abordagem pelos alunos, 
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divididos em grupos, para prática e vivência de mediações em  Direito de 
Família,  Cível, Empresarial e Condominial. 

  

13)  A Mediação e suas técnicas  

- Conceito e filosofia. 

- Mediação judicial e extrajudicial, prévia e incidental. 

- Etapas : Pré-mediação e Mediação propriamente dita (acolhida, declaração 
inicial das partes, planejamento, esclarecimentos dos interesses ocultos e 
negociação do acordo). 

- Exercício Simulado X: Situação Simulada para prática e vivência dos alunos na 
seguinte etapa: Realização dos  procedimentos da Pré-Mediação e aplicação das 
técnicas necessárias. 

- Técnicas ou ferramentas (co-mediação, recontextualização, identificação das 
propostas implícitas, formas de perguntas, escuta ativa, produção de opção, 
acondicionamento das questões e interesses das partes, teste de realidade ou 
reflexão). 

  

14) A Mediação Judicial   

- Vinculação ao Poder Judiciário? 

- Os CEJUSC´s - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. 

- O gerenciamento do processo e os Centros de Solução de Conflitos. 
- A cultura de Paz (Política Pública e a necessidade de mudança de mentalidade). 

- O Código de Ética do Mediador. 

- Exercício Simulado XI: Continuidade da situação simulada na aula anterior  para 
prática pelos alunos das seguintes etapas: 1) Realização dos  procedimentos de 
Mediação e aplicação das técnicas necessárias, com troca de papéis; 2) Redação 
dos termos do acordo, se assim ficar estabelecido pelas partes. 

  

Módulo II: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Carga Horária: 60 horas 

 

Corpo Docente e Mini-Currículo dos professores que ministrarão este Curso 

 

DANIELE CHRISTOFARI ALONSO (Sócia-Administradora do IPMEC e Coordenadora do 
Curso) 

Advogada, Jornalista, Mediadora Judicial e Extrajudicial, Professora Universitária e 
Coordenadora de Cursos de Pós-Graduação. Mediadora Internacional ICFML e Advogada 
capacitada em Práticas Colaborativas. Doutorado em Direito Civil em andamento pela UBA - 
Universidade de Buenos Aires/Argentina. Pós-Graduada em Direito Civil, Direito Processual 
Civil e Docência em Ensino Superior pela EPD - Escola Paulista de Direito- São Paulo/SP. 
Mediadora judicial cadastrada no Conselho Nacional de Justiça e capacitada pelo Instituto D’ 
Accord e Open Mediação. É Conciliadora e Mediadora Judicial no CEJUSC de Embu das 
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Artes/SP.  Mestrado interrompido (com créditos finalizados) em Direito Penal pela USP - 
Universidade de São Paulo (1993/1995). Graduação em Direito pela PUC/SP - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1991). Graduação em Jornalismo pela Faculdade de 
Comunicação Social Cásper Líbero (1990). Sócia-gerente do escritório D.CHRISTOFARI 
ALONSO Advocacia, especializado em Direito de Família e Direito Empresarial. Já foi 
advogada da Mercedes Benz, Citibank, Gafisa Imobiliária, Brascan Imobiliária, Carioca 
Engenharia, Diretora Jurídica da Reiplás Indústria de Fios e Cabos e Elétricos, Advogada-
Chefe do Contencioso do escritório Roberto Wilson Renault Pinto, Advogada das empresas 
Saraiva, dentre outras. Foi Coordenadora de Curso de Direito, do Estágio Supervisionado, do 
Núcleo de Prática Jurídica e de Cursos de  Pós-Graduação. Atualmente, faz parte do quadro 
docente do Curso de Pós-Graduação da EPD - Escola Paulista De Direito, professora de 
Direito Civil da ABRACEEL - Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia,  
Professora de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Ambiental, Teoria Geral do Processo, 
Sociologia Jurídica, Direito do Trabalho, Estágio, Temas Interdisciplinares, Linguagem Jurídica  
e Direito Internacional Público da Universidade ANHANGUERA. É Professora dos cursos de 
Pós-Graduação da UNIAN – Universidade ANHANGUERA. Na área de Jornalismo, já foi 
repórter e redatora da Revista Veja e do Jornal “O Estado de São Paulo”. Orientadora de 
Projetos de Iniciação Científica na área de Direito de Família e Direitos Humanos. Orientadora 
de Trabalhos de Conclusão de Curso na Graduação e de Monografias da Pós-Graduação.  Foi 
conciliadora do Juizado Informal e Juizado Especial de Pequenas Causas do Foro Regional de 
Pinheiros durante 8 anos. Aprovada como Procuradora Municipal dos municípios de Cabreúva 
e Rio Grande da Serra - Estado de São Paulo. Membro efetiva do IBDFAM - Instituto Brasileiro 
de Direito da Família e Membro efetiva da Comissão da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 
– “OAB Vai à Faculdade”.  Palestrante e conferencista da OAB na área de Direitos Humanos, 
Mediação e Soluções Alternativas de Conflitos, com palestras em diversas Instituições de 
Ensino, como Uniara, Unimep, Estácio de Sá, Unip, Anhembi-Morumbi, Anhanguera, Fadisp, 
Uniban, Faeg, dentre outras. Atualmente é Presidente da Comissão de Mediação, Conciliação 
Arbitragem e Direito Sistêmico a 108ª Subseção da OAB/SP, Membro Consultora da Comissão 
“OAB vai à Faculdade” da OAB/SP  e ex-Presidente da  Comissão da Ação Social, Defesa da 
Cidadania e Proteção da Dignidade Humana da OAB/SP. Palestrante da OAB/SP. Autora, Co-
autora, organizadora e coordenadora de livros jurídicos e autora de artigos científicos.  

http://lattes.cnpq.br/0449332668115822 

 

 

 

HELENA  GURFINKEL  MANDELBAUM 

Coordenadora e Mediadora Judicial junto aos MM. Juízos das 1ª e 3ª Varas da Família e das 
Sucessões do Foro Regional de Itaquera, no período de agosto de 2003 até dezembro de 2010. 
Coordenadora e Mediadora Judicial do Setor de Mediação do Foro Regional de Santana, de 
dezembro de 2004 a dezembro de 2012. Consultora, Palestrante, Docente e Coordenadora de 
Cursos focados em melhoria do relacionamento familiar, escolar, comunitário e 
empresarial.  Mestre pelo IUKB - Institut Universitaire Kurt Bosh - Maestría Latinoamericana 
Europea en Mediación - sede em Buenos Aires.  Formada em Terapia Narrativa, cujo curso foi 
organizado pelo Centro de Estudos e Práticas Narrativas de Porto Alegre, em parceria com o 
Dulwich Centre Foundation (www.dulwichcentre.com.au). Certificada pelo CNRC/MTI para 
desenvolver treinamentos do "Mediation Training Institute International", no ambiente 
empresarial. Integrante do Quadro de Mediadores da Fiesp. Integrante do Comitê Consultivo do 
Foname - Fórum Nacional de Mediação. Coordenadora e Supervisora dos Programas de 
Mediação e de Práticas Colaborativas no Centro de Assistência à Família – CEAF. 
Coordenadora de Cursos de Análise da Prática (supervisão) de Mediação e de Conciliação, 
tanto nos cursos de capacitação quanto de forma privada. Sócia titular do escritório de 
advocacia Ary Mandelbaum Advogados Associados -www.arymandelbaum.adv.br. Sócia titular 
da empresa OPEN MEDIAÇÃO S/S LTDA. - www.openmediacao.com.br. Co-Autora de 

http://lattes.cnpq.br/0449332668115822
http://www.dulwichcentre.com.au/
http://www.arymandelbaum.adv.br/
http://www.openmediacao.com.br/
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publicações, artigos e também Co-organizadora do livro "Mediação no Judiciário - Teoria na 
Prática, Prática na Teoria", Primavera Editorial: São Paulo, 2011, indicado, entre os 10 (dez) 
finalistas, ao Prêmio Jabuti, de 2012 e Co-autora do livro “Estudos Avançados de Mediação e 
Arbitragem”, organizado por PRADO DE TOLEDO, Armando Sérgio; TOSTA, Jorge; 

FERREIRA ALVES, José Carlos, Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

 

 
     FABIANA CRISTINA AIDAR DA SILVA 
 

Possui graduação em Psicologia pela Universidade Paulista (1996). Tem experiência na área 
de Psicologia Clínica , com ênfase em Família e Casais. Atua na área da Psicologia 
Jurídica.Mediadora Familiar Judicial , Instrutora de Mediação Judicial pelo Conselho Nacional 
de Justiça Professora e Supervisora do Curso de Formação e Capacitação de Mediadores e 
Conciliadores da Escola Paulista da Magistratura e Universidade Santa Cecília.Instrutora das 
Oficinas de Parentalidade do Conselho Nacional de Justiça.Assistente Técnico em Ações de 
Família. 

 
 http://lattes.cnpq.br/1468432347459383 

 

 
MATHIAS MENDES WOLFF 
 
 
Possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Faculdade de Engenharia Industrial 
(1980). Como engenheiro desenvolveu e fabricou aparelhos eletrônicos na área de multivisão 
indo trabalhar nos meados da década de 90 com Consultoria empresarial . Formado em 
Mediação de Conflitos em 2003 pelo Instituto Familiae e em Terapia Familiar pelo Instituto 
Familiae em 2012, vem trabalhando atualmente como Mediador de Conflitos na área familiar e 
Empresarial e como terapeuta familiar e casal. É Sócio Fundador do Mediativa - Instituto de 
Mediação transformativa desde 2007 onde exerce a função de Docente e Supervisor de 
Oficinas de Prática em atendimentos de Mediação do Curso de Mediação do Instituto. 
 

http://lattes.cnpq.br/6555191512218247 
 

 

SUELENI PEREIRA VALÉRIO CHUNG  

Mediadora Judicial, Assistente Social, Pós-Graduanda em Direito Empresarial pela Escola 
Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Bacharel em Direito, 
Pós-Graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, Servidora Pública 
Estadual do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Instrutora em Mediação e Conciliação pelo Conselho 
Nacional de Justiça, Instrutora da Oficina de Divórcio e Parentalidade pelo Conselho Nacional 
de Justiça.    

http://lattes.cnpq.br/9636519731079206 

 

MIRIAM DA SILVA BLANCO OSÓRIO MUNIZ 

Psicóloga clínica, terapeuta de casal e familia, mediadora familiar, membro do Instituto 
Brasileiro de Práticas Colaborativas (IBPC) como coach e especialista infantil em Divórcio 
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Colaborativo, Perita Judicial e docente formadora de mediadores e conciliadores. Mediadora 
Judicial e Privada. Instrutora em Mediação Judicial pelo CNJ. Pós-graduada em Métodos 
Alternativos de Soluções de Conflitos pela Escola Paulista da Magistratura- EPM. Palestrante, 
tutora e professora convidada dos Cursos de Capacitação e de Pós-graduação em Conciliação 
e Mediação pela Escola Paulista da Magistratura - EPM e outras escolas. Mediadora certificada 
pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos-ICFML. Autora de “Uma 
outra verdade na Mediação” - Dash editora, Coautoria em “Mediação no Judiciário-teoria na 
prática, prática na teoria” -  Primavera Editorial.  Coautoria em “Estudos Avançados em 
Mediação e Arbitragem”. 

http://lattes.cnpq.br/8843466236738538 

 

Observação: O corpo docente poderá sofrer alterações, se necessário. 


