Datas

Dia da
Semana

Horário
Início

09:00

10:30

11:00

03/03/20

Horário
Término

10:30

Aula

Aula 01

Professor

Síntese do Conteúdo a Ser Desenvolvido

Introdução

Apresentações pessoais, da metodologia de aprendizagem, do
material didático do curso – apostila e livros que serão distribuídos,
bibliografia temática e eventuais textos.

Contextualização no século XXI do Sistema
Multiportas de Resolução de Controvérsias

A Mediação dentre a diversidade de métodos Extrajudiciais de
Resolução de Conflitos disponíveis, e suas especiais aplicabilidades.

Tania Almeida

Intervalo

11:00

13:00

Temas das Aulas

Aula 02

Tania Almeida

O Processo de Mediação como método de
negociação pautado no diálogo

Princípios norteadores, procedimentos, atitudes afins e os atores da
mediação – mediadores, mediandos, especialistas técnicos e
advogados.

Diálogo como Meio de Entendimento

Norteadores para o diálogo produtivo que visa ao esclarecimento de
pontos de vista e ao consenso.

Construção e Escalada - o papel da percepção e dos estilos pessoais
Generalidades sobre a Dinâmica dos Conflitos de administração de diferenças; o manejo construtivo e o necessário
mapeamento dos conflitos, visando traçar estratégias de atuação.

sexta-feira
13:00

14:00

15:30

14:00

15:30

16:00

Almoço

Aula 03

A base Negocial da Mediação

Harvard Law School Negotiation Project e a Negociação baseada em
interesses, seus benefícios, impactos e repercussões no mundo das
negociações.

Outras Ferramentas de Negociação

Intervenções que auxiliam no manejo diligente da pauta de
negociação.

Tania Almeida

Intervalo
A base Comunicacional da Mediação

Conteúdo Programático - Curso de Mediação de Conflitos Empresarial SP - 2020.1

O ato diuturno de comunicação com o outro, os norteadores que o
tornam produtivo e impactos que se constituem em impasses à
convivência e à negociação.
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16:00

09:00

10:30

23/03/20

18:00

10:30

Aula 04

Aula 05

Tania Almeida
Exercício de consolidação de conhecimento

Colocando em prática as ferramentas de comunicação e de
negociação nos diálogos do cotidiano

Consolidação de Conhecimentos

Apresentação da compilação dos relatórios enviados e conversa
sobre pontos relevantes.

O Processo de Mediação como cenário de
entendimento voltado ao consenso (parte I)

DVD didático e exemplificativo do procedimento, acompanhado com
handout que viabiliza apreender suas diferentes etapas e as
principais ferramentas de comunicação e de negociação a elas
articuladas, assim como identificar seus impactos.

Tania Almeida

11:00

Intervalo

11:00

13:00

O Processo de Mediação como cenário de
entendimento voltado ao consenso (parte II)

13:00

14:00

14:00

15:30

15:30

16:00

Aula 06

Tania Almeida

sexta-feira

16:00

18:00

DVD didático e exemplificativo do procedimento, acompanhado com
handout que viabiliza apreender suas diferentes etapas e as principais
ferramentas de comunicação e de negociação a elas articuladas,
assim como identificar seus impactos.

Almoço
Aula 07

Tania Almeida

A Facilitação de Diálogos inspirada na
Mediação

Conversa aberta aos participantes sobre a aplicabilidade do roteiro
da Mediação aos diálogos do cotidiano corporativo.

Intervalo

Aula 08

Tania Almeida

Preparação para a prática simulada e
consolidação de conhecimentos
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Distribuição de casos e formação de duplas para as simulações dos
próximos encontros; condução didática das etapas de um case pela
professora, visando familiarizar as duplas de trabalho com o papel de
facilitador que exercerão em 03.04 e 04.04.2020.
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03/04/20

09:00

10:30

10:30

11:00

Aula 09

Tania Almeida

Articulação teórico-prática e metodológica, reproduzindo o cenário
da Mediação com cases oferecidos pelo MEDIARE ou encaminhados
pelos próximos participantes, utilizados sempre que adequados à
finalidade de exercício do método e à aplicabilidade das ferramentas
e intervenções próprias da Mediação/Facilitação de Diálogos.

Prática Simulada

Intervalo

11:00

13:00

Aula 10

Tania Almeida

13:00

14:00

14:00

17:00

Aula 11

Tania Almeida

Prática Simulada

17:00

18:00

Aula 12

Tania Almeida

Prática Simulada

09:00

10h30

Aula 13

10:30

11:00

Articulação teórico-prática e metodológica, reproduzindo o cenário
da Mediação com cases oferecidos pelo MEDIARE ou encaminhados
pelos próprios participantes, utilizados sempre que adequados à
finalidade de exercício do método e à aplicabilidade das ferramentas
e intervenções próprias da Mediação/Facilitação de Diálogos.

Prática Simulada

sexta-feira

Almoço

Tania Almeida

Articulação teórico-prática e metodológica, reproduzindo o cenário
da Mediação com cases oferecidos pelo MEDIARE ou encaminhados
pelos próximos participantes, utilizados sempre que adequados à
finalidade de exercício do método e à aplicabilidade das ferramentas
e intervenções próprias da Mediação/Facilitação de Diálogos.

Prática Simulada

Idem acima.

Intervalo
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04/04/20

11:00

13:00

Aula 14

Tania Almeida

Prática Simulada

Idem acima.

13:00

14:00

14:00

17:00

Aula 15

Tania Almeida

Prática Simulada

17:00

18:00

Encerramento

Tania Almeida

Consolidação de Conhecimentos e
Encerramento

Sábado

Almoço
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Idem acima.
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