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CONTRATOS CONSCIENTES 

Curso de Aprimoramento - Instituto MEDIARE 

 

Ementa 

 
Divulgar a abordagem dos Contratos Conscientes; Trazer as possibilidades que o 

paradigma proporciona para a prevenção de conflitos, sustentabilidade dos negócios e 

engajamento, autorresponsabilidade e harmonia nas relações; Proporcionar uma 

experiência para os participantes do processo de co-construção de um Contrato 

Consciente. 

 

Carga horária: 

 
12h (doze horas), dias 01 e 02 de julho de 2022, das 08h às 14h 

 
* Certificado de participação (SER/MEDIARE/Comunidade Internacional), 

 

 
Metodologia: 

 
Curso online com aulas expositivas norteadas pela apresentação de power points, que 

serão disponibilizados por e-mail. Oferta de textos para leitura. 

 

Conteúdo Programático: 

 

Dias Conteúdo  

01/07/2022 

O PARADIGMA DO NOSSO ENCONTRO 

É RELACIONAL 

Contratos Conscientes: uma abordagem 

relacional para documentos legais 

Atividade Sistêmica e Troca Reflexiva 

The Touchstone: WorkBook I 

02/07/2022 

ABORDANDO A MUDANÇA & 

NEGOCIAÇÃO BASEADA EM VALORES 

Cláusula de Harmonia: Workbook II 

Cláusula de Harmonia 

Linguagem Relacional 

Encerramento 
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Investimento Financeiro: 
 
R$ 1.980,00 (mil e novecentos e oitenta reais) pagos em 5 parcelas sem  juros, de R$ 

396,00 (trezentos e noventa e seis reais), no cartão de crédito pelo site, ou boleto 

bancário via cursos@mediare.com.brNo cartão de crédito, pelo site, haverá também a 

possibilidade de parcelamento com juros, em até 18 vezes. 

 

Número de participantes: 

 
10 participantes 

 

 
Currículo da professora responsável 

 
Fernanda Guerra é Idealizadora e co-fundadora 

da SER, Fernanda Guerra é facilitadora de diálogos 

e a primeira advogada licenciada em Contratos 

Conscientes da América Latina. É sócia do Guerra 

Advogados Associados, da Medicina da Consciência 

e criadora da ONG Curaser. Mãe do João. 

Após vinte anos exercendo a advocacia, percebeu 

que seus melhores resultados não estavam nas 

causas que havia ganhado, mas naquelas em que 

consenso foi estabelecido entre as partes sem o 

“martelo” do Judiciário. Tem ampla experiência em 

comunicação para pacificação de conflitos e atuação 

em projetos de impacto social. 

Graduada em Direito pela UFRJ, Fernanda é 

especialista em Mediação pela MEDIARE e pós-

graduada em Neurociência e Comportamento pela 

PUC-RS. Realizou formações complementares em 

Liderança para Transição na Schumacher College, 

na Inglaterra, e em Ciências Holísticas e Economia 

para a Transição na Escola Schumacher Brasil. 

Também se dedicou, ao longo da carreira, a cursos 

para certificação em Práticas Colaborativas, Círculos 

de Cultura de Paz, Constelação Sistêmica e da 

Comunicação Não Violenta. 
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