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REGULAMENTO DO CURSO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL

Art. 1º- Visando dar integral cumprimento à 
credenciou a PACTUS CENTRO DE ENSINO E MEDIAÇÕES LTDA.
fantasia MEDIALLE CÂMARA DE MEDIAÇÃO
possa ministrar cursos de
Resolução nº 125/10 do CNJ, o CPC/15 e a Lei nº 13.140/15, a instituição 
ministrará o Curso de Mediação e Concil
regulamento. 

Art. 2º- O Curso de Mediação e Conciliação Judicial
REGULAMENTO DOS CURSOS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL 
expedido pela EJUG - ESCOLA JUDICIAL DE GOIÁS/TJ
artigos, cujo inteiro teor 
publicado para o conhecimento do público em geral no portal eletrônico da 
instituição – www.medialle.com.br.

Art. 3º- No primeiro dia de aula 
comprometimento com as regras estabelecidas
os quais serão rigorosamente cumpridos pela instituição

Art. 3º- O 1º e 2º Módulos do Curso (Teórico e Estágio Supervisionado), as 
avaliações e a certificaç
EJUG.  

Art. 4º- As matrículas pode
através de cartão de crédito ou em dinheiro, bem como
eletrônico da instituição 
pela empresa terceirizada 
parcelamentos não é de responsabilidade da 
inscrição deverá ser pago 
se considerar efetivada a matrícula, não se comprometendo a instituição em 
assegurar a vaga para o interessado.

Art. 6º- Após o pagamento 
número de inscritos não atingir o quórum mínimo de 08 alunos por turma
em que a instituição definirá pela realização ou devolução total do valor. Na 
hipótese de justa causa 
inscrito, o interessado deverá 
primeira aula, ocasião em que será garantida a sua participação 
sem a devolução integral 
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REGULAMENTO DO CURSO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL

Visando dar integral cumprimento à PORTARIA DA EJUG Nº 04/2018 
PACTUS CENTRO DE ENSINO E MEDIAÇÕES LTDA.

MEDIALLE CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO
possa ministrar cursos de Mediação e Conciliação Judicial, atendendo a 
Resolução nº 125/10 do CNJ, o CPC/15 e a Lei nº 13.140/15, a instituição 

Curso de Mediação e Conciliação Judicial, nos termos do presente 

O Curso de Mediação e Conciliação Judicial será regido pelo próprio 
REGULAMENTO DOS CURSOS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL 

ESCOLA JUDICIAL DE GOIÁS/TJ-GO, con
teor se considera como parte integrante deste

publicado para o conhecimento do público em geral no portal eletrônico da 
www.medialle.com.br.  

primeiro dia de aula o aluno assinará o termo de ciência e de 
as regras estabelecidas neste regulamento e no da EJUG, 

os quais serão rigorosamente cumpridos pela instituição. 

O 1º e 2º Módulos do Curso (Teórico e Estágio Supervisionado), as 
avaliações e a certificação seguirão os termos estabelecidos no 

poderão ser feitas pessoalmente na secretaria da instituição
através de cartão de crédito ou em dinheiro, bem como através do 

 – www.medialle.com.br, sendo o pagamento processado 
a empresa terceirizada – PagSeguro. Portanto, a política referente a taxas e 

de responsabilidade da instituição de ensino
pago até 5 dias antes do início das aulas, sob pena de não 

se considerar efetivada a matrícula, não se comprometendo a instituição em 
assegurar a vaga para o interessado. 

Após o pagamento não haverá devolução da quantia paga
não atingir o quórum mínimo de 08 alunos por turma

a instituição definirá pela realização ou devolução total do valor. Na 
hipótese de justa causa que impeça o aluno de iniciar o curso 

o interessado deverá comunicar a instituição impreterivelmente 
ocasião em que será garantida a sua participação 

integral da quantia paga.  
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REGULAMENTO DO CURSO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL  

PORTARIA DA EJUG Nº 04/2018 que 
PACTUS CENTRO DE ENSINO E MEDIAÇÕES LTDA., nome 

E CONCILIAÇÃO, para que esta 
Mediação e Conciliação Judicial, atendendo a 

Resolução nº 125/10 do CNJ, o CPC/15 e a Lei nº 13.140/15, a instituição 
nos termos do presente 

será regido pelo próprio 
REGULAMENTO DOS CURSOS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO JUDICIAL 

, constituído de 06 
e considera como parte integrante deste, devendo ser 

publicado para o conhecimento do público em geral no portal eletrônico da 

termo de ciência e de 
neste regulamento e no da EJUG, 

O 1º e 2º Módulos do Curso (Teórico e Estágio Supervisionado), as 
ão seguirão os termos estabelecidos no regulamento da 

pessoalmente na secretaria da instituição 
através do portal 

pagamento processado 
a política referente a taxas e 

instituição de ensino. O valor da 
, sob pena de não 

se considerar efetivada a matrícula, não se comprometendo a instituição em 

da quantia paga, exceto se o 
não atingir o quórum mínimo de 08 alunos por turma, ocasião 

a instituição definirá pela realização ou devolução total do valor. Na 
que impeça o aluno de iniciar o curso para o qual foi 

impreterivelmente antes da 
ocasião em que será garantida a sua participação em outra turma, 


