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ANEXO AO REGULAMENTO DO CURSO PARA O PERÍODO DE 

PANDEMIA/COVID-19 

 

Art. 1º - O Curso de Capacitação em Mediação e Conciliação Judicial, ministrado pela 

PACTUS CENTRO DE ENSINO E MEDIAÇÃO LTDA. (MEDIALLE CÂMARA DE 

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO), credenciada pela EJUG (Portaria nº 04/18), será 

ministrado conforme prevê a Resolução nº 01 de 03 de abril de 2020 da ENFAM, 

estabelecendo normas excepcionais para as ações educacionais no período de 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da 

COVID-19.  

 

Art. 2º - De acordo com o caput do art. 2º da referida Resolução, o Curso de formação de 

mediadores e conciliadores judiciais poderá, em caráter excepcional nesse período, ser 

realizado na modalidade a distância. Considerando essa nova regra, a MEDIALLE 

promoverá as aulas teóricas por videoconferência através da Plataforma Zoom.  

 

Parágrafo 1º - Os alunos deverão participar ao vivo das aulas, mediante o 

encaminhamento pelo instrutor do link e senha para ingressar na sala virtual, sendo 

vedada a participação de pessoas não matriculadas, bem como a gravação das aulas.  

 

Parágrafo 2º - As freqüências dos alunos serão registradas conforme a sua entrada e 

permanência na sala de aula virtual, nos horários pré-estabelecidos, ficando sob a 

responsabilidade do aluno a qualidade da internet receptora, não sendo obrigado o 

instrutor voltar o conteúdo, caso perca o sinal, a fim de não prejudicar os demais, salvo se 

a interrupção se der pela internet do instrutor.  

 

Parágrafo 3º -. O arquivo digital ou link do material didático será encaminhado pelo 

instrutor pela própria Plataforma ou por qualquer outro meio eletrônico, salvo os ‘slides’ 

que não forem de domínio público, respeitando-se os direitos autorais. 

 

Art. 3º - De acordo com o § 2º do art. 2º da referida Resolução, o aluno em estágio 

supervisionado poderá ser acompanhado por instrutor em sessão de conciliação por meio 

de videoconferência. Considerando essa nova regra, os alunos matriculados nas turmas 

realizadas durante esse período, realizarão o estágio supervisionado mediante 

participação nas sessões de mediação e conciliação realizadas através de 

videoconferência, devendo seguir os agendamentos dos instrutores.  
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Parágrafo 1º - A participação dos alunos nas sessões de mediação e conciliação realizadas 

nos CEJUSCs, por videoconferência, será oportunamente regulamentada pelo Tribunal, 

devendo o instrutor informar e preparar os alunos para essa nova modalidade virtual. 

 

Parágrafo 2º - Na hipótese de realização de sessões de mediação e conciliação presenciais 

durante o período do estágio supervisionado, fica a cargo no instrutor optar por essa 

modalidade ou não, devendo o aluno seguir, em todo caso, a sua orientação e o calendário 

das sessões a ser previamente acordado.   

  

Art. 4º - As demais regras estabelecidas no Regulamento do Curso da MEDIALLE e no 

Regulamento do Curso da EJUG, que não sejam conflitantes com as regras deste anexo, 

ficam integralmente mantidas para as turmas realizadas nesse período. E eventuais casos 

omissos serão deliberados pela Diretoria. 

 

Goiânia, 04 de maio de 2020. 

 

(original assinado) 

Sônia Maria Carneiro Caetano Fernandes - Diretora 

PACTUS CENTRO DE ENSINO E MEDIAÇÕES LTDA. 

- MEDIALLE CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - 

 

 

 

 

 

 


