
 
 

REGULAMENTO DO CURSO DE MEDIAÇÃO FAMILIAR 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Instituição realizadora: Pactus Centro de Ensino e Mediação Ltda., com nome fantasia 
de MEDIALLE CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO  

Credenciamento da instituição: Credenciada pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás – EJUG, para ministrar cursos de Mediação e Conciliação Judicial, 
conforme PORTARIA EJUG Nº 018/2020 

CRONOGRAMA RESUMIDO DO CURSO:  
 

ü 10/03 (4ª feira), 8:00 às 12:00 – Módulo I - 24hs 
ü 11/03 (5ª feira), 8:00 às 12:00 
ü 14/03 (domingo), 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 
ü 17/03 (4ª feira), 8:00 às 12:00 
ü 18/03 (5ª feira), 8:00 às 12:00 
ü 21/03 (domingo), 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 – Módulo II – 8hs 
ü 24/03 (4ª feira), *18:30 às 22:30 – Módulo III – 8hs 
ü 25/03 (5ª feira), *18:30 às 22:30  

 

MODALIDADE: Presencial de modo online através da Plataforma Zoom. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas aulas 

PÚBLICO-ALVO: Mediadores Judiciais que tenham concluído o curso Básico de 

Mediação Judicial; advogados; psicólogos; estudantes; administradores; assistentes 

sociais; servidores públicos atuantes na área; e demais pessoais interessadas em 

aprofundar nas técnicas de resolução de conflitos familiares;  

OBS.: A Deliberação nº 01/21 do NUPEMEC/TJGO, determina que todos os Mediadores 

Judiciais cadastrados há mais de dois anos, deverão comprovar até o dia 31/05/21, a 

realização de cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 20 h/a presenciais 

ou 40 h/a à distância, sob pena de suspensão do seu cadastro, ficando impedido de atuar 

judicialmente. 

OBJETIVO GERAL: O curso visa capacitar Mediadores Judiciais que tenham interesse 

em se especializar na área de Mediação Familiar, bem como capacitar outros profissionais 



 
que não sejam Mediadores Judiciais, para que possam adquirir conhecimentos específicos 

sobre a Mediação Familiar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

●       Apresentar os principais objetivos e características da Mediação Familiar. 

●       Trabalhar o papel do mediador de família e sua competência no 

desenvolvimento de habilidades técnicas, éticas e comportamentais para o 

desempenho da função de mediador familiar. 

●       Possibilitar um espaço de aquisição de conhecimentos teóricos, técnicos e 

metodológicos sobre a Mediação de Família. 

●       Compreender os diferentes estágios de uma separação conjugal e suas 

implicações nas relações parentais. 

●       Distinguir as diferenças entre as relações conjugais e parentais. 

●       Conhecer temas e aspectos jurídicos que envolvem o direito de família. 

●       Analisar os conflitos presentes nas relações familiares na atualidade. 

●       Auxiliar o cursista mediador na descoberta e exploração dos próprios recursos 

para mediar conflitos, em diferentes contextos familiares, inclusive com aplicação 

das técnicas do Direito Sistêmico. 

CARGA-HORÁRIA: O curso compreende três etapas: Módulo I – Teoria da Mediação 

Familiar (24 h/aula); Módulo II – Prática da Mediação Familiar (8 h/aulas); e Módulo III 

– Abordagem Sistêmica de Bert Hellinger aplicada ao Direito Familiar (8 h/aulas).  

METODOLOGIA: O curso será ministrado com a utilização de metodologias ativas: 

aula interativa on-line com recursos audiovisuais, simulações de mediações on-line, 

fórum de perguntas, fórum de discussão, chat, exercícios vivenciais em grupo realizados 

por meio de técnicas de simulação visando à fixação dos conceitos aprendidos. O curso 

contará ainda com a postagem de material interativo de apoio para estudos e 

aprofundamentos. Indicação de vídeos e artigos e bibliografia referente aos temas 

ministrados. 

CORPO DOCENTE: O corpo docente é composto por PRISCILA SILVA ACCIOLI, 

Instrutora e Tutora dos Cursos de Mediação e Conciliação Judicial habilitada pelo 

CNJ/ENFAM, com larga experiência na área; atualmente está lotada como Chefe do 



 
CEJUSC de Família da Comarca de Porangatu-GO. Bem como pela professora 

convidada, DANIELA ARAÚJO, Advogada de Família Sistêmica e Consteladora 

Familiar, Professora de Pós-Graduação em Direito de Família e Cursos especializados em 

Direito Sistêmico e Constelação Familiar.   

CERTIFICADOS: Será fornecido certificado de Aperfeiçoamento em Mediação 

Familiar, ao aluno que preencher os seguintes requisitos:  85% de frequência e de 

aproveitamento no curso teórico-prático de 40h/aulas; que estiver em dia com suas 

obrigações financeiras com a Secretaria; que enviar, antes do início das aulas, os seus 

documentos pessoais com a indicação dos seguintes dados que constarão no certificado: 

nome completo, naturalidade, CIRG e CPF. 

INVESTIMENTO: À vista R$ 525,00 ou parcelado em até 12x no cartão de crédito ou 

PagSeguro (juros pela operadora, verificar no momento da operação) 

*DESCONTO: Ex-alunos da instituição e Mediadores Judiciais terão desconto de 20% 
e deverão enviar o certificado (frente e verso) para o WhatsApp da Secretaria (62 
99602-2856), a fim de obter o cupom de desconto. 

 *A inscrição realizada por meio de boleto bancário só será confirmada após o seu 
pagamento. 

*A instituição reserva-se o direito de não formar turmas caso não haja número mínimo 

de alunos, com a restituição integral dos valores desembolsados.   

* Informações: WhatsApp da Secretaria: (62) 99602-2856; E-mail: 

contato@medialle.com.br 

 
*OBS: Ao adquirir o curso em nosso site você está automaticamente concordando 
com os termos deste regulamento  


