
 
 

REGULAMENTO DO CURSO DE MEDIAÇÃO EMPRESARIAL 

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:  

 

✓ Módulo I – DIREITO EMPRESARIAL (16h/a) – Profª Larissa 

✓ 14/04 (4ª feira), 18:00 às 22:00  

✓ 17/04 (SÁBADO), 8:00 às 12:00 

✓ 21/04 (4ª feira), 18:00 às 22:00  

✓ 24/04 (SÁBADO), 8:00 às 12:00 

 

✓ Módulo II - MEDIAÇÃO EMPRESARIAL (24h/a) – Profª Camile 

✓ 26/04 (2ª feira), 18:00 às 22:00  

✓ 27/04 (3ª feira), 18:00 às 22:00  

✓ 28/04 (4ª feira), 18:00 às 22:00 

✓ 29/04 (5ª feira), 18:00 às 22:00 

✓ 30/04 (6ª feira), 18:00 às 22:00 

✓ 03/05 (2ª feira), 18:00 às 22:00 

 

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 e Conciliação Judicial; mediadores e conciliadores extrajudiciais; 

administradores judiciais; advogados; administradores; servidores públicos atuantes na 

área; e demais pessoais interessadas em aprofundar nas técnicas de resolução de conflitos 

empresariais.  

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 e extrajudiciais que 

tenham interesse em se especializar na área de Mediação Empresarial, bem como 

capacitar outros profissionais que não sejam mediadores, para que possam adquirir 

conhecimentos específicos sobre a Mediação Empresarial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

●    Apresentar os principais temas do Direito Empresarial; 

• Compreender os institutos do Direito Empresarial visando preparar o aluno para 

compreender os objetivos e características da Mediação Empresarial; 

●   Introduzir a Mediação Empresarial; 

• Identificar os conflitos empresariais, trabalhar os casos práticos com as 

especificidades e ferramentas; 

• Desenvolver no aluno habilidades de negociação para atuar na autocomposição 

de conflitos empresariais; 

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

metodológicos sobre a Mediação e Negociação no âmbito dos conflitos 

empresariais. 

CARGA-HORÁRIA: O curso compreende duas etapas: Módulo I – Direito Empresarial 

(16 h/aulas); e Módulo II – Mediação Empresarial e Prática com simulação de casos (24 

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 pela Dra. LARISSA JUNQUEIRA 

REIS BAREATO: Advogada Empresarialista e do terceiro setor no escritório 



 
BAREATO ADVOGADOS. Mestre em Direito coletivos e função social do Direito; 

Presidente da ABMCJ – Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - 

Comissão Goiás Conselheira Seccional na OAB-GO; Vice-Presidente da Comissão de 

Direito do terceiro Setor – OAB-GO; Membro da comissão nacional de direito 

empresarial da OAB; Professora Universitária na PUC/GO, na Escola Superior de 

Advocacia da OAB/GO e em pós-graduações e MBA em diversas instituições brasileiras. 

E pela Dra. CAMILE SOUZA COSTA, Advogada atuante no Estado do Rio Grande do 

Sul e consultora jurídica em Estratégia Negocial e Propriedade Intelectual; Mediadora 

certificada pelo ADR e ODR International; formação em Negociação pela CMI Interser 

em Harvard; possui LLM em Internacional Comercial Law and Dispute Resolution pela 

Swiss Internacional Law School; sócia fundadora da Sermais-me e organizadora do 

Meeting de Negociação; membro da Comissão de Mediação da OAB-RS; Moderadora 

do Grupo de Estudos em Direito e Inovação da ESA-OAB/RS; membro consultivo da 

Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. 

CERTIFICADOS: Será fornecido certificado de Aperfeiçoamento em Mediação 

Empresarial, 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 

(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 

mailto:contato@medialle.com.br

