
 

Formação Continuada  
EAD  
“O verdadeiro aperfeiçoamento 
profissional só acontece na 
prática” 
 
Nossos cursos de formação continuada à 

distância são destinados aos 

profissionais que já  estão no mercado 

de trabalho e que necessitam de 

aperfeiçoamento constante ou que 

necessitam revalidar seus certificados  

profissionais junto ao Tribunal de Justiça 

de São  Paulo e CNJ.  

 

Nossa metodologia de ensino é interativa e busca conduzir o processo de aprendizagem 

e  desenvolvimento dos participantes, aliando conceitos, doutrina e legislação à prática 

efetiva. As aulas serão estruturadas a partir de técnicas e ferramentas de condução de 

grupo e utilizaremos recursos diversificados para melhor absorção de nosso conteúdo, 

tais como: jogos, dinâmicas, vídeos e oficinas de atividades.  

Os cursos do Programa de Formação Continuada da CESMARC estão estruturados em 

módulos semanais, com 3 aulas por semana, sempre às segundas, quartas e sextas feira, 

das 19h às 21h, ministradas ao vivo, pelo ZOOM. 

Os módulos também são gravados e ficam disponíveis ao longo de todo o ano. Assim o 

aluno poderá selecionar os módulos de seu interesse e fazê-los quando quiser, 

otimizando seu tempo e seus recursos financeiros. Reserve sua vaga e venha se atualizar 

com os melhores profissionais do mercado. Dia 19 de outubro próximo, começa nosso 

primeiro módulo. Veja nossa programação. 

www.cesmarc.com 

11- 931515279 



 
 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL  

 

PÚBLICO. Destinado a todos interessados no aprimoramento de suas 

habilidades como negociador, mediador judicial e privado.   

 

OBJETIVO. Desenvolver competências multidisciplinares na área da 

negociação e mediação. 

 

METODOLOGIA. Módulos semanais, análise crítica de conteúdo 

multidisciplinar, seminários que semeiam ideias, mesas-redondas para 

debates, workshop para treinamento de temas específicos e práticas 

simuladas.  

.  

CARGA HORÁRIA. 06 HORAS POR MÓDULO  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRO CNJ E TJSP.  C.H. de 12 horas, Mínimo: 2 Módulos.

 

INVESTIMENTO R$ 1.500,00 programa integral  

(valor pode ser parcelado em até 5 vezes ) ou R$ 350,00 por módulo.  

 

 

 

www.cesmarc.com 

11- 931515279 

 

 

 

 
 



  

 

 

AGENDA 

 

Dias 19, 21 e 23 Outubro  

19h às 21h  

 

Módulo I- SEMANA DA COMUNICAÇÃO: COMO ANDA SUA COMUNICAÇÃO ENQUANTO FACILITADOR?  

 

“Para uma boa comunicação, também é preciso fazer perguntas adequadas, manter o foco e saber usar o 

silêncio quando preciso. O aperfeiçoamento das técnicas e ferramentas da mediação será útil em sua vida 

pessoal e profissional. Portanto, como anda sua comunicação enquanto um facilitador?”  

 Desenvolvimento das habilidades importantes para o mediador durante a condução das sessões como: 

ouvir com atenção, comunicar-se de modo estruturado para atingir objetivos específicos, manter o foco 

quando faz ou responde perguntas abertas, recontextualizar e resumir para checar o entendimento. 

Outra potencialidade desenvolvida é o investimento no autoconhecimento, enquanto formação integral 

do ser humano, o que permitirá ao profissional da mediação alcançar maior destaque em sua atuação. O 

mediador precisa possuir habilidades, atitudes e comportamentos quando transmite ou recebe 

mensagens, tais como: a) domínio da linguagem verbal e habilidade de falar com clareza e objetividade; 

b) consciência e controle da linguagem corporal, mesmo no ambiente online; c) soar segurança e ser 

convincente para criar empatia e gerar interesse; d) ouvir a mensagem, processá-la e fornecer resposta 

adequada com assertividade.  

 Conteúdo: Habilidades Dialógicas Como percebe o diálogo? Pensamento Crítico. PNL na preparação do 

mediador (autoconhecimento). Escuta ativa e emoções (julgamento) – Psicologia da Comunicação, 

Contribuições da CNV para a mediação.  

 

 

AGENDA 

 

Dias 26, 28 e 30 Outubro  

19h às 21h 

Módulo II- AS EMOÇÕES NA MEDIAÇÃO  

 
“É habitual o surgimento de emoções nas mediações, tanto nos mediados quanto no mediador e são 
percebidas por modificações nas expressões, no comportamento, na cristalização de ideias e na 
impossibilidade de ouvir uns aos outros.” As emoções fazem parte da natureza humana, por isso a sua 
manifestação, tanto nos mediados quanto no mediador, é absolutamente natural e coerente com o 
trabalho de dialogar sobre os problemas na busca por soluções.  

O exercício da presença no processo de tomada de decisão. Escuta ativa e as emoções. Desafio de 
identificar sentimentos vs. comportamento. Quais recursos para lidar com um cérebro raivoso? 
Dinâmicas de transformação. 

Conteúdo: 1. Compreendendo o papel das emoções nas interações e nos conflitos - Mecanismos das 
emoções - As emoções e sua relação com a racionalidade - Emoções defensivas 2. As emoções do 
mediador Percebendo e identificando as próprias emoções - Estratégias para manejar suas emoções 3. 
Identificando as emoções no outro - Escutando ativamente - Expressões faciais e corporais - Emoções por 
traz dos comportamentos 4.Lidando com emoções intensas nos conflitos - Ampliando o clima de 
confiança - Estratégias de transformação. 

 

 

AGENDA 

 

Dias 03, 04 e 06 Novembro  

19h às 21h 

 
 
 
Módulo III- QUANDO E COMO USO PERGUNTAS NA MEDIAÇÃO?  
 
“A Mediação como meio de transformação das relações em conflito é pautada pelo relato oral das 
pessoas envolvidas. Por essa razão, a escuta ativa, atenta as narrativas construídas por cada um, e a 
formulação de perguntas que provoquem os impactos desejados pela mediação, são ferramentas 
fundamentais na intervenção dos facilitadores e na fluidez do procedimento”.  

 Conteúdo: Tipos de perguntas. Perguntas favoráveis que correspondam a cada etapa da mediação. 
Integrar partes. 

 

 

 



AGENDA 

 

Dias 09, 11 e 13 Novembro  

19h às 21h 

 

Módulo IV - MEDIAÇÕES NO AMBIENTE ONLINE: RESIGNIFICAR  

“Diante do cenário assustador promovido pela Pandemia, várias instituições, como os Tribunais de Justiça, 
viram-se obrigados a implementar o sistema de audiências na modalidade online. Ante o desafio, nosso 
curso tem com o objetivo de proporcionar o aperfeiçoamento em relação às sessões virtuais de mediação 
e conciliação instaladas pelos CEJUSCs.”  

Conteúdo: Comunicação Online (tecnologia). Mediação Online Privada. Mediação Online CEJUSC (Teams). 
Habilidades comportamentais. Rapport. Conhecimento tecnológico, acolhimento online, norma de boa 
conduta, construção de confiança, comunicação assíncrona (não simultânea), comunicação e linguagem, 
cronograma de engajamento.  

 

 

AGENDA 

 

Dias 16, 18 e 20 Novembro  

19h às 21h 

 

Módulo V - CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA E DA PNL NA PREPARAÇÃO DO MEDIADOR  
“A PNL é uma abreviação para Programação Neurolinguística (em língua inglesa é NLP – Neuro-Linguistic 
Programming), entre outros, é um conjunto de ferramentas e técnicas de comunicação que trabalha 
individualmente na colaboração de sua sensibilidade,  

 Capacidade de percepção, intuição, flexibilidade, empatia e inteligência emocional. Ela permite que 
possamos aprender e modificar modelos de comunicação interpessoal e intrapessoal de maneira muito 
eficaz. Promove, também, alicerce do autodesenvolvimento.  

 Conteúdo: Fundamentos da PNL. Contribuições da PNL na preparação do mediador. Ressignificar. Micro 
expressões faciais. Empoderamento. Reconstrução positiva do Discurso e comunicação. Empatia.  

 

 

AGENDA 

 

Dias 23, 25 e 26 Novembro  

19h às 21h 

 

Módulo VI - A TRILHA DO SUCESSO DE UMA NEGOCIAÇÃO:  

“A negociação está presente nas relações cotidianas, sejam elas comerciais ou pessoais, sendo uma 
ferramenta relevante para qualquer pessoa, sobretudo, o mediador que atua como um catalisador na 
mediação.”  

 Compreensão e construção de mais de um plano para a negociação. Identificar o poder de negociação de 
cada uma das partes numa mesa de negociação. A essencialidade do mediador na etapa da negociação 
no auxílio de parâmetros objetivos para o processo decisório.  

 Conteúdo: Análise do campo de forças (tempo, informação e poder), BATNA (Best Alternative to a 
Negotiated Agreement) ou MAPAN (Melhor Alternativa ).  

 

 

AGENDA 

 

Dias 30 de Novembro, 02 e 04 
de Dezembro  

19h às 21h 

 

Módulo VII - MEDIAÇÕES EMPRESARIAIS, ORATÓRIA E O DESIGN THINKING COMO FERRAMENTAS DE 

TOMADA DE DECISÃO  
 
Aplicação do instituto da mediação como meio alternativo de resolução de conflitos sediados no âmbito 
das relações empresariais, analisando a aplicação extrajudicial deste mecanismo aos interesses da 
empresa. E, aprenda Como encontrar Resoluções Criativas e Eficazes para Diferentes Tipos de Problemas. 
Design Thinking é uma abordagem utilizada para organizar o processo criativo e gerar soluções eficientes. 
É o conjunto de ideias e insights para abordar problemas, relacionados a futuras aquisições de 
informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. 
 
Compreensão como uma poderosa ferramenta de governança, a mediação deve ser inserida como 
método facilitador de diálogo em empresas familiares, ou não. Construção das principais ferramentas de 
Design Thinking: Tempestade de Ideias, ou brainstorm, tem como objetivo estimular a geração de novas 
ideias e a busca por soluções realmente inovadoras, explorando a criatividade dos colaboradores;  Mapas 
Mentais; Mapa de Empatia. Prototipagem é a arte de transferir ideias do âmbito conceitual para a 
realidade. É todo e qualquer objeto físico ou virtual que simula uma interação para validar uma ideia; 
Cocriação com os participantes. 

 
Conteúdo: Mediação empresarial. Mediação como instrumento de governança nas empresas. Tipos de 
conflitos. Origem e causas das disputas e estarem preparados para a busca de uma solução técnica, 
factível e real. Para a melhor absorção dos conhecimentos e técnicas, apresentaremos a abordagem 
do Design Thinking distribuída em cinco etapas: Imersão, Análise e Síntese, Ideação, Prototipação e 
Validação/Implementação. Uma prática simulada de mediação empresarial.  

 

 



 

  

ALCIONE MARQUES  
Doutora em Educação pela UNIFESP, Pedagogia, Psicopedagogia com aprimoramento 
em reabilitação cognitiva. Neuropsicanalista e Diretora da Neuroconecte e clínica 
particular.  

 

 

 

 

  
  

 ALESSANDRA FACHADA BONILHA  
Mediadora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e principais Câmaras do Brasil (CAM-
CCBC, CIESP/FIESP, CAMARB, Advogada, Consultora Legal em Governança, Graduada pelo 
The Center For Mediation in Law Nova York, Harvard Law School, Instituto de Mediação 
da Argentina em São Paulo.  

 

 

 

 

ANALICE VIDAL 
Doutorado em Psicologia- Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2019). Mestrado em Family 
Sciences - BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY (1995). Especialização em Psicologia Jurídica (2013); 
Especialização em Arbitragem, Negociação, Mediação e Conciliação (2011); Especialização em 
Direito das Famílias Civil e Constitucional (2011) e Especialização em Terapia Familiar e de Casal 
(2008). Graduada em Psicologia pela UNIVERSITY OF UTAH (1992). Professora adjunta da 
Universidade Paulista (desde 2000). Professor Assistente I na Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Psicóloga Clínica no Instituto de Desenvolvimento e Família - IDEF (desde 2000). Tem 
experiência na área de Psicologia Clínica com ênfase em Terapia Familiar e de Casal, atuando 
principalmente nos seguintes temas: terapia familiar e mediação de conflitos. 

  

 
    

 
 CLÁUDIA SOARES  
Mestre em Direito defesa Justiça e o paradigma da Eficiência. Mediadora formada em 
Resolución de Conflictos: Estrategias de Negociación Y Técnicas de Mediación, pela 
Universidade de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanha. Especialista em Processo Civil e 
Gestão de Pessoas: Treinamento e desenvolvimento humano. Preparadora em Oratória 
e Comunicação pelo Instituto Rogério Guida, RJ.  

 

 

 

 
 CRISTINA LOBATO  
Autora do livro Ciranda do SER sobre Comunicação Não-Violenta. Advogada, . Mestre em Bens 
Culturais e Projetos Sociais pela FGV CPDOC. Instrutora de Práticas Restaurativas certificada pelo 
International Institute for Restorative Practices (IIRP). Formação em Conferência Vítima Ofensor e 
em Estratégias de Trauma e Resiliência pela EMU - EUA. Coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Práticas Restaurativas da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB-RJ e do Grupo de Estudo 
Temático de Práticas Restaurativas do MEDIARE. Professora convidada do FGV Law Program. 
Corpo docente da Pós Graduação da NEZO. Líder do Círculo de Comunicação Não-Violenta da Base 
Colaborativa Rio. 

 

 



 
DEBORAH B. SUNDFELD  
Advogada Capacitada em Práticas Colaborativas; Instrutora de Mediação do CNJ; Mediadora e 
Conciliadora Judicial (âmbito Estadual e Federal) e Privada; Mediadora Convidada na Justiça do 
Trabalho de Campinas no ano de 2015/2016; Transformative Mediation pelo The Institute for 
the Study of Conflict Transformation; Professora e Supervisora em Cursos de Formação de 
Mediadores e Conciliadores em várias Instituições Formadoras habilitadas pelo NUPEMEC/SP e 
credenciadas na ENFAM; Pós-Graduada na EPM no 1º Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” 
Especialização Em Métodos Alternativos de Solução De Conflitos; Pós Graduada pela Faculdade 
De Direito Prof. Damásio De Jesus, 28/02/2005 – Aperfeiçoamento em Direito Público e Privado. 
Vice-Presidente e Membro Efetivo da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB/Campinas. 

 

 

ISABEL ARIAS  
Consultora em Inovação para em RH, Desenvolvimento Líderes e Carreira, com 
metodologias de trabalho baseados no design thinking e na produção de reflexão.. 
Psicóloga, estudos da Psicanálise. Especializada em Estratégia na USP e Administração 
na FGV, Motivação Humana na Harvard, Diálogo e a Arte de Pensar Junto no MIT. 
Estudou sobre Felicidade e Liderança no Cambridge Center for Adult Education, Boston, 
e Metodologias Ágeis, na ESPM.Professora do Centro de Inovação da ESPM, EHS e FMU.  
 

 

 

   

  LILA MARIA SPADONI LEMES  
  Doutora em psicologia pela Université Paris Descartes, Sorbonne, revalidado pela      

  UNB. Mestre pela Universidade Católica de Goiás. Foi aluna de Michel-Louis      

  Rouquette, pesquisador francês que contribuiu para o desenvolvimento e expansão  

  da teoria das representações sociais. Publicou o livro 'Psicologia aplicada ao direito' e  

  coordenou a publicação do livro Contribuições da Psicologia Social ao Direito".  

 

 

 

 

 

     MARIO TAKEDA  
Prof. Mario Takeda é Trainer Licenciado em PNL pela The Society of NLP (do Richard 
Bandler) e Mind Coach, possuindo também outras formações na área do 
desenvolvimento humano. Ministra suas formações de Practitioner e Master 
Practitioner em PNL (Programação Neurolinguística) na Takeda NLP Institute. Atua 
como Mind Coach atendendo pessoas no desenvolvimento de seus potenciais e 
mudando seus comportamentos para obterem melhores resultados.  

 
 
 
 
 
NARAINA DA ROCHA MARTINS  
Mestranda em Ciências Sociais e Políticas Públicas pela PUC Minas. Instrutora de 
Mediação Judicial pelo CNJ. Advogada especialista em Direito Público, Gestão de 
Conflito e Arbitragem FGV. Mediadora judicial pelo TJSP, especialista em 
Negociação metodologia Harvard. Docente e Supervisora do 9º e 10º FAC da Escola 
Paulista da Magistratura. Participou no Programa de Arbitragem e Mediação - 
Derecho Financeiro y Tributário da Universidade de Santiago de Compostela. 

 



    

  RITA DE CASSIA GODOY SILVA  
Mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Estado de 
Goiás, Mediadora Privada, Advogada colaborativa. Docente em cursos de pós 
graduação em Políticas Públicas pela Uni Caldas-Go, Supervisora em Mediação pelo 
Centro de Mediadores/DF. Mestranda em Psicologia pela PUC Goiás.   

 

 

 

 

 

 

SILVIA PEDROSO NASRALLAH  
Formação em Mediação pelo Instituto IMAB e Mediação Transformativa com o PH Joseph 
Folger promovido pelo IMAB e CAM-CCBC. Negociação na Faculdade Insper. Mediação de 
Disputas e Estratégias de Negociação na Harvard Law School. Tem Certificação ICFML Instituto 
de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Atua como mediadora privada através 
da Pluricorp Consultoria Financeira. Harvard Law School- Mediating Complex Disputes, curso 
ministrado por David Hoffmann; Difficult Conversations, curso ministrado por Sheila Heen, 
Douglas Stone e Bruce Patton. É advogada atuante e Membro do GEMEP /CBAR (grupo de 
estudo do Comitê Brasileiro de Arbitragem.  
 

 
 
 

   TELMO SCHOELER  
Administrador (UFRGS), MBA (Michigan State University - USA), com extensões na Southern 
Connecticut e Yale (USA) e City of London (UK). Longa experiência como diretor e presidente 
de empresas industriais, serviços e de bancos brasileiros e internacionais, incluindo as áreas 
de crédito, investimento e M&A. Foi sócio cofundador da Strategos – Strategy & 
Management, criada em São Paulo em 1989, bem como da Orchestra® Soluções Empresariais, 
da qual é “Chairman”, atuando também ativamente em sua equipe consultiva nas áreas de 
estratégia, governança, sucessão, finanças e M&A. Nos últimos 35 anos tem sido membro ou 
presidente de Conselhos de Administração ou Consultivos de empresas de capital aberto ou 
fechado, em especial de controle familiar. Experiência letiva e de treinamento nacional e 
internacional. Membro do GEEF / FGV-Law e coautor de livros relativos a governança, 
sucessão e perenidade de empresas familiares.  

 
 
 
 

 
TOMAS DRUNKENMOLLE  
Mestre em Filosofia (New York University, PUC-PR) Mestre em Neurociência 
Educacional (Harvard University), Doutorando em Filosofia PUC-PR e possui 
Graduação em Gestão Empresarial e Filosofia. Especialista em Ciências Cognitivas, 
com ênfase na interação entre a Mente e o Comportamento Humano e sua 
aplicação à Resolução de Conflitos, Negociação, Tomada de Decisão e Counseling 
para Executivos. Como alto executivo de empresas multinacionais residiu em 5 
países onde foi responsável pela liderança a integração de culturas e processos em 
diversas joint ventures. Publicações EUA e Brasil. 
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