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O EAD.br 
 

O EAD.br é composto pelas Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate 

de Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate de Universidades Internacionais 

– Laureate International Universities. Atualmente, a Rede Laureate está presente em 25 

países da América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente 

Médio. No Brasil, atua em oito estados brasileiros, em 12 cidades diferentes, sendo a maior 

operação da rede no mundo. Em 2015/2, a Laureate implantou o programa unificado de 

Educação a Distância das Instituições Laureate no Brasil, o EAD.br, incluindo a Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM), Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Potiguar (UnP) e 

o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Em 2018, foi incluído 

nesta operação o Centro Universitário FADERGS. A integração dessas instituições 

possibilitou identificar as melhores práticas dessas Instituições de Ensino Superior (IES), as 

quais são referências hoje para as demais entidades da rede Laureate no Brasil e no mundo, 

pela inovação tecnológica em seus recursos didáticos e formação do seu corpo social 

(docente). 

A proposta pedagógica e tecnológica do EAD.br sempre esteve vinculada às 

perspectivas de novas interações e mídias que se apresentam no mundo contemporâneo. Ela 

também propõe, a partir da metodologia ativa, um olhar diferenciado sobre o saber: não deve 

ser estanque e manter-se isolado, mas, pelo contrário, deve ser compartilhado e construído 

coletivamente, de modo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – estudantes 

e professores – sintam-se participantes ativos na construção do conhecimento. 

O seguinte Manifesto expressa a razão de existir do EAD.br: “É a iniciativa da Laureate 

para transformar a qualidade do EAD no Brasil, por meio de programas online conectados 

com a realidade dos estudantes nas melhores instituições de ensino”. Agrega-se a isso, a 

visão de sermos “reconhecidos como a melhor opção de EAD para os estudantes, 

investidores, colaboradores e parceiros, oferecendo profissionais competitivos ao mercado de 

trabalho”. Seus valores estão pautados na ética, na inovação, no foco ao estudante, no desafio 

e na excelência. 
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SOBRE O CURSO 

 
 

NOMENCLATURA DO CURSO 

Mediação 

 
 

TITULAÇÃO CONFERIDA 

  Tecnólogo 
 

REGIME ESCOLAR 

Seriado Semestral 

 
 

MODALIDADE DE CURSO 

Educação a Distância 

 
 

CARGA HORÁRIA 

1772 horas 

 
OBJETIVO GERAL DO CURSO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Mediação oferece a formação na área de métodos 

adequados de resolução de conflitos, com ênfase em medição, bem como noções jurídicas 

necessárias para compreensão das repercussões jurídicas nas soluções judiciais e 

extrajudiciais de conflitos em âmbito público e privado. O curso contempla uma formação voltada 

para o desenvolvimento de habilidades de gestão de conflitos desde a compreensão do 

panorama legal atual à aplicação das técnicas de negociação e comunicação em diversos 

âmbitos profissionais. O curso está voltado para que o aluno tenha condições de definir 

estratégias de atuação profissional de maneira inovadora, sendo capaz de trabalhar de maneira 

interdisciplinar, independentemente desse curso ser a sua primeira formação no ensino superior 

ou de aperfeiçoamento complementar a sua formação. 

O Curso Superior de Tecnologia em Mediação oferece um referencial teórico-prático que habilite 
o seu aluno para a execução de atividades voltadas para a gestão de conflitos em diversos 
ambientes profissionais, voltado para meios consensuais como a conciliação, a mediação e os 
demais meios de prevenção e solução adequada de conflitos, na esfera judicial ou extrajudicial, 
nas diversas áreas jurídicas, organizacional, comunitária, etc., voltados para o desenvolvimento 
da cultura do diálogo. 
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COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  
 

 

 

PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências 

e habilidades na área do curso, considerando que o mercado tem se comportado de maneira 

positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar posições de trabalho nos setores 

público e privado, nas áreas de gestão de atividades jurídicas e sociais. Destina-se ao público 

que desejada uma formação em nível de ensino superior e graduados nas mais diversas áreas 

de conhecimento que buscam uma qualificação para atuação no mercado de trabalho.  

  

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes 

competências/habilidades: 

 Ampliação do senso jurídico e ético-profissional; 

 Interpretação e elaboração de minutas e contratos; 

 Aprofundamento da noção das normas do ordenamento jurídico, identificando o 

fenômeno jurídico e seus efeitos e compreendendo de forma interdisciplinar os 

fenômenos políticos, sociais e econômicos; 

 Habilidade de comunicar-se com precisão, verbalmente e por escrito, inspirando 

confiança, bem como ler, compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos, 

com a devida utilização da terminologia e normas técnico-jurídicas; 

 Atuar, utilizando métodos e tecnologias sociais aplicadas, para articular o conhecimento 

teórico e prático, em todas as instâncias administrativas, judiciais, públicas ou privadas, 

observando ditames éticos e jurídicos; 

 Aprofundamento da técnica utilizada nos diferentes modelos de solução adequada de 

conflito; 
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 Promover a reflexão quanto à necessidade da utilização dos métodos adequados de 

solução de conflito em face à realidade judicial brasileira; 

 Compreensão das técnicas e ferramentas de comunicação; 

 Qualificação no tratamento interpessoal em âmbito particular e profissional 

 Compreensão dos fundamentos relativos aos meios adequados de resolução de conflitos 

em âmbito judicial e extrajudicial, se posicionando de forma ética no ambiente de 

exercício da sua prática profissional; 

 Condições de analisar criticamente a gestão de conflitos, concebendo e debatendo 

soluções possíveis para os diversos desafios colocados ao profissional/empreendedor 

que seja capaz de contribuir com o desenvolvimento humano e social. 

 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 
DIREITO CIVIL - PARTE GERAL  
 
Enfoca o estudo da teoria geral do Direito Civil. Aborda os conceitos de relação jurídica e seus 
sujeitos, fatos, atos e negócios jurídicos. Trata, também, dos institutos da prescrição e da 
decadência. Tudo isso é feito a partir de uma perspectiva constitucionalmente adequada 
(constitucionalização do direito privado). 
 
DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE CIVIL  
 
Estuda as relações obrigacionais, suas bases históricas, conceituais e dogmáticas. Aborda o 
inadimplemento da obrigação, os vícios redibitórios e a evicção, as modalidades de obrigação, 
os atos unilaterais, a execução, o adimplemento e a extinção das obrigações, a responsabilidade 
civil contratual e extracontratual, objetiva e subjetiva, e as excludentes de responsabilidade. 
 
DIREITO CIVIL APLICADO - TEORIA DO CONTRATO                   
 
A disciplina enfoca a teoria geral dos contratos. Aborda a formação do contrato, classificação, 
efeitos, evicção e vícios, bem como os procedimentos decorrentes. Analisa a extinção da 
relação contratual e examina as espécies de contratos civis e mercantis. 
 
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  
 
A disciplina trata da Teoria da Constituição em perspectiva evolutiva, partindo do conceito e 
classificação de Constituição, do poder constituinte, com destaque para a Teoria dos Direitos 
Fundamentais e a Hermenêutica Constitucional no Controle de Constitucionalidade. 
 
COMUNICAÇÃO  
 
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos 
linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. 
Identifica e reflete sobre as estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da 
oralidade e da escrita. 
 
PROJETO INTEGRADOR - TEMAS TRANSVERSAIS EM DIREITO  
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Atuação do profissional da área do Direito como profissional atuante e comprometido com as 
temáticas sociais, tais como: ética, inclusão social, relações étnico-raciais, diversidade cultural: 
cultura afro-brasileira e indígena, direitos humanos, justiça restaurativa, cidadania, políticas 
públicas, mediação, orientação sexual; gênero, responsabilidade social, responsabilidade 
ambiental, autismo. 
 
TEORIA DO PROCESSO  
 
Aborda os institutos fundamentais do Processo Civil, a partir do estudo dos princípios 
constitucionais. Os pilares estruturantes da Teoria do Processo: jurisdição, ação e processo - 
com atenção ao modelo multiporta de justiça e meios integrados de solução de conflitos, 
competência, sujeitos do processo, auxiliares de justiça, atos, prazos, nulidades e o negócio 
jurídico processual. 
 
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA, TÉCNICAS DE ESCUTA ATIVA E NEGOCIAÇÃO   
 
A disciplina tem como objeto o estudo da interface entre comunicação não-violenta e a 
negociação, estudo da metodologia de Marshall Rosenberg, análise de conceitos basilares da 
teoria da comunicação, busca de desenvolvimento de habilidades de escuta ativa e empática, 
fundamentos de negociação, estudo do método de negociação desenvolvido pela Harvard 
Negotiation e técnicas de negociação. 
 
GERENCIAMENTO DE CRISES E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  
 
A disciplina possibilita a compreensão acerca dos conflitos, seus tipos, estilo e forma de manejo.  
Após, problematiza os meios de resolução pacífica de conflitos (arbitragem, negociação, 
conciliação e mediação). Por fim, aborda o papel e a ética do mediador, a Justiça Restaurativa 
no campo da Segurança Pública e as situações e tipos de crise na segurança pública. 
 
DIREITO CIVIL APLICADO - REAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
Estuda as relações de titularidade a luz de interpretação constitucional. Aborda a relação 
existente entre direitos reais e pessoais, posse e propriedade e as respectivas ações 
possessórias e petitórias, bem como o fracionamento dos poderes da propriedade em direitos 
reais de aquisição, garantia e uso, gozo e fruição, além dos efeitos e atributos da propriedade 
intelectual. 
 
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  
 
Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a 
constituição da sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a 
diversidade da cultura brasileira e o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação 
do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 
 
PROJETO INTEGRADOR - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL JURÍDICO  
 
A disciplina analisa a estrutura, as relações e o ambiente interno de organizações bem como a 
definição e o mapeamento de processos. Explora também a Identificação de problemas, a coleta 
e a interpretação e análise de dados coletados nas organizações com vistas a possibilitar a 
elaboração de relatório de diagnóstico organizacional e oportunizar a elaboração de propostas 
de melhoria e de mudança. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO DE CONHECIMENTO  
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A disciplina aborda o procedimento comum do processo de conhecimento de natureza cível, em 
primeiro grau de jurisdição: a petição inicial, a audiência de conciliação ou sessão de mediação, 
a defesa, a fase de saneamento, a fase instrutória, a sentença e a coisa julgada. Aborda, ainda, 
as tutelas provisórias de urgência e de evidência: distinções; requisitos; procedimentos e 
efetivação. 
 
PSICOLOGIA JURÍDICA  
 
A disciplina versa sobre a psicologia à luz do Direito e da Lei, desde a conceituação e papel do 
psicólogo no universo jurídico, os laudos psicológicos, a questão da saúde mental, do trabalho 
com os agentes penitenciários, da violência familiar e da ética no âmbito da Vara de família e 
da Vara da Infância e da adolescência bem como as formas de comunicação e a mediação e a 
justiça restaurativa. 
 
MEDIAÇÃO JUDICIAL CÍVEL  
 
Tem como objeto o estudo da mediação de conflitos civis em âmbito judicial e extrajudicial, a 
fundamentação do panorama da justiça multiportas, a compreensão acerca das diferenças dos 
métodos adequados de resolução de conflitos, do novo modelo processual e do contexto 
normativo atual, bem como do respeito aos princípios, técnicas, procedimentos e a interface 
entre modelos de mediação. 
 
ARBITRAGEM  
 
A disciplina tem como objeto o estudo da Arbitragem, o desenvolvimento do panorama 
normativo a respeito da matéria, no que diz respeito à Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996 com 
alterações da Lei 13.129/2015) e o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), conceito, 
natureza, espécies, o procedimento arbitral e o contexto em que se insere, tanto em âmbito 
nacional quanto internacional. 
 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  
 
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania 
e suas respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as 
interferências antrópicas no meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto 
das inovações tecnológicas. Aborda ainda tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de 
responsabilidade social e justiça. 
 
PROJETO INTEGRADOR -  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM DIREITO  
 
Aborda (1) Avaliação Estratégica: compreensão de norteadores estratégicos, cadeia de Valor, 
5 forças de Porter e estratégias genéricas; (2) Planejamento Estratégico: Matriz BCG e Análise 
SWOT, realinhamento de norteadores estratégicos e declaração de objetivos e (3) 
Desdobramento Estratégico: ações estratégicas/planos táticos e indicadores de desempenho e 
Key Performance Indicator (KPIs). 
 
DIREITO CIVIL APLICADO - FAMÍLIA E SUCESSÕES  
 
A disciplina tem como objeto o estudo da evolução histórica dos direitos de família sucessório, 
em especial após a Constituição Federal de 1988. Aborda questões de direito matrimonial e 
convivencial, relações de parentesco, filiação, abertura e formas de sucessão, transmissão de 
herança, rito comum das ações de família e procedimentos do inventário e da partilha judicial e 
extrajudicial. 
 
MEDIAÇÃO JUDICIAL EM FAMÍLIA  
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A disciplina tem como objeto de estudo a mediação de conflitos familiares, o estabelecimento 
de relações entre as dinâmicas e ciclos familiares com os conflitos, as especificidades da técnica 
na mediação familiar, a abordagem de conflitos envolvendo crianças e adolescentes e a 
fundamentação de modelos de mediação aplicáveis aos conflitos familiares, inclusive as 
habilidades do mediador. 
 
PRÁTICA SIMULADA EM MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM  
 
A disciplina tem como objetivo o aprofundamento do aporte teórico a respeito da negociação, 
mediação e arbitragem a partir de exercícios práticos, estudo de casos e simulações, 
demonstração das técnicas e ferramentas aplicadas, confecção de planos de negociação, 
detalhamento dos processos de mediação de arbitragem. 
 
OPTATIVA  
 
PROJETO INTEGRADOR - GESTÃO DE PROJETOS EM DIREITO  
 
Explora processos de gerência de projetos, desde a identificação dos objetivos, seleção de 
métodos e técnicas para implementação, definição de prazos, custos, qualidade e avaliação na 
perspectiva de atuação do profissional da área jurídica, contribuindo em áreas como 
Administração e Segurança Públicas, Sistema Penitenciário, Reintegração Social, Mediação, 
Arbitragem e Gestão de Projetos Sociais. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES   
 
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na 
formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, 
produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e outras 
consideradas próprias ao curso. 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA 
 

A avaliação do desempenho escolar é realizada no decorrer da disciplina, com entrega 

de atividades online e a realização de uma prova presencial, obrigatória, realizada no polo de 

apoio presencial em que o estudante está devidamente matriculado. A avaliação abrange 

também aspectos de frequência. O EAD.br adota como critério para aprovação a frequência 

mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O estudante que não atingir o percentual 

está automaticamente reprovado na disciplina. A frequência é apurada a partir da completude 

das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 
INFRAESTRUTURA 

 

Dentre os espaços mínimos apresentados nas sedes das Instituições e nos polos integrantes 

do EAD.br encontram-se: 

 Instalações administrativas para atendimento aos candidatos e estudantes; 
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 Sala(s) de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos ou 

encontros de integração; 

 Instalações Sanitárias; 
 

 Área de Convivência; 
 

 Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas, com acesso à 

internet; 

 Área para Estudo: a consulta às bibliografias básica e complementar são garantidas na 

sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e as IES e os polos contam com espaços de estudos; 

 Laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s) ofertado(s), deverão 

constar laboratórios didáticos específicos (ex.: Brinquedoteca) em consonância com a 

proposta pedagógica do curso. 


