
MEDIAÇÃO E 
GESTAO DE 
CONFLITO

PRESENCIAL



O curso de MEDIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITO qualifica pessoas com recursos e práticas que a

habilite na construção de relações saudáveis, no respeito e acolhimento das diferenças o que

promove a redução de inúmeras formas de conflitos decorrentes das relações interpessoais em

instituições, empresas, famílias, religiões e comunidade em geral.



A UNIPAZ GOIÁS em parceria com a PUC GOIÁS  oferecem para você o curso de 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 

nas modalidades EAD e PRESENCIAL

Este curso também é oferecido na modalidade FORMAÇÃO

INICIO PREVISTO PARA MARÇO/2022



OBJETIVO

Capacitar o mediador de conflito, 

com o objetivo de habilitá-lo a 

solucionar conflitos e reconhecer 

as situações que envolvem atos 

de violência e agressividade 

contrapondo soluções pacíficas, 

práticas restaurativas, solidárias  

e éticas na escola, nas empresas, 

na família e na sociedade como 

um todo. 



A QUEM SE DESTINA 

Gestores, advogados, juízes, promotores de justiça, professores, terapeutas, psicólogos,

líderes comunitários e todas as pessoas interessadas em transformar relações conflituosas

em relações pacíficas e harmoniosas.



ESTRUTURA

• 360h

• 18 encontros mensais

• Modalidades: EAD. 

• Entrega de trabalhos acadêmicos conforme 

cronograma do curso.

• Entrega do trabalho final na modalidade  Obra Prima.



HORÁRIOS DE AULAS

• Horário das aulas:

• sexta-feira: 19h às 22:h

• sábado (9h às 12h e 14h às 17h)

• Participação do fórum na

plataforma

• Grupo de estudo

• Trabalhos acadêmicos



CONTEÚDO MÓDULO 1

RELAÇÕES COLABORATIVAS E HUMANIZADAS 

▪ Conversar, conviver e cooperar

▪ Conflito e transformação

▪ Precisa-se (de) ser humano 

▪ Redes e cultura colaborativa: pedagogia da cooperação 

▪ A Arte de Viver o Conflito



CONTEÚDO MÓDULO 2

PROCESSO CONSTRUTIVO DA MEDIAÇÃO

▪ Comunicação não violenta

▪ Processos circulares e diálogos restaurativos

▪ Diálogo e construção de consenso

▪ O conflito e a abordagem sistêmica



CONTEÚDO 
MÓDULO 3

APLICAÇÃO PRÁTICA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

▪ Dragon Dreaming e fluxonomia 4D

▪ O processo prático da mediação 

▪ A impermanência: vida, morte e o vir a ser



Nossa plataforma possui uma navegação simplificada, com interface 

intuitiva que se adapta a diversos dispositivos.



• Inscreva-se  AGORA e ganhe 40% de desconto na 
matrícula.

• Descontos de 20% nas  duas primeiras mensalidades 
do curso.

• Garantia sobre o valor fixo total do curso.

• Plano personalizado de pagamento.

INVESTIMENTO
para matrícula até 20/12/21

UNIPAZ Goiás - 20 anos dedicados à  Educação Transdisciplinar Holística.         

Transformando vidas e carreiras





INSCRIÇÃO 

✓ Claudia Albuquerque 
(62) 9 9996 8247  

✓ Ozenir Lima 
(62) 9 9865 6335

Estamos esperando você chegar!



WWW.UNIPAZGOIAS.ORG.BR

FONE( 62) 9 8131 6453

Contato@unipazgoias.org.br

http://www.unipazgoias.org.br/
mailto:Contato@unipazgoias.org.br

