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Objetivos do componente curricular: 

Objetivo geral: 
Apresentar ao corpo discente os meios adequados para a solução de 
conflitos: negociação, mediação, conciliação e arbitragem, visando capacitar 
o aluno a distinguir corretamente tais institutos, de modo a identificar a forma 
correta de sua utilização para que, através da carreira jurídica, estejam 
habilitados para a promoção da pacificação social, em consonância aos 
fundamentos legais vigentes, agregando-se, através da disciplina, o prisma 
da atuação profissional, norteado em um andar não necessariamente 
litigante, como forma de solução de conflitos, atendendo o desenvolvimento 
da formação humanística implantado no curso de Direito da Instituição.  

 
 

Objetivos específicos: 
1- Propiciar aos discentes o conhecimento da técnica e aplicação ética 

dos institutos, com a finalidade de ampliação do acesso à justiça 
2- Reconhecer a possibilidade de solução de conflitos pelos meios 

adequados 
3- Identificar a aplicação do instituto no cenário nacional e internacional 
4- Diferenciar negociação, mediação, conciliação e arbitragem no âmbito 

do Direito 
5- Demonstrar a possibilidade de solucionar conflitos entre pares através 

de meio menos litigante, bem como demonstrar as vantagens no 
panorama da resolução pacífica 

6- Habilitar o discente para um melhor aproveitamento do conteúdo, 
ampliando a atuação profissional no âmbito dos institutos alternativos 
de solução de controvérsias 

7- Contribuir para a desenvoltura global, o senso de cooperação e 
pacificação no ambiente de atuação do discente 

 

 



	
Ementário do componente curricular: 

Teoria do conflito. Acesso à Justiça. Métodos de solução de conflitos 
consensuais extrajudiciais. Sistemas de mediação. Arbitragem, Conciliação e 
a Negociação. 
 
 

Metodologia de ensino utilizada no desenvolvimento do componente 
curricular: 

 
• Exposição do conteúdo teórico através de aulas expositivas e 

dialogadas 
• Leituras dirigidas e pesquisas bibliográficas 
• Trabalhos em grupo e individuais intra e extraclasse 
• Análise e intepretação de filmes 
• Exercícios, resumos e estudos de casos 
• Possibilidade de visita técnica 
• Possibilidade da vinda de profissionais para proferir palestras 

 
 

Recursos didáticos utilizados no desenvolvimento do componente 
curricular: 

• Lousa 
• Pincel 
• Computador e data show 
• Jornais, cartazes, revistas e livros; 

 

Atividades avaliativas: 

1ª etapa: 2ª etapa: 3ª etapa: 
Exercícios 
avaliativos: 10 Exercícios 

avaliativos: 5 Exercícios 
avaliativos: 0 

Atividade 
interdisciplinar: 5 Atividade 

interdisciplinar: 10 Atividade 
interdisciplinar: 10 

Avaliação 
formal: 15 Avaliação 

formal: 15 Avaliação 
formal: 30 

Pontuação 
total 

distribuída: 
30 

Pontuação 
total 

distribuída: 
30 

Pontuação 
total 

distribuída: 
40 

 

Conforme o manual do aluno em vigor, para que o aluno possa realizar a 
avaliação final, o mesmo deverá apresentar pontuação mínima de 20 pontos na 
primeira e segunda etapa. Para obter aprovação, o aluno deverá apresentar 



	
presença mínima de 75% das aulas e pontuação maior e/ou igual a 60% da 
pontuação distribuída. 

Programação para o desenvolvimento do componente curricular: 
1) Introdução aos métodos alternativos de resolução de disputas. 

Tribunal Multiportas. (Resolução CNJ 125/2010, CPC/2015 e Lei 
13.140/2015). Meios de solução de conflitos . 

2) Conflito. Comunicação: teoria e demonstração de casos e exemplos  
3) Conciliação. Conceito. Etapas, técnicas e o papel do conciliador. 

Exemplos. Exercícios e Simulação  
4) Negociação. Técnicas. Simulação.  
5) Negociação. Princípios da Negociação. Papel do negociador. Etapas 

da Negociação.  
6) Mediação: noções gerais e características. Histórico e relevância.  
7) Mediação: Princípios, escolas.  
8) Mediação. Papel do Mediador. Técnica de Mediação.  
9) Mediação: Procedimentos 
10)  Mediação judicial e o NCPC  
11) Mediação privada e a Lei 13.140/2015.  
12) Mediação temática: familiar (aspectos específicos), civil, empresarial.  
13) Mediação temática: Trabalhista e penal  
14) Arbitragem: notícia histórica, conceito, natureza jurídica, 

constitucionalidade e princípios.  
15) Arbitragem: características fundamentais e classificação  
16) Convenção arbitral: cláusula compromissória e compromisso arbitral. 

Árbitros: deveres, responsabilidades, poderes e restrições; advogados 
na arbitragem.  

17) Sentença arbitral.  
18) Meios de cumprimento da sentença arbitral.  
19) Sentença arbitral e meios de impugnação (invalida  
20) Arbitragem temática – a utilização da arbitragem em diversas matérias 
21) Arbitragem internacional e homologação de sentença arbitral 

estrangeira.  

 

Bibliografia do componente curricular: 

Bibliografia básica: 

Referência da obra: 
Volumes 

disponíveis 
na biblioteca 

física: 

Biblioteca 

Física  Virtual 

CAHALI, Francisco José. Curso de 
Arbitragem: Mediação, Conciliação, 
Resolução CNJ 125/2010. 2. ed. Edição, 
Revista dos Tribunais. 

    X 

SCAVONE Junior, Luiz Antônio. Manual de 
Arbitragem. Mediação e Conciliação.  7. ed. 
Grupo GEN, 2016. 

    X 



	
PANTOJA, Fernanda Medina / Diogo 
Assumpção Rezende de Almeida / Pelajo, 
Samantha. A Mediação no Novo Código de 
Processo Civil. 2. ed. Forense, 2016. 

    X 

TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos 
Civis. 3. ed. Grupo GEN, 2016. – Bibliografia 
Virtual 

-                   X 

 

Bibliografia complementar:  

Referência da obra: 
Volumes 

disponíveis 
na biblioteca 

física: 

Biblioteca 

Física  Virtual  

CAHALI, Francisco. Arbitragem - comentários 
ao projeto de lei nº 406/2013. 1. ed. Saraiva, 
2016. 

2    X 

LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos 
Alberto ; MARTINS, Pedro 
Batista  (coordenadores). Arbitragem: estudos 
em homenagem ao Prof. Guido Fernando 
Silva Soares. Grupo GEN, 2007. 

2    X 

JUNQUEIRA, Gabriel Herscovici. Arbitragem 
Brasileira na Era da Informática: Um Estudo 
das Principais Questões Processuais. Grupo 
GEN, 2015. 

2    X 

VERÇOSA, Fabiane et al. Arbitragem e 
Mediação - Temas Controvertidos. Grupo 
GEN, 2014. 

2    X 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e 
processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. 
ed. Grupo GEN, 2012. 

2    X 

DECCACHE, Antonio Carlos 
Fernandes. Cláusula de Arbitragem nos 
Contratos Comerciais Internacionais. Grupo 
GEN, 2015. 

  

BACELLAR, Roberto Portugal.Col. saberes do 
direito 53 - Mediação e Arbitragem, 1. ed. 
Saraiva, 2012. 

  

 

Relação com as competências propostas pela Diretriz Curricular Nacional 
do curso: 

Competências e habilidades propostas pela DCN: 
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 

A disciplina aborda 
esta competência? 

Sim Não 
I	-	interpretar	e	aplicar	as	normas	(princípios	e	regras)	do	sistema	jurídico	
nacional,	 observando	 a	 experiência	 estrangeira	 e	 comparada,	 quando	
couber,	 articulando	 o	 conhecimento	 teórico	 com	 a	 resolução	 de	

X 
 



	
problemas; 
II	 -	 demonstrar	 competência	 na	 leitura,	 compreensão	 e	 elaboração	 de	
textos,	 atos	e	documentos	 jurídicos,	 de	 caráter	negocial,	 processual	ou	
normativo,	bem	como	a	devida	utilização	das	normas	técnico-jurídicas; 

X 
 

III	-	demonstrar	capacidade	para	comunicar-se	com	precisão; X  
IV	 -	 dominar	 instrumentos	 da	 metodologia	 jurídica,	 sendo	 capaz	 de	
compreender	 e	 aplicar	 conceitos,	 estruturas	 e	 racionalidades	
fundamentais	ao	exercício	do	Direito; 

X 
 

V	 -	 adquirir	 capacidade	 para	 desenvolver	 técnicas	 de	 raciocínio	 e	 de	
argumentação	 jurídicos	 com	 objetivo	 de	 propor	 soluções	 e	 decidir	
questões	no	âmbito	do	Direito;	 

X 
 

VI	 -	 desenvolver	 a	 cultura	do	diálogo	e	o	uso	de	meios	 consensuais	 de	
solução	de	conflitos; X  

VII	 -	compreender	a	hermenêutica	e	os	métodos	 interpretativos,	com	a	
necessária	 capacidade	 de	 pesquisa	 e	 de	 utilização	 da	 legislação,	 da	
jurisprudência,	da	doutrina	e	de	outras	fontes	do	Direito; 

X 
 

VIII	 -	 atuar	 em	 diferentes	 instâncias	 extrajudiciais,	 administrativas	 ou	
judiciais,	com	a	devida	utilização	de	processos,	atos	e	procedimentos; X  

IX	-	utilizar	corretamente	a	terminologia	e	as	categorias	jurídicas;	 X	  
X	-	aceitar	a	diversidade	e	o	pluralismo	cultural;	 X	  
XI	-	compreender	o	impacto	das	novas	tecnologias	na	área	jurídica;	 X	  
XII	 -	 possuir	 o	 domínio	 de	 tecnologias	 e	 métodos	 para	 permanente	
compreensão	e	aplicação	do	Direito;	

X	  

XIII	 -	 desenvolver	 a	 capacidade	 de	 trabalhar	 em	 grupos	 formados	 por	
profissionais	do	Direito	ou	de	caráter	interdisciplinar;	e	

X	  

XIV	 -	 apreender	 conceitos	 deontológico-profissionais	 e	 desenvolver	
perspectivas	transversais	sobre	direitos	humanos	 X  

 

Parecer do Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

Aprovado: Reprovado: Revisado: Nº da 
revisão: 

 Em: /   /         Em:       /    /  Em: /     /    
 

Cidade e data: 

Nova Serrana, 04 de Fevereiro de 2019. 

Assinaturas e ciência: 

 
  

Professor(a) responsável pelo 
componente curricular. 

Coordenador(a) responsável pelo 
curso. 

 


