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III CURSO DE MEDIAÇÃO EM SAÚDE
Considerando a necessidade de qualificação do quadro de profissionais atuantes nos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e no Comitê Executivo de Saúde do Estado do Ceará,
o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC/TJCE torna
abertas as inscrições para o III Curso de Mediação em Saúde.

MODALIDADE E CARGA HORÁRIA:
O Curso totalizará 40 (quarenta) horas/aula a serem realizadas integralmente na
modalidade de ensino a distância pela plataforma EAD do TJCE, durante quatro semanas.
O acesso será feito pela plataforma Mídia Moodle, do serviço de treinamento do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A capacitação é dividida em módulos, devendo cada
módulo ser acessado no período de 01 (uma) semana, perfazendo um total de 04 (quatro)
semanas de aulas à distância. O aluno deverá obrigatoriamente ler os artigos, participar dos
fóruns, realizar os exercícios e resolver as avaliações finais nos prazos preestabelecidos. O aluno
deverá alcançar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento no somatório das
atividades dos quatro módulos (questionário e fórum de discussão I a IV) para certificação.
PÚBLICO-ALVO:
O curso destina-se, preferencialmente, a servidores e estagiários lotados nos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs, bem como profissionais indicados
pelo Comitê Executivo de Saúde do Estado do Ceará. Excepcionalmente, em havendo excesso de
vagas, poderão ser preenchidas por servidores de unidades judiciárias e administrativas e por
conciliadores e mediadores voluntários atuantes nos CEJUSCs.
QUANTIDADE DE VAGAS:

Serão disponibilizadas 90 (noventa) vagas, sendo 30 (trinta) destinadas ao preenchimento
direto pelo Comitê Executivo de Saúde do Estado do Ceará e 60 (sessenta) a serem preenchidas por
ordem de inscrição e em atenção às preferências estabelecidas nos critérios de destinação do
público-alvo.
INSCRIÇÕES:
Os servidores e estagiários que desejarem participar do III Curso de Mediação em Saúde
do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará – NUPEMEC/TJCE deverão preencher o formulário eletrônico
disponibilizado pelo link https://spes.tjce.jus.br/index.php/277596?lang=pt-BR, entre os
dias 28 de julho e 04 de agosto de 2020.
FACILITADOR:
FLÁVIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO: Graduado em Direito pela Universidade Federal
do Ceará (UFC), turma 2012.2. Especialista em Direito Público pela Faculdade Entre Rios do
Piauí (FAERPI) e Pós-Graduado em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Ceará
(UECE). Professor de ensino superior em Direito. Servidor de carreira do Poder Judiciário
Cearense desde 2010. Sócio-Quotista e Facilitador do Instituto de Mediação e Conciliação do
Ceará (IMECC). Instrutor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desde 2014. Instrutor dos
cursos de Procedimentos dos Juizados Especiais pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
desde 2017. Ex-Professor da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará
(AESPCE). Experiência na área de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania.
CRONOGRAMA:
Inscrição

28/07/2020 a 04/08/2020

Resultado

07/08/2020

Aulas teóricas à
distância

Módulo I – 19 a 25 de agosto de 2020

10 horas/aula

Módulo II – 26 de agosto a 1º de setembro de 2020

10 horas/aula

Módulo III – 02 a 08 de setembro de 2020

10 horas/aula

Módulo IV – 09 a 16 de setembro de 2020

10 horas/aula

EMENTA:
a) MÓDULO I – A Judicialização da Saúde no Brasil: História e Legislação. Atuação dos
poderes e seus limites; O conceito de saúde, o poder médico e a judicialização; O direito à saúde,
o dilema econômico da escassez e a boa gestão do recurso público; Judicialização e a
reivindicação de direitos sociais pela população; Interferência do judiciário em critérios de
utilização de medicamentos.
b) MÓDULO II – Saúde Pública e Saúde Suplementar: O Sistema Único de Saúde
(SUS): os campos de atenção do SUS, municipalização do SUS (o município e a saúde dos seus
cidadãos; as normas operacionais básicas do SUS, as condições da gestão municipal do SUS;
financiamento do SUS; Visão Geral do setor de Saúde Suplementar no Brasil. Marco legal. A
regulação da Saúde Suplementar. Atribuições da ANS, suas atividades e estrutura. Legislação
sobre Saúde Suplementar. Legislação específica e CDC. Empresas que atuam no setor da saúde:
administradoras, cooperativas, entidades filantrópicas, seguradoras, Medicina de Grupo, Planos

de Saúde Individuais e Coletivos, com ou sem patrocinador, coberturas, seguros de saúde,
contratos. Reajustes de planos e seguros-saúde. Cobertura assistencial, rol da ANS, exclusões de
cobertura, reembolso, cancelamento unilateral do contrato pela Operadora, manutenção de
aposentados e ex-empregados no contrato. Carências. Urgências e emergências. Doenças e
lesões preexistentes. Contratos. Contratos e planos coletivos. Reembolso ao SUS.
c) MÓDULO III – Introdução à Mediação em Saúde: Panorama histórico dos métodos
consensuais de solução de conflitos. Resolução CNJ n° 125/2010. Novo Código de Processo Civil
CPC. A Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos: Objetivos: acesso à
justiça, mudança de mentalidade. Estruturação CNJ. Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.
Criação do Fórum Nacional para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à
saúde e Resolução nº 107/2010 do CNJ. Implantação de Câmaras de Mediação em Saúde.
d) MÓDULO IV – Atuação do mediador em demandas de Saúde Pública e
Suplementar: Mediação em Saúde: Definição e conceitualização. Conceito e filosofia.
Mediação em Saúde judicial e extrajudicial, prévia e incidental. Etapas: pré-mediação e mediação
propriamente dita em Saúde (acolhida, declaração inicial das partes, planejamento,
esclarecimentos dos interesses ocultos e negociação do acordo). Técnicas ou ferramentas da
Mediação aplicadas à Mediação em Saúde (comediação, recontextualização, identificação das
propostas implícitas, formas de perguntas, escuta ativa, produção de opções, acondicionamento
das questões e interesses das partes, teste de realidade ou reflexão); O papel do
conciliador/mediador e sua relação com os envolvidos (ou agentes) na mediação em Saúde.
Contornando as dificuldades: situações de desequilíbrio e descontrole emocional causadas pela
relevância da matéria.
CERTIFICAÇÃO:
O certificado de conclusão do III Curso de Mediação em Saúde será emitido
exclusivamente pelo NUPEMEC/TJCE, após a conclusão de todas as etapas do curso, aos alunos
que obtiverem aproveitamento satisfatório.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
Quaisquer solicitações de interesse do aluno participante deverá ser enviado mediante
correspondência eletrônica informando os números do edital e da turma da qual participa, de
modo a facilitar a sua identificação e situação funcional, para o seguinte endereço eletrônico:
nupemec.cursos@tjce.jus.br ou nos telefones: (85) 3207-6876 ou 3207-6878.

