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I CURSO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA PREPOSTOS

Considerando a necessidade de aprimoramento contínuo do quadro de prepostos de empresas
para atuação em sessões de conciliação e mediação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania do Estado do Ceará, e buscando apresentar os métodos consensuais por uma perspectiva
didática,  voltada  à  atuação  em  demandas  empresariais,  o  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC/TJCE torna abertas as inscrições para o I Curso
de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos para Prepostos.

MODALIDADE E CARGA HORÁRIA:

O Curso totalizará 14 (catorze) horas/aula a serem realizadas integralmente na modalidade
de ensino a distância pela plataforma EAD do TJCE, durante duas semanas.

O acesso será feito pela plataforma Mídia Moodle, do serviço de treinamento do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. A capacitação será realizada em módulo único, com textos digitais
e videoaula gravada e disponibilizada no portal, a serem acessados segundo a conveniência do
aluno,  durante o período de realização do curso.  Para certificação,  o aluno deverá realizar a
avaliação final e alcançar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento.

PÚBLICO-ALVO: 

O curso destina-se a  servidores de unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de
Justiça  do  Estado  do  Ceará,  aos  prepostos  que  atuam  representando  pessoas  jurídicas  em
sessões de conciliação e mediação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do
Estado do Ceará e aos conciliadores e mediadores voluntários atuantes nos CEJUSCs.



QUANTIDADE DE VAGAS:

Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas, a serem preenchidas por ordem de inscrição.

INSCRIÇÕES:

As inscrições podem ser solicitadas no período de 16 a 21 de setembro de 2020, pelo link:
https://spes.tjce.jus.br/index.php/732492?lang=pt-BR

FACILITADOR:

MÁRIO FILLIPE CARDOSO DE ABREU: Assessor Judiciário no Tribunal de Justiça do
Estado  do  Ceará.  Professor  universitário.  Mestre  em  Planejamento  e  Políticas  Públicas  pela
Universidade Estadual do Ceará (2016). Especialista em Direito Civil e Empresarial pelo Damásio.
Ex- Assistente Judiciário do 24º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza-CE. Sócio quotista
do Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará (IMECC). Tutor dos Cursos de Procedimentos
dos  Juizados  Especiais  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará.  Ex-Diretor  do  Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará.

CRONOGRAMA:

Inscrição 16 a 21 de setembro de 2020

Resultado 22 de setembro de 2020

Aulas teóricas à
distância

24 de setembro a 08 de outubro de 2020 14 horas/aula

EMENTA:

Conhecimento acerca da Resolução nº 125/10 do CNJ; 
Introdução aos meios adequados de resolução de conflitos; 
Compreensão do conflito; 
Finalidade da negociação; 
Funções do preposto; 
Atuação nas sessões de conciliação. 

CERTIFICAÇÃO:

O certificado de conclusão do I Curso de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos
para Prepostos 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, 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.
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