
PROGRAMA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA SERVIDORES E
MAGISTRADOS DO TRT DA 7ª REGIÃO – PARTE PRÁTICA

Período: 19 de agosto a 18 de novembro de 2022

Carga horária: 60 horas.

Formadores(as) /Tutores(as): 

• Déa Marisa Brandão Cubel Yule, Magistrada do TRT da 24ª Região;

• Dorotéia Silva de Azevedo Mota, Magistrada do TRT da 5ª Região;

• Fernando Hoffmann, Magistrado do TRT da 9ª Região;

• Flávio Costa, Magistrado TRT da 19ª Região;

• Roberta de Melo Carvalho, Magistrada do TRT da 10ª Região.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRÁTICA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO CARGA
HORÁRIA

1º Encontro
síncrono: 19 de
agosto de 2022

-Reunião preparatória para a formação prática;
-Encontro de integração;
-Apresentação do curso e dos relatórios;
-Protocolo de observação;
-Dúvidas práticas sobre a realização de sessões de conciliação
e mediação;
-Divisão  de  grupos  entre  os  instrutores/tutores  para
encontro com o grupo (01 hora).

04 horas

Fase de
observação:

período de 22 de
agosto a 15 de

setembro de 2022

-O(a)  aluno(a)  deve acessar  o  moodle do TRT7  para  obter
todas as orientações do Curso;
-O(a)  aluno(a)  deve  fazer  o  agendamento  das  audiências
conforme orientações no moodle, podendo escolher entre os
Cejuscs conveniados;
-O(a) aluno(a) deve assistir a 2 ou 3 turnos de audiências;
-O(a)  aluno(a)  deve  apresentar  5  relatórios  de  audiências
observadas e enviar pelo  moodle ao seu tutor(a), que será
responsável  pelo  feedback e  dúvidas  na  modalidade
assíncrona;
-O modelo de relatório de audiências consta no  moodle da
Ejud7;
-Serão  atribuídas  12  horas/aula  pela  observação  de
audiências  e  3  horas/aula  pela  elaboração  dos  relatórios,
totalizando 15 horas/aula;
-As dúvidas e dificuldades devem ser tratadas com a equipe
da Ejud7.

15 horas

2º Encontro 
síncrono: 16 de

setembro de 2022

-Análise da fase de observação;
-Identificação e análise das melhores práticas observadas;
-Preparação para a fase seguinte;
-A  importância  da  declaração  de  abertura.  As  fases  do
processo de mediação. Principais técnicas de comunicação;
-Observações de melhores práticas;

04 horas
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-Relatório de comediação;
-Reunião dos tutores/instrutores com os supervisionados (01
hora).

Fase de
comediação:

períoso de 19 de
setembro a 17 de
outubro de 2022

-O(a) aluno(a) deve fazer o agendamento para realização de
2  turnos  de  comediação/coconciliação  em  audiências  nos
nos  CEJUSCs-JT,  conforme  orientações  do  moodle,  que
equivalerá a 10 (dez) horas-aula;
-O(a)  aluno(a)  deverá  apresentar  no  moodle 04  (quatro)
relatórios de audiências e seu tutor(a) será responsável pelo
feedback e  esclarecimento  de  dúvidas  na  modalidade
assíncrona. Serão consideradas 3 horas/aula para elaboração
dos relatórios;
-O modelo de relatório de audiências consta no  moodle da
Ejud7;
-O(a)  aluno(a)  deverá  gravar  em vídeo uma declaração de
abertura  própria  e  encaminhar  ao  tutor  para  feedback e
reflexões conjuntas, o que será computado como 02 (duas)
horas-aula.

15 horas

3º Encontro
síncrono: 18 de

outubro de 2022

-Análise da fase de comediação/coconciliação;
-Identificação e análise das melhores práticas observadas;
-Preparação para a fase seguinte;
-Observações de melhores práticas e pontos do Código de
Ética;
-Relatório de mediação;
-Reunião dos tutores/instrutores com os supervisionados (01
hora).

04 horas

Fase de mediação:
períoso de 19 de
outubro a 17 de

novembro

-O(a) aluno(a) deve fazer o agendamento para realização de
2  ou  3  turnos  de  mediação/conciliação  de  audiências  no
CEJUSC  do  TRT7,  conforme  orientações  constantes  no
moodle;
-O(a) aluno(a) em formação deverá apresentar no  moodle,
no mínimo, 04 (quatro) relatórios de audiências observadas e
o  tutor  será  responsável  pelo  feedback e  dúvidas  em
modalidade  assíncrona,  sendo 03  (três)  horas  dedicadas  à
elaboração dos referidos relatórios.
- O modelo de relatório de audiências consta no moodle da
Ejud7.

15 horas

4º Encontro
síncrono: 18 de
novembro de

2022

FORMATURA 03 horas

CARGA HORÁRIA TOTAL 60 horas
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