PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Prática de Mediação e Arbitragem
Professor: Frank Land Ribeiro Bastos
CH Teórica: 40h
CH Prática: 20h
Pré-requisito(s): Assistência Jurídica III
Período: X

Código: DIR83
E-mail: frank.bastos@fasete.edu.br
CH Total: 60h Créditos:
Créditos:
04
03
Ano: 2019.1

2. EMENTA:
Trabalhos simulados orientados de prática de mediação e arbitragem, negociação e solução de
conflitos. Noções sobre o exercício profissional dos diversos operadores jurídicos, na área
específica.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
3.1 - GERAIS
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Aptidão de leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Estimular, instigar e orientar reflexões e discussões nos moldes do dialogo ordenado professoraluno e aluno-professor.
3.2 – ESPECÍFICAS
- Capacidade de utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão
crítica;
-Capacidade para domínio de tecnologias na aplicação do direito;
Capacidade de atuação técnica e jurídica com correta utilização de processos, atos e procedimentos
no âmbito administrativo e judicial
-Capacidade de pensar em soluções alternativas de resolução de conflitos através de técnicas de
conciliação, mediação e justiça restaurativa

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
4.1 – I UNIDADE – Compreender o conflito em sua dimensão jurídica e interdisciplinar; Analisar
os mecanismos para a obtenção da autocomposição;
4.2- II UNIDADE- Traçar o panorama atual do direito material que se relaciona com a
negociação, por meio da avaliação e discussão de atualizações doutrinárias, jurisprudenciais e
legais; Refletir, de modo crítico, a relevância da atividade prática e sua influência para a formação
do futuro profissional.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1- I UNIDADE- Teoria do conflito – o conflito e os meios de solução: O conflito e o processo
judicial. Conflito e disputa. Espirais do conflito. Processos construtivos e destrutivos. Meios de

solução: autotutela, autocomposição e heterocomposição.
5.2- II UNIDADE- Mecanismos para obtenção da autocomposição: Negociação.
Mediação/conciliação. Histórico. Conceitos. Princípios aplicáveis. Técnicas de negociação.
Panorama da sessão de conciliação/mediação. Preceitos de comunicação construtiva. Os
mecanismos e a pacificação social. - Dos conciliadores e mediadores. Da audiência de conciliação
/mediação. Lei de Mediação. Lei de Arbitragem.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas e participativas, analisando e desenvolvendo
a capacidade de atuação individual e coletiva;
Desenvolvendo a pesquisa, os casos práticos e a utilização da legislação, da jurisprudência, da
doutrina e de outras fontes do Direito;
Todas as atividades serão realizadas com a participação do alunato, bem como dos mecanismos
eletrônicos disponíveis, que possam auxiliar e motivar o discente para as avaliações institucionais,
do ENADE e da OAB.

7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
1ª Etapa: Prova escrita e ou objetiva individual sem pesquisa (valor: 10,0);
2ª Etapa: Prova escrita e ou objetiva individual sem pesquisa (valor: 10,0)
2a. CHAMADA: – Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e/ ou objetivas;
individual; valor: 10,0 (dez);
PROVA FINAL: – Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e/ou objetivas;
individual; valor: 10,0 (dez);

09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Conforme prévio acordo com o professor.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo:
Atlas. 2009.

CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Millennium, 2009.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: Volume único.
Salvador: Juspodivm, 2016.
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2006.
LIMA, Jean Carlos. Negociação de Conflitos. São Paulo: LTR, 2009.
MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia. São Paulo: Atlas, 2008.
MELO, Nehemias Domingos de. Manual de prática jurídica civil. São Paulo: Atlas, 2011.
SOUZA, Zoraide Amaral de. Arbitragem, conciliação e mediação nos conflitos trabalhistas. São
Paulo: LTR, 2004.
12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pelo professor. A programação
das aulas corresponde a prévio cronograma conforme carga horária da disciplina.
OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela
secretaria acadêmica da FASETE.

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em 22/01/2019
COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____
GERÊNCIA ACADÊMICA

