CURSOS DE EXTENSÃO – PRASJUR
TEORIA E PRÁTICA DA
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Período: 12/03/2019 a 02/07/2019
Terças-feiras, das 11h40min às 13h30min + um turno
OBJETIVO:
Proporcionar aos acadêmicos de Direito e da Psicologia a iniciação ao
aprendizado teórico e prático da Mediação de Conflitos, com o estudo da teoria,
observação e prática de casos reais.
PÚBLICO ALVO:
Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS, matriculados, que já tenham
cursado ou estejam cursando a disciplina de Direito de Família.
Acadêmicos do curso de Psicologia da UNISINOS, matriculados, que já tenham
cursado ou estejam cursando o Estágio Profissional em Psicologia.
PROGRAMA:
I - Módulo Teórico: Todas as terças-feiras, das 11h40min às 13h30min
O acesso à justiça; a jurisdição estatal; formas alternativas de resolução de
conflitos: a arbitragem e a mediação; a mediação: conceito; fundamentos
teóricos; a mediação judicial e extrajudicial; a interdisciplinaridade na mediação:
psicologia e direito. Mediação familiar. Procedimento da Mediação. Termo de
Acordo/Termo de Entendimento.
II – Módulo Prático:
Dias de atividade prática (turno extra): terças-feiras no turno da manhã ou no
turno da tarde; quartas-feiras à tarde; ou sextas-feiras de manhã.
VAGAS:
Até 8 vagas - direito
Até 8 vagas – psicologia

LOCAL:
Sala B 02 105
PRASJUR – UNISINOS - Setor de Mediação

PROFESSORAS COORDENADORAS E MINISTRANTES:
Profª. MS Edith Salete Prando Nepomuceno
Profª. MS Michele Scheffel Schneider

CARGA HORÁRIA: 5 horas por dia de atividade, totalizando 85 horas.
Na Psicologia, dessa carga horária, poderão ser aproveitadas 20 horas como
atividade complementar.
No
Direito, conforme
Instrução
Normativa
nº
01/2009
da
UNISINOS, serão contabilizadas no máximo 72 horas como atividade
complementar na modalidade e a ATIVIDADE PODE SUBSTITUIR AS
DISCIPLINAS DE PRÁTICA JURÍDICA I ou II, caso haja interesse.
Em ambos os cursos, o(a) aluno(a) não poderá estar matriculado em outra
atividade acadêmica em terças-feiras das 13h30min às 18h30min.
FREQUÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA: 85%
CONDIÇÕES DE SELEÇÃO:
1. Ordem de inscrição.
2. Todos os inscritos deverão, obrigatoriamente, comparecer para reunião de
orientação no início da atividade, no PRASJUR (sala B 02 107), no dia
12/03/2019, às 11h45min.
3. Os alunos que não comparecerem ao encontro de orientação serão
considerados desistentes.
*Em caso de substituição da disciplina de Prática Jurídica pela atividade, o(a)
aluno(a) deverá matricular-se normalmente na disciplina e requerer a troca junto
à Coordenação do PRASJUR. Nessa hipótese, não haverá certificação, mas
sim a avaliação na disciplina.
INSCRIÇÃO:
As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do PRASJUR, sala B 02 104,
das 8h às 12h ou das 13h30min às 17h30min, até o dia 08/03/2019 ou até
serem preenchidas as vagas, mediante entrega da ficha de inscrição
preenchida e assinada e do histórico acadêmico, disponível no Minha Unisinos.
Fichas de Inscrição disponíveis no site “Fique Sabendo” da Escola de Direito.
http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/
E-mail: prasjur@unisinos.br.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
PRASJUR – Setor de Mediação
Sala B 02 105 – entrada pela B 02 104
51 3590 8425 | ramal 1488 |
prasjur@unisinos.br

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
Assistência Jurídica Gratuita

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Curso de Extensão:

Teoria e Prática da Mediação de Conflitos
Período: 12/03/2019 a 02/07/2019
(Terças das 11h40min às 13h30min, mais um turno a combinar)
Nome completo: _________________________________________________________
Curso: ___________________________ Nº Registro Acadêmico: ______________
Endereço: ______________________________________________ Nº:______
Bairro:__________________ Cidade: _______________________________ Estado: _____
Identidade: _________________________ CPF: ___________________
Data nascimento: ____/____/_____ Etnia:____________________
Fone: (___) ______________________
Email: _____________________________________

Indicação de horário de disponibilidade para atividade prática:
Terça-feira:

( ) manhã, das 08h30 às 11h30

Quarta-feira:

( ) tarde, das 13h30 às 17h

Sexta-feira:

( ) manhã, das 08h30 às 11h30

( ) tarde, das 13h30 às 17h

Data: ____/____/____

Assinatura: _______________________________

OBS: Preencher os dados com letra bem legível.
A ficha de inscrição deve ser entregue juntamente do histórico acadêmico
(pode ser o emitido no Minha Unisinos) na Secretaria do PRASJUR, sala B 02
104, das 8h às 12h ou das 13h30min às 17h30min.
Os alunos selecionados serão avisados pelo e-mail ou telefone informados, após
a data de término das inscrições de cada atividade.
Término do período de inscrições: 08/03/2019
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