
Curso 
Mediação

De 29 de Setembro 2014 a 28 de Fevereiro 2015
(10 semanas de aulas/200 horas)

Inscrições: até 15 de Setembro

Católica Porto  | Campus Foz
Escola de Direito do Porto

com dupla certi�cação: 
Mediação privada e Mediação pública

de con�itos 

INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO
DE MEDIADORES LUSÓFONOS

ICFML

familiares



Duração do Curso:  de 29 de Setembro 2014 a 28 de Fevereiro 2015 (10 semanas de aulas/200 horas)

Horário: dias 29, 30 de Setembro; dias 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 24, 25 de Outobro; dias 7, 11, 14, 21, 22, 28 de Novembro; dias 5, 6
12, 19, 20 de Dezembro; dias 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 de Janeiro; dias 7, 13, 20, 21, 28 de Fevereiro, das 18h às 22h nos dias utéis e das 9h 
às 17h nos Sábados. 

 

Propina: 

Número de participantes: mínimo 12 

Secretariado:

www.direito.porto.ucp.pt - www.icfml.org

Descrição do Curso

Este curso aborda o processo de mediação, as 
especi�cidades do processo de  mediação familiar, as 
competências do mediador, os aspectos teóricos da 
resolução de con�itos e da negociação, bem como o 
sistema de mediação familiar  no contexto legal 
português. Neste sentido, preenche os requisitos legais 
para acreditação junto do Ministério da Justiça com o 
objectivo de formar mediadores para o sistema de 
mediação familiar. Em simultâneo, preenche também os 
requisitos do International Mediation Institute,
representado em Portugal pelo ICFML (Instituto de 
Certifcação e Formação de Mediadores Lusófonos) para a 
certi�cação de mediadores internacionais.

Objectivos do Curso

1. Explicar o sentido dos aspetos práticos e teóricos da 
resolução de con�itos;
2. Desenvolver capacidades de intervenção no contexto 
da Mediação Familiar (quer no Sistema Público de 
Mediação Familiar, quer para o exercício da Mediação 
Privada) através de conhecimentos, instrumentos e treino 
de habilidades;
4. Compreender as situações familiares nas suas diversas 
componentes jurídicas, psicológicas e sociológicas;
5. Utilizar a teoria, o processo, as técnicas e a ética na 
mediação familiar;
6. Determinar as necessidades das crianças e as questões 
associadas;
7. Demonstrar conhecimento sobre os aspectos 
�nanceiros e práticos que envolvem os processos de 
divórcio; 
8. Mostrar capacidade de determinar a adequação da 
mediação familiar á situação, incluindo o conhecimento e 
a capacidade de �ltrar situações de violência doméstica e 
conhecimento das respostas apropriadas quando a 
violência doméstica ou o seu potencial forem 
identi�cadas;
9. Demonstrar o conhecimento do processo em 
negociação e mediação familiar (role play);
10. Conhecer e descrever o contexto legal da mediação 
familiar em Portugal;
 
O curso está, assim, organizado e preparado para habilitar 
os futuros mediadores familiares a trabalhar o con�ito em 
questões de divórcio, regulação de responsabilidades 
parentais, partilhas, empresas familiares, relações 
geracionais, cuidados a terceiros maiores, etc.

Metodologia

Assessment inicial: Cada participante terá acesso ao seu 
per�l individualizado de comportamentos face ao 
con�ito. Este curso utiliza o Con�iict Dynamics Pro�le do 
Eckerd College como base de auto-avaliação individual 
de cada participante.
O curso foca a sua atividade formativa na aprendizagem 
experiencial (experimentar e fazer para aprender). Neste 
sentido, a aprendizagem é orientada através de 
discussões e trabalhos em grupo, role-play, aulas 
teóricas, apresentações multimédia, dinâmicas de grupo 
e jogos. A prática tem neste curso um papel essencial.

Programa do Curso

Per�l individual de cada participante (CDP)
Aspetos teóricos da Resolução de con�itos
ADR continuum
Mediação: da teoria à prática
O Processo de Mediação Familiar
Técnicas de comunicação em mediação
Posições, interesses e necessidades
A dinâmica do consenso
Ética em mediação
Psicossociologia da Família
Quadro legal português 
Campos da mediação
O mediador familiar como pessoa em contexto 
multicultural

Método de avaliação

Relatório de re�exão pessoal 20%, participação e 
assiduidade 25%, artigo original 20%, grupos de 
discussão online 5%, questionários 5%, participação no 
projecto de group 10%, exame �nal 15%.

Nota de atenção: é obrigatória a assiduidade em 90% do 
número de horas total do curso.

Formadores

Ana Maria Maia Gonçalves, Anabela Quintanilha, Claúdia 
Duarte, Gabriela Cunha, Maria João Castelo-Branco, 
Teresa Barreto Xavier, Thomas Gaultier e Vera Gomes, 
Ana Varão.

Para a dupla certi�cação (200h)
- Alunos licenciatura/Mestrado: € 1450.00
- Ex-alunos da UCP e membros do ICFML: €1750.00
- Outros: € 1850.00
O pagamento poderá ser efectuado em 6 mensalidades.

Para a certi�cação privada (40h em Setembro)
- Alunos licenciatura/Mestrado: € 700.00
- Ex-alunos da UCP e membros do ICFML: € 800.00
- Outros: € 990.00
O pagamento poderá ser efectuado em 2 mensalidades.

Data limite de envio das inscrições : até 15 de Setembro 2014 - Taxa de inscrição : 100€

Manuela Sousa | Direcção da Escola de Direito
Católica Porto
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto
t. 226 196 284 | f. 226 196 291 |  msousa@porto.ucp.pt

Maria João Castelo Branco
ICFML

t. 967 144 328 |  mariajoao.castelobranco@icfml.org

Acesso à brochura detalhada do curso e ao curriculum dos formadores no site www.icfml.org


