
Professional Training

para MEDIADORES

ABERTURA desenvolvimento | aprofundamento | conclusão

por

Dulce Nascimento



MEDIADOR

Os Mediadores que pretendem alcançar destaque no mercado de trabalho sabem que é determinante 

desenvolverem competências gerais no processo de mediação e específicas adequadas aos diferentes 

momentos, etapas e procedimentos. Escolhidos como profissionais para realizar a Mediação, importa 

conhecerem os clientes, assim como os profissionais da advocacia que os representam e se prepararem 

para oferecer um trabalho diferenciado e de qualidade. A preparação dos mediadores começa antes de 

serem escolhidos para atuarem, sendo relevante a forma como se colocam e apresentam aos potenciais 

clientes, e essencial a sua recomendação por anteriores utilizadores dos seus serviços.

PROFESSIONAL TRAINING

Os encontros propostos pretendem, por meio de uma pedagogia de Learning-by-doing (aprender 

fazendo) proporcionar, por meio de uma plataforma on-line, a um grupo limitado de participantes com 

formação prévia no processo de mediação, um treinamento de forma quase individualizada aos 

Mediadores, potencializando os mesmos a desenvolver CONHECIMENTO (SABER), aprofundar 

HABILIDADE (SABER-FAZER) e implementar ATITUDES (FAZER), com identificação prévia de VALORES e 

consideração sobre EMOÇÕES que ocorrem nas relações e relacionamentos a serem trabalhados, 

alcançando efetivo sucesso nas suas competências profissionais e pessoais quando alcançar consciência 

da identidade de sua CHAVE.



OBJETIVOS:

Como é sabido, as primeiras impressões determinam a forma como a relação terá seguimento, tendo enorme 

relevância o acolhimento e respetiva declaração de abertura realizada pelos Mediadores, impondo tal atuação um 

prévio preparo estratégico, indispensável para estabelecer afinidade necessária a estimular confiança no profissional 

escolhido e no processo adoptado.

Os encontros propostos com o Professional Training têm o objetivo geral de potencializar o que de melhor o 

Mediador pode oferecer, por meio do processo de mediação, na gestão e resolução de conflitos, possibilitando a 

estes profissionais serem um diferencial no mercado.

Os três encontros propostos sobre o momento da ABERTURA têm por objetivo específico aprofundar a etapa inicial e 

seus objetivos, permitindo que os mediadores saibam elaborar as estratégias para identificarem e criarem a sua 

identidade na mediação, bem como alcançarem melhores resultados. Iremos desenvolver formulários de trabalho para 

potencializar a preparação e atuação inicial do Mediador. Serão aprofundadas técnicas e ferramentas que permitem 

aprimorar a atuação destes profissionais, otimizando resultados e minimizando custos com elevada satisfação para 

todos os intervenientes por meio da utilização profissional e competente do processo de mediação.



o Metodologia: 3 encontros online de 2 horas cada, complementados por tarefas, exercícios, vídeos ou leituras.

o Datas: 10 | 17 | 24 de abril 2019

o Horário: 20:30 as 22:30

o Local: Online

o Participantes: Máximo de 16 participantes.

o Investimento: R$195

o Público Alvo: Mediadores

o Instrutora: Dulce Nascimento

o Certificado: certificados de participação serão encaminhados por e-mail.

o Inscrições: https://goo.gl/forms/21pKwkkM2Ebsxvsi2

info@dumana.net
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