
 

 

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Conciliação, Mediação e 
Arbitragem. 
 

COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Dr. Antonio Celso Baeta Minhoto 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Direito 

  

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Direito, na 
modalidade on-line.  
   

OBJETIVOS:  

 Estudo da Constituição Federal, bem como de diversas leis esparsas atinentes a 
conciliação, mediação e arbitragem.  

 Estudo das visões doutrinárias mais relevantes sobre os temas candentes desse 
campo de estudo.  

 Visão ampla de nosso ordenamento jurídico ligado a conciliação, mediação e 
arbitragem. 

 Conferir ao futuro especialista um conhecimento que o habilite a ser um 
elemento solucionador de problemáticas na área da conciliação, mediação e 
arbitragem. 

 Conferir a este mesmo especialista subsídios firmes nesta mesma área, 
possibilitando-lhe o aprofundamento seguro num sentido científico-acadêmico 
futuramente. 
 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas com graduação completa em qualquer área acadêmica, 
preferencialmente aquelas ligadas as ciências sociais aplicadas, tais como direito ou 
ciências jurídicas, sociologia, economia, história, antropologia, militares, policiais, 
agentes de segurança e outras atividades correlatas. 
 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h, distribuídas da seguinte forma: 360 
horas para disciplinas teóricas e aplicadas, 30 horas para pesquisa e produção 
acadêmica e 60 horas para atividades de Seminários. Nesse curso é obrigatória a 
confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 



DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 
 

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1.   Meios alternativos para a solução de conflitos   40h 

2.   Técnicas para o desenvolvimento da autocomposição 40h 

3.   Conciliação e mediação no novo CPC 40h 

4.   Conciliação, mediação e arbitragem no direito empresarial 40h 

5.   Conciliação, mediação e arbitragem no direito   40h 

6.   Arbitragem no Brasil e no Mundo 40h 

7.   Constituição e arbitragem   40h 

8.   Metodologia de Pesquisa 40h 

9.   Tecnologias da Comunicação e da Informação - TIC 40h 

10. Seminários em conciliação, mediação e arbitragem 60h 

11.  Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30h 

  
 

 


