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ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ 

 

 

A Diretoria Geral da Escola Superior de Advocacia do Piauí – ESA PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, tornam públicas a abertura de inscrições para a realização da Pós-Graduação em Mediação e 

Gestão de Conflitos, bem como as regras que regerão todo o processo da referida especialização “lato 

sensu”. 

 

I – DAS VAGAS: 

a) O número de vagas será de no máximo 60 (sessenta) alunos, e, no caso do não preenchimento da 

turma com o mínimo de 30 (trinta) alunos, a ESA PIAUÍ e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR – IES certificadora se reservarão ao direito de não realizar o curso. 

b) O público alvo é composto por advogados, bem como bacharéis em direito e servidores públicos 

e demais atores jurídicos e de áreas afins que atuem ou tenham interesse na área de Mediação e 

Gestão de Conflitos. 

 

 

II – DAS INSCRIÇÕES: 

Os candidatos deverão entrar no site da OAB/PI (http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno) e subscrever às 

vagas ofertadas para a Pós-Graduação em Mediação e Gestão de Conflitos, no período 03/04/2019 a 

30/09/2019. 

A confirmação presencial ocorrerá no período de 03/04/2019 a 31/10/2019. 

O horário de funcionamento da secretaria da ESA/PI é de 08h às 20h (segunda a sexta) 

 

III – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

A ficha de inscrição emitida pelo site da OAB/PI deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, 

para que a confirmação de inscrição seja efetuada com sucesso: 

a) Duas fotos 3x4; 

b) Duas cópias autenticadas do diploma de curso superior, certidão ou declaração de conclusão de 

curso, emitidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida; 

c) Duas cópias autenticadas do histórico escolar da graduação; 

d) Duas cópias autenticadas da carteira de identidade; 

e) Duas cópias da carteira da OAB ( para aquisição de descontos para Jovens Advogados); 

f) Duas cópias do CPF; 

g) Duas cópias do título de eleitor; 

mailto:esapi@oabpiaui.org.br
http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno


                                                 
 
 

 
Rua Governador Tibério Nunes, s/nº - Cabral 

CEP: 64.000 – 75 – Teresina (PI)  
Tel. (086) 2107-5823/ 99932042, CNPJ:05.336.854/0001-67 

e-mail: esapi@oabpiaui.org.br 

 

h) Duas cópias recentes do comprovante de residência; 

i) Duas cópias da carteira de reservista (candidatos do sexo masculino); 

j) Currículo (preferencialmente o Lattes). 

Após a inscrição online e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá entregar na secretaria da 

ESA/PI todos os documentos citados acima até 20h do dia 31/10/2019. 

O candidato deverá apresentar, no ato da confirmação presencial de inscrição, o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais). O boleto de pagamento é 

gerado no site de inscrição: http://www.oabpi.org.br/portaldoaluno. 

No caso de desistência ou impossibilidade de formação de turma pelo não preenchimento do número 

de vagas, o valor pago pelo candidato será devolvido em sua integralidade. 

 

IV – DO ATO DE INSCRIÇÃO: 

a) O formulário de inscrição será assinado pelo candidato ou por procurador, mediante apresentação 

de procuração com firma reconhecida; 

b) Somente participarão da seleção os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas, mediante 

entrega dos documentos na secretaria da ESA/PI até às 20h do dia 31/10/2019; 

c) Os candidatos que não forem selecionados poderão retirar sua documentação na secretaria da 

ESA/PI no prazo de 90 (noventa) dias após o anúncio do resultado final. Após o referido prazo, 

os documentos não resgatados serão destruídos. 

 

V – DA SELEÇÃO: 

A seleção constará de análise do currículo (preferencialmente o Lattes) e do histórico escolar do curso 

superior. 

 

VI – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

a) A seleção será realizada por uma comissão de 03 (três) professores indicados pela ESA/PI e a 

IES, através de suas respectivas diretorias; 

b) A secretaria da ESA/PI fornecerá todo apoio administrativo aos trabalhos da comissão; 

c) Compete à comissão: 

- Analisar os pedidos de inscrição; 

- Realizar o exame do currículo e do histórico escolar do curso superior; 

- Apresentar relação dos candidatos classificados; 

- Decidir sobre os recursos interpostos, na forma deste edital. 
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VII – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

A comissão de seleção emitirá parecer conclusivo, contendo a relação de candidatos aprovados por ordem 

alfabética. 

A classificação observará o total absoluto de pontos resultante da análise do currículo e do histórico 

escolar, embora seja expressa em pontos relativos (não mais de 20). 

Havendo empate entre os candidatos, a comissão observará os seguintes critérios para desempate: 

a) A maior quantidade absoluta de pontos adquiridos na análise do currículo; 

b) A maior titulação apresentada pelo candidato no currículo; 

c) A maior quantidade de pontos obtidos com docência; 

d) O melhor coeficiente de rendimento escolar (graduação). 

 

IX – DOS CANDIDATOS SELECIONADOS: 

A lista dos aprovados será publicada em ordem alfabética no quadro de avisos e no site da ESA/PI e da 

OAB/PI conforme o número de vagas oferecidas, bem como a indicação dos classificados, podendo 

exceder, neste último caso, o número de vagas oferecidas. 

 

X - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 05  de novembro de 2019, no site da OAB/PI e 

ESA/PI. A lista também será enviada aos candidatos via e-mail. 

 

XI – DA MATRÍCULA DOS ALUNOS SELECIONADOS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 

Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula no período (a definir), na secretaria da ESA/PI, 

no horário de 08h às 20h (segunda a sexta), mediante preenchimento de formulário próprio e apresentação 

do comprovante de pagamento da matrícula que corresponderá a primeira parcela efetiva do curso. 

Após o encerramento do prazo de matrícula, no caso de não preenchimento das vagas, serão convocados 

os candidatos classificados, considerando a ordem de classificação da lista dos classificados divulgada 

nos quadros de aviso, concedido igual prazo para matrícula, realizando-se novas convocações até o 

preenchimento das vagas. 

O curso será pago em 18 parcelas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para 

advogados com mais de 05 (cinco) anos de carteira profissional e demais interessados. Será dado desconto 
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de 20% no valor da mensalidade para advogados com menos de 05 (cinco) anos de carteira profissional 

do Piauí, fixando o valor em R$ 200,00 (duzentos e reais). A primeira parcela será paga no ato da 

matrícula. 

XII – DO INÍCIO DAS AULAS: 

O início das aulas está previsto (a definir). Os encontros ocorrerão às SEXTAS E SÁBADOS, duas vezes 

por mês. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos serão solucionados pela comissão de seleção. 

 

Teresina (PI), 01 de novembro de 2019 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 
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 ANEXO I  

QUADRO DOCENTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS. 

 

DISCIPLINAS PROFESSOR EMENTÁRIOS CARGA 

HORÁRIA 

Debates Constitucionais 

Contemporâneos 

 

A DEFINIR O constitucionalismo social. 

Direito comparado. Constituições 

brasileiras. Posicionamento estatal 

em face da globalização da 

economia. Direitos humanos. 

Regime, princípios e tratados na 

Constituição de 1988. Direito 

Intertemporal. As cláusulas 

pétreas e a pretendida revisão dos 

direitos do trabalhador.  

30 H/A 

Teoria da Decisão Judicial 

e Interpretação Jurídica  

 

A DEFINIR Definição de Hermenêutica 

Jurídica. Peculiaridades da 

Hermenêutica Jurídica. Objeto da 

Hermenêutica Jurídica. 

Classificação das espécies de 

interpretação (quanto ao agente, 

quanto à natureza, quanto ao 

resultado). Sistemas 

Interpretativos: Sistema 

Dogmático. Sistema Histórico-

Evolutivo. Sistema da Livre 

Investigação Científica do Direito. 

Sistema do Direito Livre.  

Aplicação do Direito: Modelo 

silogístico x modelo 

tridimensional. Hermenêutica e 

teoria da interpretação. 

Interpretação do Direito do 

Trabalho. Escolas jurídicas 

hermenêuticas. Hermenêutica na 

Direito do Trabalho: A teoria do 

conglobamento e a interpretação 

das cláusulas negociais coletivas 

30 H/A 
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frente aos princípios do Direito do 

Trabalho. Hierarquia normativa e 

o princípio da norma mais 

favorável no direito trabalhista. As 

lacunas da lei e a solução das 

mesmas no hemisfério trabalhista. 

A equidade no Direito do 

Trabalho. 

Métodos Extrajudiciais de 

Solução de Conflitos 

A DEFINIR Sistema de gestão de conflitos: 

histórico e panorama atual. Acesso 

à Justiça. Tribunal Multiportas. 

Justiça em Números. Noção geral 

sobre os principais métodos 

autocompositivos e 

heterocompositivos: Poder 

Judiciário; Arbitragem; Dispute 

Board; Conciliação; Mediação; 

Negociação; Ouvidoria; SAC; 

Online Dispute Rosolution – 

ODR; Costelação e Processos 

Sistêmicos; dentre outros. 

30 H/A 

Metodologia da Pesquisa 

Jurídica 

A DEFINIR Orientação para apresentação dos 

projetos de pesquisa. 

30 H/A 

Legislação aplicável à 

mediação: CPC, LEI 

13.140/15 e RES. CNJ 

125/10 

A DEFINIR Aspectos Polêmicos do Código de 

Processo Civil, da Lei 13.140/15 e 

da Res. CNJ 125/2010. 

Intertemporalidade e Conflito de 

normas. Norteadores 

interpretativos. Ética. O mediador: 

função, formação, 

aperfeiçoamento, suporte, 

compromisso, responsabilidade no 

exercício da função. 

30 H/A 

Conflito e Comunicação  A DEFINIR Conflito: conceito e significado. 

Teorias do conflito. Esferas: 

intrapessoal, interpessoal, 

transpessoal. Causas e  tipologia. 

Condutas geradoras de conflito no 

contexto do Direito. Conflito 

30 H/A 
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jurídico e conflito sociológico. 

Mapeamento: diferentes níveis de 

análise. Fases de manifestação: 

escalada, desescalada; latente, 

emergente, manifesto. 

Comportamentos diante do 

conflito. Elementos: pessoa, 

problema, processo. Abordagens à 

gestão do conflito. Planos de 

intervenção: prevenção, solução e 

gestão.  Análise dos custos do 

conflito. Conflito e violência. 

Conflito e norma. Conflito e 

emoção. Conflito e poder. 

Linguagem. Comunicação. 

Diferentes teorias e visões. Teoria 

Pragmatista da Comunicação: 

axiomas, falhas e paradoxo. Teoria 

da Ação Comunicativa.  

Tendências atuais da Teoria da 

Comunicação. Comunicação 

verbal e não-verbal. Diferença 

entre diálogo, conversa, discussão, 

debate. Facilitação de diálogos e 

de reuniões. Diálogos apreciativos 

ou generativos. Comunicação não 

violenta. Escuta ativa. Como gerar 

empatia, rapport, conexão com as 

pessoas. O silêncio. Premissas 

conceituais que facilitam a 

mediação. Tecnologia e 

comunicação. 

Negociação A DEFINIR Tipos de negociação: integrativa e 

distributiva. Escolas de 

negociação. Estilos de negociação. 

A negociação cooperativa de 

Harvard. Técnicas de negociação 

baseadas nos sete elementos: foco 

nos interesses, opções de ganhos 

mútuos, legitimidade (critérios 

objetivos), relacionamento 

30 H/A 
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(separar a pessoa do problema), 

comunicação (rapport), 

alternativa, compromisso). O 

processo de negociação: preparar, 

criar, negociar, fechar, reconstruir. 

Como superar o não. Como 

negociar com pessoas difíceis. 

Como usar as emoções para 

negociar. Como usar aspectos 

culturais para negociar. A 

negociação consigo mesmo. 

Teoria dos jogos. 

Características e Diferentes 

Estilos de Mediação 

A DEFINIR Elementos estruturantes da 

mediação: conceito, 

aplicabilidade, 

multidisciplinariedade, 

características. 

 Diferentes estilos de mediação: 

colaborativa (Harvard), 

transformativa, circular-narrativa; 

waratiana; facilitativa e avaliativa.   

30H/A 

Procedimento, Técnicas e 

Ferramentas de Mediação 

A DEFINIR Fase 1: Abertura. Construção de 

um discurso de eficiente. 

Estabelecimento de relação de 

confiança. Apresentações. 

Combinados sobre o 

funcionamento. Fase 2: 

Mapeamento e exploração. 

Primeiros relatos. Posição e 

interesse. Busca de informações. 

Agenda. Aprofundamento das 

questões. Promoção da 

comunicação direta entre os 

mediandos. Fase 3: Negociação. 

Geração de opções de ganhos 

mútuos. Reuniões privadas. 

Exploração das alternativas. 

Negociação propriamente dita. 

Fase 4: Encerramento. Resumo da 

reunião ou do acordo. Redação do 

30 H/A 
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termo final de encerramento, com 

ou sem acordo. Tópicos para a 

redação do acordo. Exploração 

sobre o encaminhamento do 

resultado da mediação.   

Escuta ativa; empatia; legitimação 

dos advogados, do mediador e da 

mediação; tipos de perguntas; 

resumo; parafraseamento; 

checagem; espelhamento; 

validação dos sentimentos; afago; 

inversão de papéis; silêncio; 

normalização; reuniões privadas; 

reuniões conjuntas; pergunta de 

reformulação; brainstorming; 

formulação de hipóteses; visão de 

futuro; teste de realidade; critérios 

objetivos; análise das alternativas; 

dentre outras. 

Mediação Familiar A DEFINIR Aportes do Direito de Família. 

Conceito de Família. Tipos de 

famílias. Ciclo de vida das 

famílias. Especificidades da 

mediação familiar. 

30H/A 

Seminário de Trabalho de 

Conclusão de Curso 

A DEFINIR Orientação para apresentação dos 

projetos de pesquisa e Trabalhos 

de Conclusão de Curso. 

30H/A 

Mediação Empresarial, 

Empresa Familiar e 

Mediação Cível e 

Contratual 

A DEFINIR Governança Familiar. Modelo dos 

três círculos: família, empresa e 

propriedade; Modelo 

tridimensional de 

desenvolvimento das empresas 

familiares. Especificidades da 

mediação em empresa familiar. 

Especificidades da Mediação 

Cível e Contratual. Mediação de 

marcas, patentes, autoria; locação; 

posse e propriedade; condomínio; 

30H/A 
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contratos; seguros. Mediação para 

negócios (deal mediation). 

Didática do Ensino 

Superior 

A DEFINIR Planejamento de ensino com sua 

definição de objetivos. Seleção e 

organização de conteúdos. Seleção 

de procedimentos de ensino, de 

recursos auxiliares e de 

sistemática de avaliação. 

30H/A 

Advocacia na Mediação A DEFINIR  Atuação do advogado antes, 

durante e após a mediação. 

Análise estratégica e de risco do 

caso para o advogado indicar ou 

não a mediação ao seu cliente. 

Identificação de mediadores e 

instituições idôneas e eficientes. 

Critérios para a escolha do 

mediador e ferramentas para 

eleição conjunta do mediador 

pelas partes. Cláusula de mediação 

e suas combinações escalonadas. 

A preparação do caso para a 

mediação: análise do conflito; 

definição do objetivo, plano, 

objeto e procedimento. Elaboração 

de estratégias de negociação. 

Elaboração de resumo sobre o 

caso. Ferramenta Ole! (IMI). A 

preparação do cliente: 

esclarecimento e informações 

necessárias. Análise de interesses. 

Árvore da Decisão (IMI).  Papel 

do advogado na mediação:  como 

prestar assessoria jurídica neste 

âmbito.   

30H/A 

Plataformas Virtuais de 

Gestão DE Conflitos 

A DEFINIR 
Compreender a evolução das 

Startups. Estudar a ODR’s. 

Entender como a tecologia pode 

impactar com abrangência global e 

inclusiva. 

30H/A 
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Trabalho de Conclusão 

de Curso 

Relatório final do trabalho de conclusão de curso. Entrega do 

artigo científico ou da monografia. 

 

 ANEXO II  

 

QUADRO DE DATAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS. 

 

Teresina (PI), 01 de outubro de 2019 

 

Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

Aurélio Lobão Lopes 

Diretor Geral da ESA Piauí 

Alexandre Augusto Batista de Lima 

Diretor de Pesquisa e de Pós-graduação da ESA Piauí 

PERÍODO 

 Início  Término 

LANÇAMENTO DO EDITAL 03.04.2019  

Inscrição 03.04.2019 31.10.2019 

Seleção 31.10.2019 04.11.2019 

Divulgação dos aprovados  05.11.2019 ------------------------- 

Processo de matrícula A definir A definir 

Aula Inaugural  A definir ------------------------- 
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