CURSO DE INTRODUÇÃO À
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EMPRESARIAIS
OBJETIVO

Apresentar a Mediação de Conflitos Empresariais, oferecendo um
panorama de sua prática no Brasil, por intermédio das áreas inerentes
ao ambienta de negócios e da insolvência. O conteúdo inclui também a
teoria da Mediação Empresarial em comparação a sua evolução no
País.
METODOLOGIA
Curso teórico prático baseado na metodologia exposição dialogada, com o
objetivo de promover o intercâmbio entre instrutores e participantes, para melhor
aproveitamento do conteúdo programático a ser desenvolvido conforme os
temas abaixo:

1- Panorama do ambiente empresarial;
2- O dinamismo dos negócios em andamento e os futuros;
3- O conflito no ambiente dos negócios;
4- A Mediação no ambiente dos negócios;
5- A experiência nas áreas em que a Mediação está sendo utilizada:
comércio, serviços, construção civil, sociedades, disputas societárias,
franquia, empresas familiares e disputas internas;
6- O ambiente de insolvência
7- O conflito no contexto da insolvência entre pares e na coletividade
8- A Mediação no contexto do inadimplemento de obrigações
9- A experiência nos diversos segmentos comerciais, industriais e
serviços
10- Noções gerais sobre o processo de Mediação entre pares e a
coletividade

Duração: 9 horas
Certificados: os participantes que cumprirem com a freqüência mínima de 90%
e tiverem participação ativa nas aulas receberão certificado de participação.
Dias e Horários: quartas das 19h00 às 22h00
Datas: 05, 19 e 26 de outubro de 2022
Local: PLATAFORMA ZOOM
Material Didático: serão disponibilizados slides e os textos utilizados pelo
instrutores durante o Curso.

Investimento: R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais) e R$
260,00(duzentos e sessenta reais) para filiados do Alleanza - IMAB,
instituições e escritórios parceiros e apoiadores.
Reserva de Vaga: Para reserva de vagas, pedimos efetuar deposito do
valor de R$ 90,00(noventa reais) em conta corrente a ser informada pelo
IMAB e remeter comprovante de depósito por email (contato@imabbr.net). Quanto ao valor restante informaremos tão logo iniciado o Curso.
Realização: Instituto Alleanza e IMAB – Instituto de Mediação e Arbitragem
do Brasil
Inscrições e Informações: contato@imab-br.net – www.imab-br.net
CORPO DOCENTE
Adolfo Braga

Advogado, Mediador, Supervisor em Mediação, Instrutor do CNJ – Conselho
Nacional de Justiça, Presidente do Conselho de Administração do IMAB, Autor de
artigos e livros sobre métodos adequados de resolução de conflitos e Organizados
dos Livros Mediação Empresarial – experiências brasileiras – Volumes I (2019) e II
(2022).

