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INFORMATIVO DE CURSO  
 

 

NOME DO CURSO: MEDIAÇÃO DE CONFLITO COMO PRÁXIS PEDAGÓGICA 

Modalidade:   (  ) Híbrido                                                                                              ( X ) Presencial 

Gerência: Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e Oficinas Pedagógicas 

Objetivo geral: 
Promover uma práxis pedagógica dialógica e reflexiva frente aos desafios da (com)vivência escolar que contribua na educação de um 

sujeito integral que participe da vida social a partir do dialogo, do respeito, da dignidade humana e mantenha relações mais democráticas e 

sustentáveis.  

Carga horária: Total: 180h 

Horas diretas: 

72 horas (24 encontros presenciais). 

Horas indiretas: 

54 horas (leituras e realização de 

relatos de aprendizagem). 

Horas de Ambiente Virtual: 
54 horas (participação em fóruns e 

consulta dos materiais de apoio do 

curso). 

Público-alvo: Carreira Magistério e Carreira Assistência (deseja-se a inscrição, prioritariamente, para mais de um profissional da mesma escola). 

Pré-requisito: Servidor da SEEDF 

Critérios de seleção: Serão considerados os normativos da SEDF quanto à gestão de pessoas 

Nº de Vagas: 70 vagas 

 

Apresentação do curso: 

O que justifica essa demanda de formação continuada é a percepção do aumento dos índices e níveis de violência recorrentes no contexto 

escolar. Esses apontam a necessidade de a comunidade escolar desenvolver processos efetivos de reconhecimento da conflitividade 

como espaço de aprendizagem e desenvolvimento humano que permeia a convivência escolar. 

A mediação de conflito configura-se como uma ação pedagógica de enfrentamento da violência que contribui no reconhecimento, rejeição 

e eliminação das violências da/na realidade escolar e que favorece a cultura de paz e a educação em e para os direitos humanos através 

de espaço reflexivo e dialógico, com a finalidade de melhorar a convivência escolar e contribuir na construção de uma sociedade justa e 

igualitária. Dessa forma, o curso pretende subsidiar uma práxis pedagógica mediadora que eduque para o respeito, a diversidade, para a 

cultura de paz, a cidadania e os direitos humanos.  
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Conteúdos: 

 Conflito: orientações, ideologias, caracterização, função e disfunções; 

 Tipos de violência: direta, estrutural e cultura; 

 Violência escolar: o desafio da convivência; 

 Mediação Social dos Conflitos no Contexto Escolar; 

 Mediação e cooperação X arbitragem e conciliação; 

 Dimensões pedagógicas da mediação: sustentabilidade, diversidade, cidadania e direitos humanos; 

 Técnicas de Mediação no Contexto Escolar: nível pessoal, interpessoal e coletivo; 

 Gestão de Projeto em Mediação no Contexto Escolar; 

 Articulação de rede interna e externa à escola. 

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 
semana 

Turno Horário de aula 

Formador(es) 
Início Término 

 Início Término 

T1 EAPE 

SGAS 907, Conjunto A 

26/3 19/11 3ª M 8:30h 11:30h  

T2 EAPE 

SGAS 907, Conjunto A 

28/3 21/11 5ª V 14h 17h  

 

 

 

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 

 


