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Apresentação

Prezado(a) estudante, 

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós. 

Sendo assim, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização Sistema de justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa. Este curso foi 
criado pela Resolução Unisul-GR n. 174/2016, de 4 de novembro de 2016. 

O curso encontra-se devidamente registrado no E-mec conforme informações disponíveis no link: Goo.gl/
VpU56X. Aqui, você encontra respostas às perguntas apresentadas abaixo. 

  Como o curso está organizado? 
  Quais são os objetivos do curso? 
  Quais são as Unidades de Aprendizagem que irei cursar? 
  Como serão realizadas as avaliações? 

Para obter resposta a esses e outros eventuais questionamentos que venham a surgir, leia com atenção e, na 
íntegra, este manual de curso, a fim de entender como será o seu itinerário acadêmico. Tudo foi planejado e 
estruturado para garantir a sua aprendizagem. 

Bem-vindo(a) ao curso e à Unisul! 

Equipe UnisulVirtual

Perfil do formado
A complexidade do trato com as relações sociais e humanas requer profissionais altamente qualificados e capazes 
de atuar em grupo, com conhecimento e sensibilidade para gerenciar recursos materiais e humanos, e também 
sistemas tecnológicos, que demonstrem ações criativas e inovadoras em resposta às rápidas transformações da 
sociedade e de sua relação com o Estado, bem como realizar pesquisa científica e atividades de extensão na área 
que envolve estratégias e técnicas de aproximação das pessoas e solução de seus conflitos, e assim contribuir 
com o desenvolvimento de competências e habilidades no trato dessas importantes demandas sociais.

Conforme o Projeto Pedagógico Institucional da Unisul (PPI): “[...] por competência entende-se a capacidade 
de mobilização de saberes, de conhecimentos sistematizados e de habilidades intelectuais e manuais para 
intervir e tomar atitudes qualificadas e eficazes em relação a contextos diversos”. (PDI, 2015, p. 74).

Por esse viés, o pós-graduando do curso de especialização em Sistema de justiça: conciliação, mediação 
e justiça restaurativa deve desenvolver as competências de saber:

  descrever os mecanismos alternativos de compreensão e resolução de conflitos;
  conhecer, compreender e aplicar com responsabilidade as técnicas e os métodos adequados 

para solucionar com eficiência conflitos individuais e coletivos por mediação e conciliação;
  conhecer aspectos psicológicos relativos aos fenômenos conflituosos para o manejo adequado 

do conflito ou dos sujeitos;
  identificar e analisar os paradigmas em criminologia e novas perspectivas de seu estudo, buscando 

reflexões sobre as teorias sociais do crime e da criminalidade, correlacionando tais saberes com os 
mecanismos atuais do Estado na busca de solução de conflitos visando à pacificação social;

  dimensionar o âmbito de atuação das estruturas do Sistema de Justiça Criminal, na perspectiva 
da promoção da paz social;

http://Goo.gl/VpU56X
http://Goo.gl/VpU56X
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  avaliar a efetividade das estruturas e dos sistemas de controle social diante da implementação 
de políticas criminais, políticas de segurança e políticas sociais;

  gerar e compartilhar conhecimentos que sirvam de insumos para os processos de mediação dos 
conflitos e de promoção da paz social;

  analisar e avaliar adequadamente informações na gestão de conflitos e situações de crise, 
viabilizando a integração de estruturas sistêmicas de maneira a propiciar conhecimentos qualificados 
aos mais variados níveis de decisão que possam propiciar respostas efetivas, necessárias e eficazes 
às situações derivadas de conflito(s) que tenham ou possam vir a ter conotação penal;

  dimensionar a participação da psicologia no âmbito do Direito de Família e do Direito da Criança 
e do Adolescente;

  conhecer e aplicar estratégias, métodos e técnicas de solução de conflitos compatíveis com 
a especificidade do objeto das demandas da mediação e conciliação na esfera das relações 
familiares e no âmbito escolar;

  identificar e integrar as posturas profissionais necessárias às boas práticas de mediação e conciliação;
  integrar os aspectos técnicos e éticos do exercício profissional no campo da justiça social.

Objetivos geral e específicos

Objetivo geral
Promover a atualização e o aperfeiçoamento de profissionais de diferentes áreas que desejam ampliar seus 
conhecimentos, bem como aprender/socializar boas práticas para solução consensual de conflitos.

Para alcançar esse objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos, que devem ser buscados 
constantemente e reavaliados à luz de indicadores preestabelecidos pela Unisul.

Objetivos específicos
Por meio do curso, também pretende-se:

a. apresentar subsídios para o desenvolvimento de competências no trato das relações de conflito;

b. instrumentar os estudantes com saberes e práticas que os habilitem a reconhecer os objetivos 
e as diferentes formas (técnicas) da conciliação, da mediação e da justiça restaurativa;

c. apresentar subsídios para o desenvolvimento de habilidades no intuito de reconhecer os 
diversos tipos de conflitos e as competências para uma solução adequada;

d. aprofundar a compreensão sobre os diferentes aspectos que envolvem os conflitos e as suas 
especificidades, nos diversos espaços sociais;

e. indicar e ilustrar a atuação dos Órgãos do Sistema de Justiça na solução consensual de conflitos.

Duração do curso
Duração média do curso de 12 a 14 meses. O(a) estudante tem até 36 meses para finalizar o curso.

Carga-horária
360 horas
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Organização Didático-Pedagógica
A organização didático-pedagógica deste curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreendem a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.

Concepções teórico-metodológicas
O curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e 
das disciplinas científicas. Esta Especialização tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes 
e estudantes. Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar 
que o curso se utiliza de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para 
possibilitar o melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do 
sistema de acompanhamento ao estudante.

O curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância da Unisul, 
pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento dos perfis de egressos ensejados, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são 
vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, 
estudante/sistema tutorial, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, destacando que tais 
comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre si dando origem à 
variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O 
curso adota o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino 
da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento 
das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, vídeos 
externos; textos obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; 
ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além de todo o suporte técnico e pedagógico para a 
realização dos estudos.

A concepção adotada nesta Especialização compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, 
cujo foco é o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de 
objetivos e estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao 
estudante situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos 
de sua atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.

Organização curricular
A organização curricular do curso está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com 
as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir 
das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.
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As competências formam os alicerces da estrutura curricular e que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O curso é constituído por certificações estruturantes e específica que equivalem a 360 horas/aula. Cada 
certificação apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades 
formativas mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da 
carga horária, ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Na seção a seguir, é apresentada a estrutura curricular que compõe o curso de Pós-Graduação.

Estrutura curricular
As certificações totalizam 360 horas e estão assim apresentadas:

Certificação: Sistema de Justiça Civil: relações familiares e escolares
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Crianças, Adolescentes e Mediação de Conflitos no 
Ambiente Escolar

45 A responsabilidade civil dos pais, dos professores e da escola 
privada. O Estado e os danos causados e sofridos na escola pública. 
A responsabilidade civil do incapaz no Código Civil e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Os casos.

Direitos de Família: Núcleos Familiares, Parentalidade 
e Convivência

45 A configuração dos núcleos familiares no século XXI. As nuances da 
parentalidade: filiação socioafetiva, multiparentalidade, guarda de filhos. A 
proteção do idoso e das pessoas com deficiência. A violência doméstica. 
Instrumentos de resolução de conflitos.

Núcleos Familiares: Ruptura das Relações Afetivas e 
Seus Desdobramentos Jurídicos

30 A ruptura da relação afetiva: partilha dos bens e alimentos. Usucapião 
familiar. A morte e seus desdobramentos jurídicos: a questão do direito 
sucessório e seus conflitos. Instrumentos de resolução de conflitos.

Certificação: Sistema de Justiça Criminal e Pacificação Social
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Paradigmas da Justiça e

Funções do Sistema de Justiça

Criminal

30 Função do Judiciário e papel da justiça. Acesso ao Direito e à Justiça. 
A Justiça Penal. Princípios (des)legitimadores do sistema penal. Justiça 
restaurativa em questões penais. Paradigmas punitivos e pacificação 
social.

Sociedade, Controle Social e

Subjetividade

30 Sociedade e violência. Controle Social e Poder. Genealogia do Poder. 
Controle Social Formal e Informal. Sujeito e conflito(s). Subjetividade na 
sociedade disciplinar. Instituições totais e controle social. Insegurança e 
subjetividade no Estado Democrático de Direito.

Pacificação Social e

Resolução Consensual de Conflitos

45 Direito e Pacificação Social. Conflitos Individuais e Coletivos e 
Pacificação.

A Resolução Consensual de Conflitos na esfera Criminal. Mediação 
como instrumento de pacificação. As estruturas de Segurança Pública e 
os procedimentos de mediação. O Ciclo Completo de Polícia.

continua ...
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Certificação: Sujeitos, violências e justiça restaurativa
Carga horária: 105 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Os Sujeitos e Seus Conflitos 30 Fenômenos psicológicos e sujeitos. Conflitos: características. Como 
estabelecer relações sociais saudáveis na presença de paradigmas 
diversos. Manejo do conflito ou dos sujeitos?

Violências, Sociedade e

Contextos

30 Contexto das violências: entre o privado e o público. Quem é a vítima, 
mesmo? Discursos de desresponsabilização. Seleção das violências 
punidas pelo Estado. Superação de um modelo em que ninguém é feliz. 
Desejo, tédio e violência.

Justiça Restaurativa e

Constituição do Sujeito

45 A Justiça penal e o modelo punitivo (retributivo): identidade, funções 
e crise. A Justiça restaurativa e a mudança de lentes e paradigma. O 
campo de projeção teórico e prático da Justiça restaurativa. A justiça 
restaurativa no Brasil. Práticas restaurativas: os círculos restaurativos e 
os círculos da paz. A comunicação não -violenta.

Certificação: Metodologia Científica e Pesquisa
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Metodologia Científica e Pesquisa 30 Epistemologia científica. Método científico. Projeto de pesquisa. Coleta e 
análise de dados. Comunicação científica.
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As avaliações são realizadas mediante instrumentos diversificados, podendo ser de forma presencial e por meio 
de atividades de avaliação a distância. A avaliação estudante é realizada progressivamente, por unidade de 
aprendizagem e/ou certificação, objetivando garantir a dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem.

O aproveitamento será verificado por meio do desempenho progressivo do estudante frente às competências 
da certificação na qual a unidade de aprendizagem está inserida e aos objetivos propostos no Plano de 
Ensino da Unidade de Aprendizagem.

Os Cursos observarão os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O professor entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.

b. O professor explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 
Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.

c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem, no ato de sua correção e posteriormente lançadas no Sistema Acadêmico.

d. Quando previstas atividades de Avaliação Presencial (AP), após a correção da atividade as 
notas da AD e da AP devem ser disponibilizadas no Sistema Acadêmico..

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse Manual. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) numa 
escala de zero a dez (0 a 10), resultante do processo avaliativo desenvolvido durante a unidade de 
aprendizagem e/ou certificação. No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não 
obtiver, na avaliação da unidade de aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL: Atendimento On-Line.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Patrícia Santos e Costa
E-mail: pgsistemadejustica@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa91prd/EMPLOYEE/EMPL/s/WEBLIB_MU_PHP_D.USL_LNK_MU_PHP.FieldFormula.IScript_RedirectMUPHP?destino=atendimento
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:pgsistemadejustica%40unisul.br?subject=
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