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Informações gerais:

Modalidade: Curso a distância
Carga Horária: 60h/aula
Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática IV – Modalidades
de gestão de conflitos e eventos críticos.
Num contexto de ênfase ao policiamento comunitário, a ação do
policial está mais voltada para as relações interpessoais, desta
forma, conceitos como os de mediação e resolução de conflitos,
prevenção da violência e outros deverão estar presente em seus
estudos.
Este curso criará condições para que possa estudar distintas
abordagens e técnicas de resolução de conflitos, detendo-se com
maior profundidade a perspectiva da mediação, com base na Lei nº
13.140 de 26 de junho de 2015.

Apresentação:

Espera-se que o conteúdo desse curso possa auxiliá-lo nas suas
atividades de segurança pública e, ao mesmo, tempo inspirar
experiências de mediação comunitária.
Público
Interesse:

de

O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e
aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições.

Requisitos:

Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores
na Rede EaD-SENASP.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por
semana para leitura dos módulos e materiais complementares,
pesquisas, realização de exercícios e interação com tutor e demais
estudantes.
Módulo 1 – Conflitos

Conteúdo
Programático:

Módulo 2 – Métodos autocompositivos de solução de conflitos
(MASCs)
Módulo 3 – Mediação de conflitos
Módulo 4 – O mediador
ISA-ADRS e MEDIARE. Curso de mediação e resolução de
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conflitos em segurança pública. Brasília: Ministério da Justiça,
2007.
SEIDEL. Daniel [org.] Mediação de conflitos: a solução de muitos
problemas pode estar em suas mãos. Brasília: Vida e Juventude,
2007.
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SOUZA, Luciane Moessa de. Resolução consensual de conflitos
coletivo envolvendo políticas. Brasília: Fundação Universidade de
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. UCB Virtual. Curso
Superior de Tecnologia em Segurança e Ordem Pública.
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em: www.catolicavirtual.br. Acesso em: 06 ago de 2015. Acesso ao
conteúdo com login e senha.
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