
 

1 

 

  

 
 

 

 

Diretrizes 
 

PADRÕES DE TREINAMENTO 
ICFML PARA O BRASIL 
 

Instituto de Certificação e Formação 

de Mediadores Lusófonos 
br.icfml.org 

 

 



  

PADRÕES DE TREINAMENTO ICFML PARA O BRASIL 
  br.icfml.org | 2019 

2 

PADRÕES DE TREINAMENTO ICFML  PARA O BRASIL: DIRETRIZES 
INTRODUÇÃO 

A taskforce IMI sobre Avaliação de Treinamento e Competência do Mediador foi convocada pela Comissão de 
Normas Independentes do IMI (ISC) para fazer recomendações em relação aos padrões de capacitação e 
avaliação de competências para mediadores da seguinte forma: 

- Programas de treinamento em mediação – Estabelecimento dos critérios mínimos exigidos relativamente á 
qualidade, metodologia e conteúdos essenciais necessários para os cursos de mediação  

- Formadores de mediadores – Estabelecimento dos critérios mínimos de conhecimentos, habilidades e 
experiência exigidos por aqueles que ensinam cursos de mediação 

- Competência de mediação para avaliadores – Estabelecimento de critérios mínimos de conhecimentos, 
habilidades e experiência exigidos por aqueles que dão feedback e avaliam mediadores.  

 

As seguintes diretrizes estabelecem esses requisitos em duas seções.  

A Seção A abrange os critérios e padrões necessários que devem ser implementados para que um programa de 
treinamento seja considerado de um padrão aceitável.  

A Seção B cobre os critérios e padrões aceitáveis para Professores e Avaliadores, que trabalharão com os 
participantes em um programa de treinamento de habilidades do mediador. 

 

No seguimento deste trabalho global, e com a coordenação do ICFML, foi criado um grupo de trabalho de 
representantes de instituições brasileiras de formação, académicos, mediadores para discutir e adaptar estas 
recomendações globais ao mercado brasileiro.  

 

Estas diretrizes têm como objetivo de ajudar as instituições de formação no Brasil a realizarem os seus 
treinamentos baseados em parâmetros internacionais de qualidade, e desta forma garantirem a credibilidade e 
qualidade do exercício da mediação privada no Brasil. 

 

Seguidamente o mesmo trabalho será realizado para os outros países lusófonos. 
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A. REQUISITOS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO 

Esta seção descreve os requisitos para os Programas de Treinamento de Competências do Mediador. 

1. Registro 

Standard Internacional: Se houver um requisito dentro de uma jurisdição de que um curso de treinamento deve 
ser registrado, então deve ser cumprido pelo provedor de treinamento, e o curso de treinamento deve ser 
registrado. 

Situação específica no Brasil: 

• Para atuação no judiciário as entidades formadoras de mediadores também devem estar habilitadas junto ao 
ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), e não apenas nos tribunais de 
cada estado do Brasil. O programa mínimo para estes cursos se encontra no site no CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) em 

 (http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/03/8734bba03f8b7209b390f1ed8500c42f.pdf)  

• O CONIMA elaborou um modelo-padrão de capacitação básica em Mediação 

 http://www.conima.org.br/plano_med) 

 

2. Conteúdo do curso 

Standard Internacional: O conteúdo do curso pode ser dividido em tópicos de desenvolvimento de conhecimento 
e desenvolvimento de habilidades. 

 

Conhecimentos 
Em termos de Desenvolvimento do Conhecimento, os tópicos essenciais do CONHECIMENTO, que devem ser 
incluídos em qualquer programa de treinamento, são: 

∞ Princípios de mediação - neutralidade, natureza voluntária, confidencialidade, autodeterminação;  

∞ Processo - a declaração de abertura do mediador, as etapas da mediação e o papel do mediador dentro de 
cada etapa.  

Note-se que, embora estes devem ser cobertos, cabe ao prestador de serviço de formação adotar um formato 
consistente com o foco, a abordagem e o ethos do curso, e. Facilitador, transformador, on-line, co-mediação, etc. 

∞ Os papéis de advogados e representantes 

∞ Uma visão geral da teoria da negociação e resolução de conflitos 

∞ Ética do mediador, incluindo quaisquer padrões éticos adequados existentes na região em questão 

 

Habi l idades 
Em termos de Desenvolvimento de Habilidades, os tópicos essenciais de HABILIDADES, que devem ser 
abordados (breve explicação do que consiste a habilidade), demonstrados (breve demonstração da habilidade 
pelo formador) e praticados (prática extensiva da habilidade por cada participante) em qualquer programa de 
treinamento são: 

∞ Formas de habilidades de escuta e estratégias de comunicação 

∞ Habilidades de gerenciamento de processos, incluindo, mas não limitado ao uso de reuniões conjuntas e 
privadas 

∞ Estratégias de negociação  

∞ Habilidades para gerenciar o conteúdo da disputa 

∞ Formas de responder aos diversos comportamentos das partes. 

Os formadores podem incluir outros tópicos baseados em habilidades, incluindo, entre outros, gerenciamento de 
emoções, lidar com pessoas difíceis, responder ao impasse, programação neolinguística, etc. 
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Situação específica no Brasil: 

• Estes tópicos acima especificados são fundamentais em qualquer programa de treinamento de mediadores 
e devem todos ser abordados. 

• É aconselhado a integração dos seguintes tópicos (em tópicos de Conhecimento ou de Habilidades) em 
complemento:  

o Preparação da mediação; 

o Quadro jurídico da mediação no Brasil;  

o História da mediação;  

o Fatores psicológicos na mediação; 

o Aspectos culturais e de diversidade da mediação brasileira; 

o Aspetos formais da mediação no Brasil (elaboração de termos, ligação com o judiciário) 

 

3. Quadro de competências  

Standard Internacional: Um curso de treinamento deve ter um "quadro de competências" que, de forma clara e 
concisa, estabelece as competências essenciais (conhecimento e habilidades) que um mediador eficaz deve 
possuir no final do curso. Este quadro deve ser consistente com os requisitos de conteúdo e habilidades do curso 
conforme estabelecido na Seção 2 destas diretrizes. 

 

Comentário: 

Um quadro de competências é o conjunto dos objetivos pedagógicos (gerais e específicos) do curso de 
treinamento. É utilizado durante todo o curso para dar clareza aos participantes quanto às competências 
específicas do mediador que ele deve alcançar.  

 

Este quadro também pode ser usado pelos formadores, professores e avaliadores, para fornecer comentários 
construtivos, ajudar na demonstração das habilidades, avaliação e feedback consistentes aos participantes, 
medidos em relação a um conjunto claro de critérios de competência. 

 

Recomendação específica no Brasil: 

Ao desenvolver um quadro de competências para uso num curso, os provedores de treinamento poderiam 
aproveitar: 

∞ Seu próprio conhecimento individual e organizacional do treinamento de habilidades do mediador 

∞ Framework de lista de competências publicada por instituições competentes 

∞ Fontes externas existentes, incluindo legislação relevante. 

 

4. Duração do Curso 

Standard Internacional: Para que um curso cubra adequadamente o conteúdo necessário utilizando metodologias 
apropriadas (ambos estão estabelecidos nestas diretrizes), os cursos devem ter um número substancial de horas 
de treinamento não inferiores a 40 horas. Isso não inclui preparação, almoço e intervalos pré-curso. 

Este nível mínimo de 40 horas, no entanto, não deve impedir que os provedores de treinamento aspirem a um 
número maior de horas práticas, uma vez que mais prática se traduzirá em melhores oportunidades de 
aprendizagem para os participantes. Portanto, é sugerida uma série de horas de treinamento superiores a 40, 
sempre que isso for possível. 

 

Situação específica no Brasil: 
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• 40 horas será o nível mínimo definido, uma vez que é considerado um ponto de referência mínimo aceitável 
para o ensino e a prática dos aspectos práticos das habilidades do mediador, tendo em vista que esses 
treinamentos se destinam apenas a capacitar as pessoas para um nível básico de competência do mediador.  

• É aconselhável um programa de desenvolvimento complementar. 

• Os cursos podem variar de duração por muitas razões, incluindo requisitos locais, local do curso 
(universidade, tribunal ou privado) contexto dentro do qual ocorre a mediação, bem como a abordagem dos 
fornecedores de serviços de formação.  

 

5. Abordagem geral de ensino 

Os cursos de capacitação em habilidades do mediador devem ser participativos, interativos e centrados no aluno. 
Para garantir isso, uma variedade de metodologias de ensino deve ser usada, incluindo palestras, vídeos, 
exercícios interativos, trabalho individual, discussão grupal, conversa em pares e role-playing. Como diretriz, para 
a parte prática de qualquer curso, que é projetado para ensinar o processo e habilidades para ser um mediador 
eficaz, a seguinte porcentagem de tempo deve ser gasto nessas diferentes abordagens de treinamento: 

∞ Apresentação / apresentação de conhecimento / conhecimento - aproximadamente 10% 

∞ Exercícios e discussão - aproximadamente 40% 

∞ Interpretação/simulação e feedback - aproximadamente 50% 

 

Recomendação específica no Brasil: 

As diretrizes acima se referem à parte prática de qualquer curso que ensine o processo e as habilidades para ser 
um mediador efetivo e não se destinam a cobrir partes de cursos de natureza amplamente teórica. 
Independentemente da natureza do treinamento, recomenda-se que o foco do treinamento seja na preparação 
dos participantes para praticar a mediação e não no estudo da mediação como sujeito acadêmico. A abordagem 
de ensino, portanto, deve ser participativa, interativa e orientada para o aluno, e deve ser sensível aos vários 
estilos de aprendizagem dos participantes e consistente com as normas culturais no Brasil. 

 

6. Tamanho do grupo 

Standard Internacional: Recomenda-se que os cursos tenham um tamanho de turma máximo de 30 alunos, com 
a proporção entre professor e aluno entre um ideal de 1 professor para cada 6 participantes; até um máximo de 
1 professor ou professor assistente para cada 10 participantes. 

 

Recomendação específica no Brasil: 

A aula será precedida por uma leitura prévia de material encaminhado relativamente ao conhecimento.  Os 
tópicos essenciais destas matérias de leitura prévia farão objeto de exposição sumária pelo formador continuada 
com outras variedades de metodologias de ensino. 

 

Um dos principais fatores que afetam a qualidade de um curso é garantir que os alunos tenham oportunidades 
suficientes para interagir uns com os outros e com os formadores. Turmas com número excessivo de alunos bem 
como um ratio aluno professor muito alto podem comprometer a qualidade do curso. 

Alguns dos fatores a serem considerados na determinação da proporção do participante para professor incluem: 

∞ tamanho geral da aula 

∞ relação entre momentos de aprendizagem teórica, aprendizagem prática, feedback, avaliação e número de dias 
da formação 

∞ a presença de professores auxiliares, facilitadores ou professores. 
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7. Materiais para os participantes 

Quando a preparação antes do curso é necessária, os participantes devem receber materiais abrangentes em 
tempo suficiente para permitir que eles se preparem adequadamente.  

Como orientação, sugere-se que isso seja o mais tardar duas semanas antes do curso. 

De forma semelhante, quando os participantes são obrigados a se preparar para seus papéis com antecedência 
para os role plays, os resumos confidenciais devem ser fornecidos em tempo suficiente para permitir que os 
participantes se preparem. Como orientação, sugere-se que isso seja o mais tardar uma semana antes do curso. 

Se os cursos são projetados sem preparação pré-curso necessária, esta diretriz não se aplica. 

 

Comentário: 

Sem ser prescritivo, os tipos de materiais que podem ser distribuídos com antecedência incluem: 

∞ Manual do curso / livro de trabalho 

∞ Materiais suplementares, tais como instruções gerais para interpretações de papéis 

∞ Regras e procedimentos de mediação, legislação relevante 

∞ Artigos acadêmicos e livros de texto. 

Esses materiais podem ser distribuídos em formato impresso e / ou eletrônico. 

 

8. Configuração de simulações 

As simulações são usadas para que os participantes pratiquem a ampla gama de habilidades de mediação em 
um ambiente simulado e também para que os participantes tenham o benefício de feedback e treinamento de um 
mediador experiente, atuando como professor. Consequentemente, as simulações devem ser planejadas e 
executadas para permitir aos participantes a melhor oportunidade de aprender.  

Portanto, recomenda-se que: 

∞ Cada simulação deve ter no máximo seis pessoas para uma mediação de duas partes. Isso é recomendado 
para manter simulações gerenciáveis e para um novo mediador praticar adequadamente e permitir o máximo 
envolvimento dos outros participantes nos seus respetivos papéis. 

∞ O tempo de cada role play de mediação deve ser no mínimo de 45 minutos, a fim de permitir tempo suficiente 
para o mediador praticar uma variedade de habilidades à medida que a mediação se desenvolve 

∞ No mínimo, pelo menos 50% de todas as simulações devem ser acompanhadas por um professor. Este é um 
nível mínimo de acompanhamento para as simulações, e os fornecedores de serviços de formação devem aspirar 
ao nível mais alto possível de simulações acompanhadas 

∞ Os professores devem circular entre grupos e participantes para garantir que uma variedade de abordagens de 
feedback seja experimentada por todos os participantes 

∞ As simulações ao longo do curso devem garantir que todos os participantes trabalhem com a mais ampla gama 
de participantes possível 

∞ Para garantir a equidade e a igualdade de participação, todos os participantes devem mediar o mesmo número 
de vezes  

∞ As simulações devem ser variadas em matéria e devem permitir a prática de diferentes estágios do processo 
de mediação 

Simulações para avaliação: 

∞ Nos cursos que contêm avaliação prática utilizando simulação, durante o tempo do curso, qualquer professor 
responsável pela formação do participante não deve estar envolvido em qualquer avaliação subsequente desse 
participante. 

∞ Quando as simulações são usadas como avaliações, o avaliador (pessoa diferente do professor) deverá 
participar 100% do tempo.  
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Comentário: 

Uma simulação aqui é definida como um caso simulado em que o mediador tem a oportunidade de praticar uma 
ampla gama de habilidades de mediação, possivelmente em várias fases do processo. Isso deve ser distinguido 
de outro tipo de exercício baseado em cenário mais curto, exercício ou vinheta que é projetado para praticar uma 
habilidade específica, como por exemplo, um curto exercício para praticar a escuta ativa ou testes de realidade. 

 

9. Como dar Feedback  

Os participantes aprendem não só praticando as habilidades dos mediadores, mas também recebem comentários 
de mediadores experientes atuando no papel dos professores ao longo do curso. Os programas de treinamento 
devem proporcionar oportunidades de feedback aos participantes. Este feedback deve ser entregue usando um 
quadro de competência (veja a Seção A.3 acima) para garantir a consistência da abordagem ao feedback por 
professores treinados para fornecer feedback efetivo (ver diretrizes dos professores, Seção B.4 abaixo). 

Comentário: 

 Pode ser utilizada uma variedade de métodos diferentes para dar feedback, incluindo: 

∞ Feedback de grupo durante a simulação - Aqui o feedback não é apenas para o benefício do participante 
atuando como mediador, mas também para os outros participantes envolvidos na simulação 

∞ Feedback individual após a simulação - Isso permite um feedback mais focado e detalhado sobre o desempenho 
de um indivíduo e pode aumentar a oportunidade de mudança de comportamento durante o curso, 
particularmente para aqueles cursos em que um participante está se preparando para Avaliação. Embora não 
seja necessário, os organizadores dos cursos devem considerar em seus programas incluir, pelo menos uma 
oportunidade de fornecer um feedback individual  

∞ Recomenda-se o uso de comentários escritos sobre o desempenho de um participante, principalmente durante 
a fase de avaliação caso o curso a tenha. O comentário escrito, se existente, deverá ser disponibilizado ao 
avaliado. 

 

Recomendação específica no Brasil: 

Dar feedback, como descrito acima, é integrado numa minoria de cursos hoje. Aconselhamos o treinamento do 
formador em Como dar Feedback (diferente da noção de supervisão existente no Brasil). 

 

10. Avaliação de desempenho e credenciamento 

Se um curso é projetado para avaliar, certificar ou credenciar um participante como tendo as habilidades e 
conhecimentos necessários para mediar uma disputa com competência, então deve conter uma avaliação real 
das competências como mediador do participante, em comparação com o quadro de competências do curso, 
desenvolvido em Seção A.3. Em relação à avaliação das habilidades de um mediador, isso deve ser feito usando 
o desempenho de um participante durante uma simulação. 

 

Embora não seja prescritivo, o seguinte deve ser levado em consideração quando o processo de avaliação foi 
projetado: 

∞ Embora alguma forma de avaliação contínua ao longo do curso possa ser incluída como parte do processo de 
avaliação, deve haver pelo menos uma avaliação separada baseada unicamente no desempenho durante uma 
simulação 

∞ As avaliações podem ser registradas e avaliadas posteriormente, embora as avaliações ao vivo sejam 
geralmente mais aconselháveis 

∞ Embora uma avaliação seja o número mínimo, recomenda-se que sejam realizadas duas sessões de simulação 
diferentes para cada participante, avaliadas por avaliadores diferentes. Isso permitiria equidade e evitaria o viés 
do avaliador. Alternativamente, a mesma simulação pode ser avaliada por dois avaliadores 
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∞ Cada simulação com função de avaliação deve ser por um período mínimo de uma hora, sem incluir o tempo 
necessário para redigir um acordo. 

Se o conhecimento da mediação também deve ser avaliado, isso pode ser feito através de um teste escrito ou 
verbal, ou através de tarefas pré ou pós-curso, e deve ser consistente com os requisitos de conhecimento 
estabelecidos no quadro de competência do fornecedor de serviços de treinamento. 

 ∞ Recomenda-se o feedback por escrito. 

 

Recomendação específica no Brasil: 

A avaliação baseada no desempenho deve fazer parte do curriculum do curso. 

 

11. Auxílio no desenvolvimento futuro como mediador 

Embora seja aceito que os fornecedores de serviços de mediação não possam oferecer mediações reais para 
todos os participantes, eles têm uma obrigação, na medida do possível, de facilitar o desenvolvimento futuro dos 
participantes como mediador. 

 

Comentário: 

Essas oportunidades para o desenvolvimento posterior podem incluir: 

∞ Uma sessão dentro ou em adição ao curso que explica como a mediação funciona dentro da jurisdição e como 
os mediadores podem fornecer os seus serviços 

∞ Facilitar a orientação e o feedback contínuos e proporcionar oportunidades de networking 

∞ Facilitando oportunidades para observar mediações reais 

∞ Facilitando oportunidades para co-mediação de mediações reais 

 

12. Política de Reclamações  

Todos os cursos devem ter uma política de reclamações por escrito claramente definida para os participantes que 
não estiverem satisfeitos com a qualidade do curso. 

Além disso, para os cursos que têm um elemento de avaliação, deve haver um processo de recurso ou revisão 
claramente definido para os participantes que não estiverem satisfeitos com o resultado de sua avaliação. 

 

B. REQUISITOS PARA PROFESSORES E AVALIADORES 

Esta seção estabelece os requisitos para treinamento e avaliação de participantes em programas de treinamento 
de habilidades de mediadores. Para os propósitos destas diretrizes: 

∞ um professor fornece as habilidades e o conteúdo do conhecimento estabelecidos no programa. 

∞ um professor observa o desempenho de um participante no papel do mediador, geralmente as simulações, e 
fornece feedback ao participante, durante e após a simulação, para melhorar sua competência como mediador. 

∞ um avaliador também observará o desempenho de um participante e fornecerá uma avaliação formal de 
competência. Eles também podem fornecer feedback, o que normalmente é dado no final da avaliação. 

 

1. Treinamento como mediador 

Qualquer pessoa que pretenda atuar como professor ou avaliador deve ter participado com sucesso em um curso 
de treinamento de mediação que atenda aos requisitos estabelecidos na Seção A. Se o curso tiver uma avaliação, 
eles devem ter passado com sucesso nesta avaliação. 

 

Comentário: 
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Para que um professor, ou avaliador seja credível, eles devem ter completado um curso de treinamento de 
habilidades do mediador. 

 

2. Registo como Mediador (se for necessário registro) 

Quando o registro do mediador é exigido em uma jurisdição, formadores e avaliadores devem ser registrados 
como mediadores. 

 

Comentário: 

Algumas jurisdições exigem que os mediadores sejam registrados. Isto é através de regulação legal ou auto-
regulação e pode estar em um registro autônomo ou através de provedores de serviços de mediação. Onde esse 
registro externo existe, ele fornece padrões mínimos para mediadores que podem ser aplicados objetivamente a 
todos. Pode não só servir como um ponto de referência para os novos participantes, mas também pode aumentar 
os padrões gerais de qualidade mediadores em todo o mercado. 

 

3. Experiência como Mediador 

Professores ou avaliadores devem ter realizado pelo menos duas mediações reais completas de pelo menos 
quatro horas de duração em cada um dos três anos anteriores, antes de serem nomeados como professores, ou 
avaliadores. 

Uma vez nomeados e para permanecer como professor, ou avaliador, eles devem continuar a realizar duas 
mediações reais de pelo menos quatro horas de duração por ano e poder mostrar que ele / ela tem mantido 
desenvolvimento profissional contínuo (DPC) de seis horas por ano. O DPC deve ser específico da mediação, ou 
seja, cursos assistidos que oferecem desenvolvimento prático, conferências / seminários / tutoriais / debates 
sobre mediação, artigos escritos sobre mediação, seminários de treinamento de mediação ou eventos similares. 

Finalmente, o nível proposto de seis mediações antes de ser nomeado professor, avaliador e, em seguida, dois 
por ano para continuar a atuar nesse papel, é visto como um mínimo e, sempre que possível, os fornecedores de 
serviços de treinamento são encorajados a estabelecer níveis mais altos de experiência de mediação antes de 
nomear mediadores como formadores ou como avaliadores. 

 

Comentário: 

Em relação aos aspectos práticos e baseados em habilidades do treinamento de mediadores a que se aplicam 
estas diretrizes, é importante que formadores e avaliadores sejam mediadores praticantes e que tenham a 
experiência de ensinar, treinar e avaliar os participantes no uso das habilidades de mediador. Professores e 
avaliadores devem ter uma experiência real suficiente de mediação antes de começar a assumir esses papéis. 
Eles também devem manter essa experiência real para continuar a atuar nessas funções, além de manter o seu 
desenvolvimento profissional contínuo. 

 

4. Formação como Professor ou Avaliador 

a) Os professores devem participar de uma formação "train the trainer" de um mínimo de 18 horas, que deve 
abranger amplamente, mas não se limitar a: 

∞ O conteúdo do treinamento deve ser consistente com a Seção A dessas diretrizes 

∞ O quadro de competência do curso 

∞ Técnicas de aprendizagem de adultos 

∞ Princípios de aprendizagem participativos / experienciais 

∞ Aprendizagem reflexiva 

∞ Como gerenciar um curso, incluindo gerenciamento de tempo e dinâmica de grupo 

∞ Como treinar e dar feedback. 
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Tal curso deve ser conduzido idealmente em pequenos grupos e, após este treinamento, os professores devem 
observar professores experientes antes de entregar seu primeiro treinamento. Durante o seu primeiro 
treinamento, os novos professores devem ser orientados e devem receber feedback e suporte contínuo. 

 

b) Em relação ao treinamento para professores e avaliadores, eles devem realizar um curso que abrange: 

∞ O quadro de competência do curso 

∞ Aplicando as competências de forma consistente 

∞ Dar feedback sobre habilidades de mediação 

∞ Dar feedback durante uma simulação (apenas para professores) 

∞ Compreendendo o processo e os procedimentos de avaliação (só para avaliadores). 

Após este treinamento, professores e avaliadores devem observar outros professores / avaliadores experientes 
antes de treinar e avaliar pela primeira vez. Eles devem ser orientados e receber feedback sobre sua primeira 
avaliação e em intervalos regulares, para ajudar a garantir a consistência na formação. 

Os professores e avaliadores devem realizar, no mínimo uma vez por ano, cursos de atualização e/ou 
aprimoramento. 

 

Comentário: 

O papel de professor e avaliador requer o uso de habilidades consideráveis para facilitar a aprendizagem dos 
participantes, além das habilidades de ser mediador. Portanto, além de ser treinado como mediador, qualquer 
pessoa designada como professora ou avaliadora deve promover a capacitação que habilite os participantes para 
serem efetivos nesses papéis. 

Destaca-se que o professor/avaliador deverá ao longo da capacitação esclarecer e sensibilizar os alunos da 
necessidade de desenvolvimento profissional contínuo das habilidades para exercer a atividade de mediador e 
manter níveis de excelência. 

 

5. Níveis de atividade 

É importante que os formadores e avaliadores estejam atualizados na prática de suas habilidades de entrega do 
treinamento do mediador, o conteúdo do curso e seus processos de feedback e avaliação. 

Portanto, no mínimo, um professor deve entregar pelo menos um curso básico de treinamento de habilidades do 
mediador ou curso de atualização a cada dois anos.  

Os fornecedores de serviços de formação que procuram estabelecer um alto nível de qualidade poderiam esperar 
que seus formadores entreguem pelo menos um curso de treinamento ou curso de atualização todos os anos. 

Os professores e avaliadores devem treinar e / ou avaliar pelo menos quatro sessões reais de mediação ao longo 
de dois anos. Um nível de qualidade médio seria quatro vezes por ano. 

Os formadores devem seguir o mesmo DPC (desenvolvimento profissional contínuo), como mencionado 
anteriormente na Seção B.3. Os formadores também devem ter a oportunidade de se encontrar com outros 
professores para discutir o treinamento em uma reunião de professores todos os anos. Essas reuniões devem 
ser facilitadas pelo provedor de serviços de formação. 

 

6. Feedback 

Para garantir níveis mais altos de qualidade do curso, do treinamento e da avaliação é recomendado que sejam 
elaborados feedbacks contínuos dos alunos participantes, os quais devem conter comentários, para os 
professores/avaliadores.  

Novos professores e avaliadores devem ser observados e receber feedbacks sobre o desempenho por colegas 
seniores.  
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Além disso, deve haver um sistema de revisão por pares com comentários para todos os professores e 
avaliadores. Isso pode ser feito anualmente. 

Também deve haver uma política de queixas para que os alunos participantes possam usar se desejam queixar-
se formalmente sobre um professor ou avaliador. 

 

Comentário: 

Após o término do curso os alunos participantes devem preencher um formulário com os comentários a respeito 
dos professores/avaliadores, os quais poderão ser anônimos ou não.  

Além disso, um curso deve ter um elemento de revisão pelos pares para que formadores e professores possam 
dar feedback uns aos outros sobre como eles entregaram o treinamento. 

Os alunos participantes devem poder dar feedback informal aos professores e avaliadores se assim o desejarem. 
Isto é especialmente importante se o aluno participante não entendeu o comentário ou significado do avaliador.  

 

Os alunos participantes devem ser encorajados a considerar que há uma diferença entre criticar um resultado e 
receber feedbacks por um avaliador, cujo objetivo é o desenvolvimento das habilidades necessárias para atuação 
do mediador.  

Deve ser feita uma distinção entre os alunos participantes que contestam a pontuação final da sua avaliação (que 
deve ser tratado separadamente) com aqueles que contestam apenas comentários recebidos dos avaliadores. 
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JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA 

 

 

 

 

 

 

 


