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CONHECIMENTOS EM MEDIAÇÃO ONLINE – ELEMENTOS DE 
CONHECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS BÁSICAS 

Consciência Situacional 
1. Saber quando o ambiente online pode não ser um meio adequado para conduzir o processo 

de mediação; 

2. Determinar quando as abordagens de ODR podem agregar valor ao processo; 

3. Manter-se a par dos desenvolvimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), esquemas de ODR, várias plataformas de ODR e questões gerais relacionadas com 

a Resolução de Conflitos Online (ODR); 

4. Conhecimento sobre o impacto das TIC na prática da mediação. 

Conhecimento Básico 

5. Subjacente aos princípios da comunicação baseada em texto, baseada em vídeo, baseada 

em áudio (ou uma combinação) e capacidade para identificar a mais apropriada para uma 

mediação ou para uma fase do processo de mediação; 

6. Entender o papel de um mediador e como a abordagem e a prática do mediador são 

adaptáveis ou não ao ambiente online; 

7. Conhecimento e adesão a standards éticos; 

8. Conhecimento da dinâmica da negociação online; 

9. Conhecimento de leis relevantes que afetam a prática de mediação no ambiente online (se 

houver): aplicabilidade de acordos online (quando relevante), confidencialidade e 

privilégio; 

10. Conhecimento das várias leis que afetam a estrutura e a aplicabilidade dos acordos de 

mediação online, particularmente entre jurisdições; 

Plataforma/Tecnologia 

11. Capacidade de selecionar a plataforma apropriada de TIC que atenda às necessidades das 

partes; 

12. Conhecimento sobre quais recursos da plataforma de TIC usar em uma mediação (funções, 

segurança, acesso, complexidade, outros); 

13. Conhecimento (conforme aplicável) em Tecnologia (hardware e software) (i) Dispositivos 

necessários para realizar a mediação usando TIC (ii) Tecnologia de telecomunicações (iii) 

Tecnologia da Informação (iv) Registros eletrônicos necessários; 

14. Conhecimento sobre possíveis desafios tecnológicos e breakdown. 
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Processo/ Impacto 

15. Compreensão das vantagens e desvantagens emocionais, sociais e cognitivas da utilização 

das TIC num processo de resolução de conflitos e capacidade de medir e gerir o impacto 

e os efeitos em terceiros; 

16. Capacidade de se deslocar entre diferentes canais de comunicação com base na natureza 

da relação e tarefa em mãos; (por exemplo, usar e-mail para coordenar uma chamada, usar 

o telefone antes de ir a uma reunião presencial e depois voltar para o telefone antes de 

escrever novamente um e-mail final); 

17. Compreensão dos vieses relacionados ao uso de TIC e impacto no desempenho de partes e 

mediadores na mediação; 

18. Saber usar os procedimentos e técnicas relevantes para facilitar a comunicação online, 

incluindo: 

(i) gestão da comunicação assíncrona, (ii) equilibrando a limitação de cada TIC às 

necessidades de cada parte; 

19. Familiaridade com o impacto do ambiente online em técnicas como ouvir, questionar, 

parafrasear, resumir e caucusing. 

Comunicação com as Partes 

20. Compreender e explicar às partes os processos, procedimentos e protocolos relevantes para 

conduzir a mediação usando as TIC. Incluindo mas não limitado a: 

20-1 Questões éticas e legais (i) Consentimento, privacidade, confidencialidade, 

segurança (ii) Limitações da tecnologia; 

20-2 Documentação (i) Agendamento e acompanhamento (ii) Prestação de contas / 

responsabilidade; (iii) aplicabilidade; 

21. Compreensão dos desafios tecnológicos e capacidade de identificá-los para cada 
participante, incluindo, mas não limitado a, alfabetização, aceitação e compatibilidade; 
22. Saber utilizar técnicas para apoiar adequadamente os participantes com dificuldades 
tecnológicas e abordar possíveis desequilíbrios entre as partes; 
23. Conhecimento de diferenças culturais relacionado ao uso de tecnologias na prática da 
mediação. 
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HABILIDADES PRÁTICAS EM MEDIAÇÃO ONLINE - COMPETÊNCIAS 

BÁSICAS  

 

1. Habilidades Gerais em Mediação (Capacitação ICFML_IMI) 

Essas habilidades incluem, mas não se limitam a: obrigações éticas, neutralidade, 

consciência de fortes tendências e pensamentos pré-concebidos (consciente e inconsciente), e 

confidencialidade. 

2. Habilidades relacionadas à Tecnologia: 

2.1 Habilidades básicas de computação e habilidades básicas de computação 

móvel, trabalhar com plataformas de TIC, operação e resolução de 

conflitos; 

2.2 Trabalhar com plataformas de TIC, operação e resolução de conflitos; 

2.3 Capacidade para gerir eficientemente quaisquer desafios tecnológicos; 

2.4 Capacidade para usar o equipamento técnico e ambiental (por exemplo, 

iluminação, sons, distrações), a fim de proporcionar uma experiência de 

alta qualidade aos participantes da respectiva mediação online; 

2.5 Capacidade de transmitir mensagens claras e eficazes na comunicação 

verbal e não verbal de forma síncrona e assíncrona; 

2.6 Capacidade de usar a plataforma TIC de maneira que a plataforma não tire 

o foco do conteúdo da conversa com/entre as partes; 

2.7 Capacidade para demonstrar confiança e autoconsciência crítica em 

trabalhar com a tecnologia para abordar as questões das partes; 

2.8 Capacidade para abordar simultaneamente pessoas que estão em diferentes 

países e regiões e diferentes fusos horários - entendendo o impacto que 

isso pode ter sobre a dinâmica da comunicação; 

2.9 Compreender as implicações para a privacidade no armazenamento de 

informações digitais e na comunicação com terceiros e outras pessoas 

online; 

2.10 Capacidade de combinar comunicação assíncrona e videoconferência para 

gerenciar o caucausing; 

2.11 Capacidade de usar opções específicas da plataforma TIC, tais como (i) 

planejamento de reuniões, (ii) compartilhamento de tela, (iii) caucausing 
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online, (iv) dar controles ao mouse, (v) silenciar e dar voz, (vi) múltiplas 

webcams (vii) vários modos de comunicação simultaneamente. 

3. Habilidades Relacionadas ao Processo de Mediação Online 

3.1 Avaliar a adequação do conflito / parte do conflito à mediação online; 

3.2 Determinar quais abordagens tendem a agregar valor à mediação online: 

3.3 Determinar e explicar às partes o impacto do uso das TICs em termos de 

processo e impacto potencial no resultado da mediação; 

3.4 Lidar com os diferentes níveis de prontidão das partes para aceitar a 

implicação do uso das TIC no processo de mediação, avaliando e 

assegurando acesso igual às TIC para todas as partes envolvidas; 

3.5 Determinação de custos ou taxas especiais associados ao uso de TIC na 

mediação online; 

3.6 Preparação para a mediação online 

1. Considerar o conhecimento das partes sobre o processo de mediação e 

o impacto de TIC; 

2. Entender o nível de conhecimento técnico das partes e sua capacidade 

para se comunicar de maneira eficaz utilizando as plataformas TIC; 

3. Conduzir as partes e todos os participantes através de TIC (o processo 

e gerenciamento de informação); 

4. Identificar possíveis resultados, riscos e consequências associadas a 

mediação online; 

5. Identificar e explicar para as partes (em linguagem simples) os riscos 

potenciais em relação à privacidade e confidencialidade enquanto 

estiver usando plataformas ou aplicativos online ou baseados em 

computador; 

6. Identificar e comunicar falhas técnicas comuns, dificuldades ou dúvidas 

que possam surgir durante um processo de mediação online e fornecer 

às partes possíveis protocolos para abordá-las; 

7. Identificar de standards razoáveis para proteção da segurança e 

privacidade de uma determinada plataforma online ou baseada em 

computador e abster-se de usar ou recomendar aqueles que não atendem 

a esses standards; 
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8. Identificar standards razoáveis para proteção de segurança e 

privacidade de uma determinada plataforma online ou baseada em 

computador e abster-se de usar ou recomendar aqueles que não atendem 

a esses standards; 

9. Escolhendo a plataforma online que será usada durante a mediação; 

10. Obter um acordo sobre quem estará presente durante as diferentes 

sessões de áudio e / ou vídeo da mediação online; 

11. Concordar sobre quem terá acesso a qualquer informação armazenada 

online como parte do processo de mediação e definir como esse acesso 

ocorrerá; 

12. Proporcionar uma atmosfera em que o uso das TIC pelo mediador 

online fora da mediação não crie a impressão de um conflito de 

interesses pelas partes; 

13. Identificar e obter acordo sobre o procedimento a seguir em caso de não 

funcionamento de tecnologia; 

14. Divulgar as informações apropriadas para que a Mediação online possa 

ser conduzida sem qualquer conflito de interesses; assegurar a 

transparência no que se refere ao mediador, à instituição, à 4ª parte e ao 

procedimento online; 

15. Identificar a compreensão das partes sobre a origem da controvérsia, 

seus interesses, direitos e opções, e os interesses, direitos e opções das 

outras partes ou parte; 

3.7 Durante a Mediação Online 

1. Utilizar tecnologia de maneira eficaz e ajuda externa se necessário; 

2. Conduzir um processo de alta qualidade dentro do ambiente online; 

3. Decidir sobre o melhor processo online que atenda as necessidades das 

partes apesar de preferências pessoais ou idéias pré concebidas a favor 

ou contra a utilização de TIC; 

4. Monitoramento das percepções e atitudes das partes em relação à 

mediação online e adequação do processo de forma respeitosa; 

5. Estar consciente das diferentes características da plataforma de TIC, 

suas vantagens e restrições,para ser capaz de discernir qual recurso usar 

para cada contexto; 



4 
 

 
ICFML – Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Resultado do trabalho da Taskforce ODR IMI – tendo 
como Chairs Ana Maria Maia Gonçalves e Daniel Rainey. Trabalhos iniciados em 2013, em consulta pública em 2016 e publicados 
em 2017.  

6. Entender e lidar com o impacto da tecnologia nos desequilíbrios de 

poder (por exemplo, capacidades de digitação das partes, desequilíbrio 

devido ao poder do computador e velocidade da Internet, outros); 

7. Monitoramento para garantir que as partes lidem com o processo online 

em igualdade de condições e competência; 

8. Ser auto-consciente para evitar tornar-se tendencioso pelo desempenho 

da parte usando TIC; 

9. Aproveitar a mudança do tipo de comunicação fornecida pelos 

mecanismos de resolução de conflitos online para ajudar as partes a tirar 

o máximo proveito da situação (por exemplo, criar espaço para 

brainstorming, tempo para refletir, etc.) 

10. Compreender como adaptar a comunicação baseada em texto / áudio / 

vídeo ao tipo de questão que as partes estão discutindo; 

11. Aplicação de técnicas de gerenciamento de emoções; 

12. Entender como usar a escuta ativa online que também inclui leitura 

atenta e ativa; 

13. Utilizar as TIC para facilitar as negociações de maneira eficiente; 

14. Garantir que a imparcialidade seja mantida; 

15. Demonstrar a não existência de preconceito relacionado a 

considerações de localização geográfica ou orientação cultural de 

mediador online ou ao uso de instalações; 

16. Assegurar que a conduta do mediador seja sempre profissional e 

apropriada (respeitando o protocolo de acordo em relação a abordagem 

às partes, a capacidade de responder aos pedidos das partes, controlar 

os ânimos); 

17. Gerir a continuação e o término da mediação online (interrupção e corte 

por parte das partes, falhas técnicas, processos automatizados, etc.); 

18. Compreender como traduzir técnicas de mediação presencial para o 

ambiente online. 

3.8 Alcançar o Acordo 

1. Garantir que as partes tenham dado o seu acordo informal; 

2. Assegurar que o acordo aborde questões, interesses e direitos 

identificados ao longo do processo. 
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3.9 Processo Pós Mediação 

1. Estimular as partes a darem feedback sobre sua experiência na 

mediaçào online; 

2. Proporcionar acompanhamento quando necessário. 
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