
ICFML Certificação baseada em critérios
Para cada fase da mediação foram estabelecidos critérios. A cada critério será atribuído, pelo avaliador, um valor segundo a descrição:   
Não conseguido (0), Área de melhoria (1) , Bom (2), Muito bom (3) , Excelente (4), N/A (não se aplica)  
Uma média dos valores será feita para determinar se o valor médio mínimo para passar foi atingido. 

A certificação está dividida em fases de modo a que o participante possa demonstrar as habilidades em cada fase. Abertura (Introdução do 
Mediador), Primeira sessão conjunta, Sessão Privada, Negociação, Conclusão.

Abertura (Introdução do Mediador) 
Acolhimento das partes e apresentações 
Criação de um clima positivo
Explicação do processo (voluntário, flexivel, confidencial)             
Explicação do papel do mediador (facilitador, não impor solução, não aconselhar) 
Explicação das normas processuais (sessões conjuntas e sessões privadas, Autoridade para decidir, condicionalismos de tempo)
Definição de  directivas (regras) (iguladade de oportunidade de falar, discussão franca e aberta, objetivos da mediação com empatia
Sessão Conjunta 
Declarações dos Intervenientes (Reconhecimento das preocupações das partes, controle adequado da interação) 
Identificação de questões/ preocupações 

Identificação das questões e interesses e confirmação com as partes
Gestão das intervenções
Resumo neutro e objetivo
Enquadramento das questões
Ajuda na definição da agenda
Aprofundamento das questões/ preocupações
O mediador facilitou o aprofundamento (discussão) dos tópicos da agenda?
Uso de perguntas adequadas
Utilização de resumos
Geriu correctamente a transição para as sessões privadas? 
Demonstração de compreensão dos mediandos e dos advogados.
Sessão Privada 
Relembrar (Explicação da confidencialidade da sessão no início da mesma)
Consideração das necessidades da outra parte (no início da sessão e durante a sessão se necessário) 
O mediador proporcionou uma oportunidade para discutir novas questões/preocupações, questões/preocupações existentes 
Geral 

O mediador ajudou a identificar opções
O mediador testou as opções na prática 
O mediador ajudou as partes a identificarem alternativas
O mediador ajudou as partes a ponderarem alternativas às opções
 O mediador não deu conselhos
O mediador ajudou as partes a preparem-se para as sessões conjuntas posteriores 
O mediador verificou a confidencialidade e/ou autoridade para divulgação discutidas na conclusão
Negociação 

O mediador promoveu a negociação direta entre as partes 
O mediador estimulou à busca por soluções criativas
O mediador estimulou  à reflexão de critérios objetivos
O mediador absteve-se de aconselhar soluções
O mediador incentivou à ampliação das possibilidades de solução pelas partes, sem dar sugestões
Conclusão 
O mediador sintetizou progressivamente o acordo
O mediador sintetizou o(s) acordo(s) (se existente(s))
O mediador ajudou a elaborar um protocolo de acordo nas questões resolvidas, com a ajuda do advogado (se o caso)
Documentação formal considerada

Informações complementares
. Existem diferentes modos de dividir a mediação em fases. Este é um deles e foi definido para facilitar o processo e os seus componentes. Na 
pratica pode acontecer que nem todas as etapas aconteçam nesta sequencia. Mediadores devem ser ter uma filosofia de flexibilidade para se 
adaptarem ás necessidades de cada mediação.

. Para manter a certificação ICFML o mediador certificado ICFML terá de realizar 10 créditos por ano (DPC Desenvolvimento Profissional Contínuo).

. O mediador certificado ICFML deve serguir o Código de Conduta do Mediador Certificado ICFML e concordar de estar abrangido pelo Processo 
ICFML de avaliação de conduta Profissional


