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Apresentação
O Diálogo Produtivo é o meio utilizado para efetivar os métodos autocompositivos, assim como
levar a termo as negociações e tomadas de decisão do cotidiano (pessoal ou funcional) que visem
à legitimidade e articulação de diferenças, ao consenso e ao benefício mútuo. Está aliado à visão
de acesso à justiça como a viabilização de soluções efetivas aos conflitos.
A contemporaneidade prestigia a diversidade e a celeridade nas tomadas de decisões. É marcada
pela velocidade das mudanças e pelo encurtamento da vida média das ideias. Nesse contexto, o
diálogo foi resgatado como instrumento de negociação de diferenças e busca de consenso.
Habilidades para o diálogo – soft skills -, são recurso indispensável para este cenário, aliadas a
algoritmos como realizadores de tarefas repetitivas, requisitando dos humanos recursos
socioemocionais para o que será seu principal diferencial: o impacto nas relações interpessoais.
Assim, pensando em construir uma sociedade mais aberta, empática, construtiva e colaborativa
e disposta a promover diálogos como formas primordiais (alternativas) de solução de conflitos,
surgiu o programa “Mediação para Todos”, concebido pelo Instituto MEDIARE e realizado, neste
projeto, junto com TozziniFreire Advogados.
Para a edição inaugural, em março de 2021, o projeto contará com a relevante parceria com o
Instituto Pro Bono.
1.Objetivo:

Compartilhar ferramentas de comunicação e de negociação extraídas da mediação de
conflitos visando a ampliar seu conhecimento sobre processos produtivos de diálogo e habilidades
socioemocionais para a construção de consenso, a gestão de conflitos e as tomadas de decisão.
O programa é focado em um público diversificado composto por organizações de diferentes ramos
e frentes de atuação.

2.

Informações sobre o programa:

O programa será oferecido para representantes de projetos sociais ou organizações da
sociedade civil, nos seguintes moldes:
2.1.

Público Alvo

2.1.1.

Das Entidades

Projetos sociais ou organizações da sociedade civil que atuem (i) com grupos minorizados
e/ou vulnerabilizados, ou (ii) com sustentabilidade, direitos humanos e diversidade.
2.1.2.

Das Pessoas

Para a participação no curso, estimulamos que as pessoas da entidade selecionada
pertençam a grupos minorizados ou vulnerabilizados.
Entendem-se como grupos minorizados:
• Pessoas LGBTI+
• Pessoas em situação de refúgio
• Pessoas negras, indígenas ou não brancas
• Mulheres
• Pessoas em condições de vulnerabilidade socioeconômica
• Pessoas com deficiência
• Outros grupos social ou economicamente vulnerabilizados
2.2.

Quantidade de Vagas

Cada turma será composta por 20 (vinte) pessoas participantes, nos termos do tópico 2.1.2
deste Edital.
2.3.

Carga horária

O programa terá quatro (04) horas de duração, sendo dividido em dois (02) encontros de
duas (02) horas cada, a ocorrer nos dias 18 e 25 de março, das 10h às 12h.
A inscrição representa compromisso da entidade e respectiva(o/e) representante com o
comparecimento em ambos os encontros.

2.4.

Formato do curso

Em razão da pandemia de COVID19, as aulas ocorrerão de forma virtual, na plataforma
ZOOM. O link de acesso será disponibilizado para a entidade em até 48h antes do evento.
3.

Inscrições

3.1.

Requisitos para inscrição:
A.
B.
C.
D.

Ser um projeto social, organização da sociedade civil, movimento ou coletivo
dedicado a causas sociais e/ou ambientais;
Não possuir vínculos ou interesses político-partidários;
Possuir ferramentas necessárias (computador ou telefone móvel com acesso à
internet) para participação nas aulas;
Manifestar concordância com divulgação do nome da entidade, nome do
representante e imagens dos encontros.

Os encontros exigirão interação entre os presentes. Assim, solicitamos que os representantes
inscritos possuam recursos de vídeo e áudio para participação ativa em ambos os encontros.

3.2.

Critérios para seleção

A seleção das entidades seguirá critérios de diversidade quanto às causas defendidas pelas
organizações, localidade, público alvo e forma de execução da atividade da organização. Tendo
em vista que os encontros proporcionarão ferramentas de diálogo aplicáveis não apenas na
atuação funcional, mas também no âmbito pessoal, serão priorizadas entidades cujos
representantes façam parte de minorias, grupos minorizados ou vulnerabilizados.
3.3.

Período das inscrições

As inscrições deverão ser realizadas até 23h59 do dia 07 de março de 2021.
3.4.

Forma de inscrição

As inscrições serão realizadas online, através do seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdR_pwhRQhfKwB3ZBG6QVq4QrIqN2o1MVP_
ATE3Xkp29siSA/viewform
4.

Cronograma

4.1.

Do Edital, período de inscrições e seleção:

4.2.

1

Publicação do edital

25/02/2021

2

Encerramento do período de inscrições

07/03/2021

3

Divulgação das entidades selecionadas

11/03/2021

Das datas dos encontros:
Edição
1

Primeiro
encontro

2

Segundo
encontro

Escopo
Ferramentas
de
Comunicação
para
diálogos
pessoais
e
funcionais
Ferramentas
de
Negociação e Tomadas
de
Decisão
por
Consenso para diálogos
pessoais e funcionais

Data e horário*
18 de março, das 10:00
às 12:00

25 de março, das 10:00
às 12:00

*Todos os horários são referentes ao período matutino

A inscrição representa o compromisso com a participação do representante em ambos os
encontros durante as 4 horas de duração.
5.

Uso de dados

Instituto MEDIARE, TozziniFreire Advogados e Instituto Pro Bono se comprometem a utilizar
os dados fornecidos com a finalidade estrita de realização do programa “Mediação para Todos”,
mantendo a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos. No mesmo sentido, todo material
oferecido pelos organizadores no curso “Mediação para Todos” somente será reproduzido com
prévia autorização dos responsáveis por sua elaboração.
O representante poderá indicar se concorda com a inclusão de seu email e contato no mailing
Instituto MEDIARE, TozziniFreire Advogados e Instituto Pro Bono para recebimento de
informações, cursos e iniciativas das 3 instituições.
6.

Direito de Imagem

Ao realizar a inscrição e aceitar os termos nesta presente, a entidade participante e seu
representante automaticamente autorizam a publicação e divulgação de gravações e imagens
captadas durante o curso, que poderão ser disponibilizadas em plataformas digitais (redes
sociais, sites), fornecidas para imprensa, e utilizadas para a divulgação de futuras edições, dos

resultados do curso e em ações de comunicação do Instituto MEDIARE, TozziniFreire Advogados
e Instituto Pro Bono.
7.

Informações Pessoais

Preenchido o formulário de inscrição e aceitos os termos neste presentes, deverá entender
o participante que os dados pessoais fornecidos, bem como os que eventualmente sejam
coletados ao longo do curso (tais como imagem, gravação de voz e vídeo), serão utilizados por
Instituto MEDIARE, TozziniFreire Advogados e Instituto Pro Bono especificamente para os fins de
registro e organização do evento e para os fins indicados nos itens 5 e 6 acima, por prazo
indeterminado.
A entidade poderá solicitar esclarecimentos, bem como qualquer orientação relacionada à
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD através do email ProBono_LD@tozzinifreire.com.br.
8.

Informações Gerais

• As situações não previstas neste Edital serão analisadas e decididas por Instituto MEDIARE,
TozziniFreire Advogados e Instituto Pro Bono.
• Dúvidas prévias poderão ser sanadas através do email ProBono_LD@tozzinifreire.com.br
• O formulário de inscrição deverá ser preenchido integralmente. Em caso de não
preenchimento, a entidade poderá ser desclassificada.

