Certificação de
Mediador@s ICFML-IMI
2019

São Paulo 04 de Maio
Brasília 18 de Maio

Maceió 25 de Maio
Rio de Janeiro 14 de Junho
Belo Horizonte 26 de Junho

Certificação de Mediador@s ICFML-IMI
O processo de Certificação do ICFML-IMI é único no estabelecimento de
critérios internacionais de qualidade para a profissão de Mediad@r de
Conflitos de Língua Portuguesa.

Um Fator de Diferenciação e um Selo de Qualidade
para a divulgação da sua prática
O primeiro passo para a Certificação Internacional
Como Mediad@r Certificado ICFML-IMI poderá:
 Utilizar o logo de Profissional
Certificado
 Fazer parte de um processo de
aprendizagem e um conjunto de
técnicas de mediação de acordo
com os mais elevados standards
internacionais
 Ter acesso ao programa de
Formação Contínua Exclusivo
 Ganhar Visibilidade
 Ter acesso a zona reservada para
partilha
 Participar em reuniões online de
aprendizagem
 Promover a sua atividade na








mediação no Site e Facebook do
ICFML
Ter acesso prioritário a mediadores
altamente qualificados tanto
brasileiros como internacionais
Integração no programa Young
Mediation Program do IMI
Usufruir de descontos na participação
em eventos de ICFML ou Parceiro
ICFML
Fazer parte do Google Groups com as
últimas novidades mundiais da
mediação
Participar no Observatório ICFML de
boas práticas na mediação

Processo de Certificação Mediad@r ICFML-IMI
O processo de certificação do ICFML é único no
estabelecimento de critérios internacionais de
qualidade para a profissão de mediad@r de
conflitos de língua portuguesa.

Integra as mais avançadas técnicas praticadas
por mediadores em todo o mundo e segue os
critérios definidos pelas mais prestigiadas
instituições de mediação a nível mundial.
(LEADR na Austrália, ADR Institute of Canada,
American Arbitration Association (AAA),
Association for International Arbitration (AIA)
entre outras.

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

BRASÍLIA

Mariana Freitas de Souza
info@icfml.org

Ana Luiza Isoldi
anaisoldi@algimediacao.com.br
+55 (11) 9 9214 5164

Marcelo Girade Corrêa
m9gc@yahoo.com.br
+55 (61) 9214 6852

MACEIÓ

BELO HORIZONTE

Dulce Nascimento e Soraya Nunes
sorayanunesadv@gmail.com
+55 (81) 99782610

Dulce Nascimento
dulce@dulcenascimento.net
+55 (31) 99944 7584

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação
O International Mediation Institute
A Certificação International de Mediador@s
Critérios de Qualidade na Mediação de
Conflitos
Os Critérios da Certificação (vídeo, teste
escrito e QCM)
As diferentes Fases da Mediação de
Conflitos e Critérios objetivos a respeitar
durante cada fase
Caso prático com feedback personalizado
Mediação passo a passo - caso prático
Código de Conduta dos Mediador@s
Avaliação vídeo de cada participante
Questionário de Avaliação do curso
Conclusão

No fim deste encontro, e atendidos os critérios
ICFML-IMI, os participantes poderão obter a
certificação ICFML, que é o primeiro passo para
uma Certificação Internacional do International
Mediation Institute (IMI).
Para ter acesso a esta formação certificadora o
candidato deverá já ter completado um curso
de mediação de conflitos, no Brasil ou no
exterior, com um mínimo de 40 horas.
Se ainda não tem, contacte um dos nossos
Parceiros Formação
Ex-alunos de cursos parceiros de formação ICFML
apenas precisam de apresentar, para fins de
comprovação, o certificado de conclusão do curso.
Demais candidatos deverão apresentar
documentos indicados no site: br.icfml.org

os

Investimento: Público Geral: R$ 1.550,00 / Parceiros: R$ 1.340,00
Earlybird/desconto: até um mês antes de cada sessão

Painel de Certificad@s ICFML

Como mediad@r certificad@ tem o privilégio de poder fazer parte do maior e mais visitado painel
de mediadores e advogados na mediação em língua portuguesa. No caso de ter avaliação positiva
na sua certificação, o ICFML entrará em contacto consigo para lhe indicar maiores detalhes e as
condições de pagamento.

Venha fazer parte da Rede Mundial de Mediadores de
Língua Portuguesa ICFML-IMI
Somos um grupo de profissionais que valorizamos o desenvolvimento profissional
contínuo, que não hesitamos em demonstrar e partilhar as nossas habilidades e
técnicas, que queremos sempre mais e melhor para os nossos clientes.
Estamos unidos no desenvolvimento de uma prática de mediação de qualidade
O IMI é a única organização
no mundo a transcender
jurisdições locais para
desenvolver padrões
profissionais globais para
mediadores experientes, advogados e
outras pessoas envolvidas na resolução de
conflitos e no desenvolvimento de técnicas
de negociação e colaboração.
O IMI promove a compreensão entre
pessoas e dissemina conhecimentos,
realizando tudo isto sem fins lucrativos e
atuando sempre como não sendo um
provedor de serviços.
O IMI não compete com ninguém, porque
não presta serviços faturáveis.
Para saber mais sobre o IMI visite o site
www.imimediation.org.

CONHEÇA OS PARCEIROS DE
FORMAÇÃO ICFML-BRASIL

Incrições: www.br.icfml.org

O ICFML-BRASIL
Nós capacitamos as comunidades para o
desenvolvimento de programas de
mediação que estimulam a resolução
pacífica dos conflitos. Desenvolvemos e
implementamos o Programa de Avaliação
de Qualificação (QAP) em português
para certificação pelo IMI – International
Mediation Institute – de mediadores
internacional e somos a única instituição
aprovada pelo IMI para esta
implementação. Criamos uma rede
mundial de mediadores de língua
portuguesa acreditados pelo ICFML e IMI,
com vista ao desenvolvimento da
mediação, prestando apoio aos
mediadores no seu desenvolvimento
profissional e institucional.

Os Mediadores certificados pelo ICFML
têm autorização para utilizar o logo:

Para mais informações: certificacao@icfml.org

