
 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME Professor 

CIJ062 MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM  

 
CARGA HORÁRIA   NOME DO CURSO  ANO 

T P E TOTA
L 

  

Direito 

 

2010.1 

30 - - 30 
   

 
EMENTA 

Evolução dos modos de composição de conflitos de interesses. Acesso à justiça no Brasil e o 
monopólio jurisdicional. O advogado como negociador de soluções de problemas jurídicos. Mediação 
e conciliação.Arbitragem no Brasil. Arbitragem Internacional. 
 

OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de assumir uma postura crítica frente ao Direito, para adequá-lo à 

realidade sócio-econômica emergente; adaptar, com sensibilidade e competência, o 

conhecimento jurídico à solução de problemas novos, para os quais nem sempre a legislação 

oferece respostas em suas normas; promover uma formação  tecno-jurídica e prática, 

indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais; desenvolver a capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção 

criativa do Direito, aliada ao raciocínio lógico e consciência da necessidade de permantente 

atualização; desenvolver a capacidade de equacionar problemas e buscar soluções harmônicas 

com as exigências sociais. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas , dialogadas. 
Elaboração de textos. 
Análise de casos.  
Simulações. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1.Acesso à Justiça  e formas compositivas de conflitos. 
3..Arbitragem: conceito, evolução histórica. 
  3.1. Características 
  3.2. Princípios 
  3.3. Procedimento 
  3.4. Arbitragem Internacional 
5.Mediação: conceito, evolução histórica. 
   4.1. Características, espécies 
   4.2. Princípios 
   4.3. Procedimento 
   4.4 Projeto de Lei _ Mediação  
6.Conciliação 
7.O advogado como negociador de soluções de problemas jurídicos 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Revistas juridicas 



 
Quadro 
 

 
AVALIAÇÕES 

 
Serão realizadas duas provas escritas, bem como será considerado o desenvolvimento do aluno 
no decorrer do semestre, participação, frequência e desenvolvimento dos trabalhos solicitados. 
 

 

Básica: 
FIGUEIRA, Joel Dias. Manual de arbitragem.São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
CAPPELLETTI, Mauro.Acesso à justiça.Porto Alegre: Sergio Antonio fabris, Porto Alegre: 2000 
CERQUEIRA, Maria Ines Correa. Mediação em juizo. São Paulo: LTr,2000.  
 
Complementar: 
MAGALHÃES, Jose Carlos.Do estado na arbitragem privada. São Paulo: Max Limond,1998. 
PARIZZATTO,João Roberto. Arbitragem.Editora de Direito, 1997. 
PUCCI,Adriana Noemi. Arbitragem comercial internacional.   
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