
Gestão e Mediação Escolar 
na Era Digital

Inscrições Abertas

Dia e horário das aula:
Módulo a Distância (EAD)

Carga horária: 28 Horas

O curso apresenta os principais conceitos de mediação e arbitragem escolar, com ênfase na utilização de 
tecnologias e inovação educacionais, que possibilita a formação de especialistas para atuar tanto na 
mediação interna de con�itos, desavenças e problemas nas instituições de ensino, quanto na utilização 
correta da tecnologia e inovação nos processos de ensino, aprendizagem e convivências dos alunos.

• Apresentar os principais conceitos de mediação, curadoria e arbitragem digital; 
• Aplicar métodos e frameworks nas funções de arbitragem, mediação, curadoria e analista; 
• Desenvolver competências para a redução de con�itos, problemas entre alunos, gestores escolares e 
famílias, observando as questões de privacidade e o marco legal (marco civil da internet). 

Professores, coordenadores e diretores de instituições de ensino de educação básica e ensino superior; 
especialistas em segurança da informação; famílias e pais interessados em acompanhar as questões 
educacionais ligadas ao marco civil da Internet.

O curso será oferecido na modalidade a distância, com dedicação dos alunos de 4 horas semanais. Trata-se 
de um curso de autoaprendizagem e sem tutoria.

Metodologia

Per�l do Aluno

Objetivo

Apresentação

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Matriz Curricular

Ética e Cidadania

Gestão de Con�itos 

Segurança da Informação

Gestão de Provas e Evidências Digitais

Legislação Aplicada

Marco Civil da Internet 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
Tels.: (11) 3818-4034
E-mail: marciad@�a.com.br

Coordenação: PROF. DR. ISAK KRUGLIANSKAS
Professor: PROF: DRA. PATRICIA PECK
Sócia Fundadora e Diretora de Inovação do Escritório Patricia Peck Pinheiro Advogados. Advogada 
formada pela Universidade de São Paulo. Doutoranda em Direito Internacional pela USP. Especialização
Negócios Harvard Business School. Curso em Gestão de Riscos pela Fundação Dom Cabral. MBA 
Marketing Madia Marketing School. Formada pela Escola de Inteligência do Exército Brasileiro. Sócia 
Fundadora da Patricia Peck Pinheiro Treinamentos. Idealizadora e fundadora do Instituto i-Start e 
Movimento Família mais Segura. Árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP. 
Professora convidada da ASEGI e FIA. Autora de livros e capítulos de livros.

Corpo Docente


