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2 EMENTA: 

Mediação e arbitragem. O marco regulatório brasileiro. Negociação: conceitos e princípios; o conflito; o 
negociador; o objeto; o lugar; os modelos e estilos; desenvolvimento da negociação; feedback. 

Arbitragem: retrospectiva histórica e o momento atual; conceito; a convenção e os tipos de arbitragem; o 

árbitro; a sentença arbitral. 

3 OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Identificar diferentes aspectos dos processos de negociação e arbitragem no âmbito da Administração 
Pública. 

 
4 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

- Conhecer estilos de negociação e respectivas técnicas  no âmbito público; 

- Detalhar as etapas do processo de negociação e os princípios da negociação cognitiva; 

- Diferenciar mediação, conciliação e arbitragem; 

- Avaliar a utilização da arbitragem na Administração Pública. 

5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

       Unidade 1 – Negociação: histórico e conceitos fundamentais 

        1.1 A Negociação como Instrumento e Estratégia de Sobrevivência  

        1.2 Áreas Fontes de Conhecimento para a Negociação 
        1.3 Negociação na Sociedade do Conhecimento 

        

        Unidade 2 - O Processo de Negociação 

        2.1 Negociação e Comunicação 

        2.2 Negociação: um processo a ser gerenciado  

         2.2.1 Etapas do PODC da negociação 

             2.2.2 Zona de  Possíveis Acordos (ZOPA) 

             2.2.3 Organização, Coordenação (Direção) e Controle 

        2.3 A Negociação em Processo: estilos, estratégias, táticas e técnicas 

             2.3.1 Estilos de Negociação 

             2.3.2 Ética, Conflito, Poder e Negociação 
             2.3.3 Alternativas de posicionamento estratégico – Matriz de resolução de Conflitos 

 
 
 

Conflitos e negociação 

        

        2.4 Negociação e Setor Público 

         

    Unidade 3 Mediação, Conciliação e Arbitragem 
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    6 METODOLOGIA DO TRABALHO: 

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 

- Livro texto 

- Videoaulas 

- Atividades 

- Chat com os tutores 

- Chat com o professor 

- Videoconferências 

- Vídeo dúvidas 

- Tutoria à distância 

- Tutoria presencial 

 
Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará sugestões de leituras e 

atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação de textos, livros e sites. 

 

As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, por intermédio de exemplos práticos 
e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir às videoaulas no tempo que julgar adequado. 

Videoaulas previstas com o professor: (1) Apresentação da disciplina e do Plano de Ensino; (2) 

Negociação: histórico e conceitos fundamentais e (3) Mediação e arbitragem. Outros videos e 
apresentações de apoio poderão ser disponibilizados pelo professor. 

 

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, conforme 

orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de interatividade, para 
sanar suas dúvidas com o professor, através da vídeo dúvida  do chat com o e videoconferência 

(previamente agendados) ou com a tutoria à distância. 

 
A comunicação com os tutores à distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino- 

aprendizagem, e-mail ou pelo telefone 48 3721.4940. 

 

Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de funcionamento do 

polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos tutores presenciais *. 
 

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino, sob coordenação dos tutores 

presenciais*. 

 
* Em função da pandemia do COVID-19, estas atividades presenciais serão readequadas ao modo 

remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3.4 Táticas e técnicas de Negociação 

    2.3.5 Princípios da Negociação Cognitiva 

2.4   Negociação e Setor Público 

   Unidade 3 – Mediação e Arbitragem 

3.1 Conceitos de mediação, conciliação e arbitragem 

3.2 Arbitragem no âmbito da Administração  

3.3 Os Processos de Mediação e Arbitragem  na Administração Pública Brasileira e seus aspectos 

legais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 (quatro) pontos. Haverá  duas atividades (3 pontos)  e um 

fórum  (1 ponto) que deverão ser entregues nas datas previamente agendadas. A média das notas 

valerá 40% da nota final, ou quatro pontos. Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas 

pelos tutores.  

 

b) Prova – 6,0 (seis) pontos.  Será realizada um prova  que valerá 60% da nota da disciplina, ou 6,0 

pontos.  

  

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0.  

 

O aluno com média inferior à 3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou 

igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. 

 

A nota final do aluno que fizer recuperação será a média aritmética simples da média das 

avaliações parciais e a nota da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 

o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as normas 

do curso.  

8 INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR 

- Não serão consideradas as tarefas idênticas feitas por diferentes alunos (individuais) ou diferentes 

grupos de alunos (atividades em grupo). O objetivo das tarefas é que o aluno desenvolva o seu 

próprio raciocínio e os grupos contribuam com diferentes interpretações do  cconteúdo. 
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 11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

  03/08/2020 – Início das atividades 

  15/08/2020   (10h até 11h e 40min) – Webconferência:  

                        “O processo de negociação e os princípios da   negociação  cognitiva.” 

  05/09/2020 – Chat tira-dúvidas com os tutores e/ ou professor (10h até 11h) 

  13/09/2020 – Entrega da Atividade 1 

  19/09/2020   (10h até 11h e 40 min) –Webconferência 

                      “Mediação e arbitragem no setor público” 

  26/09/2020 -  Chat tira-dúvidas com os tutores e/ ou professor (10h até 11h) 

  04/10/2020 – Entrega da Atividade 2 

  11/10/2020 - Etrega do Fórum de Discussão 

  17/10/2020 -  Chat tira-dúvidas para a prova com o professor (10h até 11h) 

  24/10/2020 – Prova Final 

  30/10/2020 – Segunda Chamada 

  13/11/2020 – Prova de Recuperação 

 

 

 12. SUGESTÕES DE LEITURA 

 

  Unidade 1 

 Livro texto da disciplina, Cap. 1. 

 FERREIRA, G. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. São Paulo: Atlas, 
2008. (Caps. 1 e 2)° 

   

 

  Unidade 2 
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