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RESOLUÇÃO N. 2017/005 

   
 

Cria o Núcleo de Mediação Escolar                                                                         
 

 

O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense 
de Mediação e Arbitragem, no uso de suas atribuições, consoante à 

deliberação do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação 
e Arbitragem, ocorrida na reunião de 09 de novembro de 2017, firma a 

presente Resolução. 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei nº. 13.140/2015, que prevê a 
aplicabilidade da referida Norma Legal às Mediações Escolares;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de estruturar a forma de atuação dos 
profissionais da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem na Mediação 

Escolar;  
 

CONSIDERANDO a proposta e aprovação da matéria em reunião da Diretoria 
Executiva ocorrida em 28 de setembro de 2017; 

 

Art. 1º - Fica criado, na estrutura da Corte Catarinense de Mediação e 

Arbitragem, o Núcleo de Mediação Escolar. 

Parágrafo Único – O Núcleo tem por objetivo e finalidade estudar, promover, 
organizar, implantar e expandir as ações próprias e necessárias referentes a 

mediação escolar. 
 

Art. 2º - O Núcleo de Mediação Escolar poderá atuar nas escolas públicas e 
privadas, em todos os níveis de ensino, através de programas de Resolução 

de Conflitos, aplicando especialmente as normas teóricas e práticas. 

Parágrafo Único – A atuação do Núcleo dar-se-á em cumprimento de 

convênio celebrado entre a Corte, as instituições de ensino e suas entidades 

representativas. 

Art. 3º - O Núcleo terá por finalidade: 

Parágrafo 1º - Criar nas instituições conveniadas Núcleos de Resolução de 
Conflitos. 

Parágrafo 2º - Capacitar professores das escolas conveniadas e associados 
da Corte para atuarem na difusão e prática de Resolução de Conflitos. 

Parágrafo 3º - Elaborar o programa de Mediação tendo como enfoque os 
problemas existentes nas escolas conveniadas. 

Parágrafo 4º - Elaborar o manual de Mediação para Resolução de Conflitos 

Escolares. 

Parágrafo 5º – A Consultoria Jurídica deverá elaborar a minuta dos 
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convênios a serem firmados com as escolas conveniadas. 

 
Parágrafo 6º - Apresentar relatório de todas as atividades ao final de cada 

ano e por ocasião de conclusão das próprias, submete-las à apreciação da 
Diretoria e encaminhá-los ao Conselho de Administração para a devida 

homologação. 

 
Art. 4º - O Núcleo será administrado pelo Presidente da Diretoria Executiva 

da Corte juntamente com os Diretores de Curso e de Mediação da própria 
Diretoria Executiva e um (1) membro indicado pelo respectivo Presidente. 

Parágrafo 1º - Caberá ao Colegiado constituído na forma do “caput” deste 
artigo, providenciar e elaborar a implantação, organização e funcionamento 

do Núcleo. 

Parágrafo 2º - O membro indicado pelo Presidente deverá ter seu nome 

homologado pelo Conselho de Administração da Corte e designado por seu 

Presidente. 

Parágrafo 3º - O custeio e demais despesas do Núcleo deverão ser atendidas 

pelo rendimento de seus convênios. 

Parágrafo 4º - Todos os atos administrativos da Comissão deverão ser 

submetidos à Diretoria Executiva e os atos representativos da Corte deverão 
ser homologados pelo Conselho de Administração. 

Art. 5º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 
no site da Corte. 

 

Florianópolis, 09 de novembro de 2017. 

 

 
 

José Luiz Sobierajski 
Presidente do Conselho de Administração 
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