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O QUE É A PÓS-IMECC?
A Pós-graduação lato sensu IMECC - PÓS-IMECC, é um programa
profissional multidisciplinar avançado de gestão de conflitos, baseado na
Metodologia NEXUS, na qual se propõe aprofundar a capacitação e o
posicionamento de seus pós-graduandos com foco no desenvolvimento
pessoal e alta performace profissional, de modo a propiciar o despertar
das habilidades (Hard skills e Soft skills) mais importantes para a
manutenção profissional no mercado de trabalho, como preconiza as
diretrizes do Fórum Econômico Mundial, em atendimento às
necessidades e expectativas sociais e de mercado.
As competências para gerir conflitos, formular, sistematizar e socializar
conhecimentos nas mais diversas áreas de atuação é um dos objetivos
primários da PÓS-IMECC, que para alcançar tal intento, integrará ao seu
programa o ensino e práticas vivênciais, estudos de casos complexos e
cotidianos, oficinas, laboratórios, estruturas autoreflexivas, gamificação,
Role Play, e uma série de movimentos com o intuito de formar gestores,
líderes
e
empreendedores
comprometidos
desde
o
autodesenvolvimento a transformação positiva social, cultural e
econômica da realidade em que está inserido.
As aulas do programa serão minitrados por professores doutores, mestres
e especialistas com mais de 10 anos de atuação no mercado e a mais
ampla expertise e reconhecimento nacional nas áreas correlacionadas a
gestão de conflitos e governança organizacional.
As atividades práticas da Pós-graduação lato sensu IMECC serão
acontecerão em laboratório-observatório inovador e disruptutivo de
desenvolvimento de core business, habilidades e competências, o Centro
Observatório Nexus - CONEXUS, vinculado ao Instituto de Mediação e
Conciliação do Ceará – IMECC e ao Centro Universitário FBUni, que
congrega um complexo de iniciativas e serviços para a formação e
desenvolvimento de gestores de conflitos de todas as áreas de atuação.
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FORMATO:
- A PÓS-IMECC é um programa proposto para formar alunos de todo o
Brasil a partir de - Aulas quinzenais;
- Presenciais e online, seguindo, em regra, o calendário proposto no ato da
inscrição, podendo, contudo, ser ajustado com vistas à atendender
recessos nacionais e feriados.

DIFERENCIAIS:
- Dentre outras práticas ativas de aprendizagem, os alunos terão pleno
acesso às dependências do Laboratório CONEXUS, dentro de uma
perspectiva de supervisão e intervisão de cultura procedimental e de
posicionamento;
- O pós-graduando além de, ao final da PÓS, sair COM DIPLOMA DE
ESPECIALISTA EM GESTÃO DE CONFLITOS E GOVERNAÇA NAS
ORGANIZAÇÕES, receberá a certificação de MEDIADOR EXTRAJUDICIAL
e será certificado como GESTOR DE CONFLITOS RECONHECIDO PELO
MÉTODO NEXUS, o que importa dizer que será UM PROFISSIONAL
SÊNIOR EM GESTÃO DE CONFLITOS.
- Complemento de formação acadêmica e destaque social pelas
habilidades mais concorridas no mercado de trabalho;
- Incorporação de competências técnicas e pessoais customizadas de
gestão de conflitos;
- Criação de modelo de negócios capazes de ampliar o
empreendedorismo profissional.

TEMÁTICAS:
O curso se propõe a aliar a teoria à prática, visando desenvolver
habilidades do aluno em três eixos fundamentais, sendo eles:
1 - O desenvolvimento pessoal e acadêmico;
2 - O desenvolvimento teórico e de habilidades;
3 - A criação de modelo de negócios customizado.
TUDO DIRECIONADO ÀS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO
MEDIADOR.
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PARA QUEM:
O curso se destina a profissionais das mais variadas áreas, uma vez que os
conflitos existem em todos os ambientes, sejam eles, público ou privado,
no âmbito profissional, ou afetivo, e ocorrem cotidianamente.
- Para quem está pronto para subir de nível;
- Para quem deseja ser referencia na gestão de conflitos, tornando-se um
profissional de elite;
- Para o gestor que deseja viver da gestão de conflitos de forma
profissional;
- Para quem deseja aliar resultados concretos a boa remuneração;

QUE TIPO DE
NECESSIDADES SERÃO
SUPRIDAS AO FINAL DO
PROGRAMA:
Objetivo primordial do curso é de habilitar o aluno para a gestão de
conflitos complexos, mostrando-se um curso dinâmico e inovador, aliando
a teoria à prática, com atuação exclusiva no desenvolvimento de
habilidades para utilização dos mecanismos de mediação e conciliação,
negociação, design em sistemas de disputas cotidianas, práticas
colaborativas e construção de consesos combinando as mais modernas
ferramentas de gestão de conflitos a serem trabalhadas e executadas nas
organizações através da governança profissional, responsável e
empreendedora.
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COMO ACONTECERÃO OS
ENCONTROS?
Os encontros serão presenciais, ou em formato híbrido (presenciais e
on-line), com infraestrutura e acompanhamento de instrutores a tempo
real;

- Os formatos do programa serão de aulas de 15h e 20h, por disciplina;
- Encontros: quinzenais;
- Tempo: até 18 meses;
- Inicio: maio de 2022.
- Quantidade de participantes: de 20 a 60 alunos

QUAL O AMBIENTE?
SALAS DE AULAS MODERNAS E COM INFRAESTRUTURA PRÓPRIA PARA
FORMAÇÃO DO GESTOR;
CÂMARA PRIVADA DO MAIS ALTO PADRÃO;
AMBIENTE VIRTUAL SEGURO E SUPERVISIONADO EM TODOS OS
ENCONTROS;
ESPAÇOS DISRUPTIVOS COMO: HUBS DE INOVAÇÃO,
STUDIOS, OFICINAS A CÉU ABERTO.

TEATROS;

