
  



  



  

O Curso de Mediação de Conflitos no Contexto Escolar, de 
iniciativa do GASE em parceria com a FESMPDFT é a menina 
dos nossos olhos. Essa terceira edição foi maravilhosa porque 
permitiu a professores, psicólogos, diretores, coordenadores e 
orientadores o contato com o mundo da autocomposição, 
utilizando a mediação, como meio pacífico de resolução de 
conflitos nas escolas. Sabemos como os conceitos aos quais 
vocês foram apresentados são diferentes e exigem, nessa 
aprendizagem, doação de amor, tempo e boa-vontade para 
compreendê-los e interiorizá-los. 

Vocês fizeram isso muito bem. Estamos felizes por vocês que se empenharam, 
venceram medos e preconceitos e se transformaram. Dar aulas para docentes é sempre 
um desafio profissional. Conhecê-los foi um prazer. Participar da formação de vocês, 
como mediadores de conflitos escolares foi uma honra. Obrigada a todos que 
possibilitaram a formação de mais uma turma de autocompositores escolares.

Anna Maria Marques de Almeida



  

A experiência de participar do Curso de 
Mediação de Conflitos é única! É marcante. 
E na verdade um mergulho profundo em 
nós mesmos para conhecer nossas 
fragilidades, nossas potencialidades e ir 
além! E ir além é muito especial, é 
desafiador! Ouvir o outro e compreender 
suas necessidades FAZ SENTIDO QUANDO 
A GENTE CAMINHA LADO A LADO. E fazer 
a diferença nas vidas de pessoas que 
buscam a Mediação de Conflitos é 
aprendizado, é legado para uma cultura de 
paz.

Adriana Ferreira Lima Alves



  

Amaranta Reis Duarte



  

O curso Mediação de conflitos 
foi uma oportunidade única de 
mudança na minha vida. Desejo 
que muitos possam ter essa 
oportunidade.

Andréa Monteiro Aguiar de Moura



  

Esse curso é transformador. Primeiro, porque 
nos faz ver o conflito como uma 
oportunidade de transformação das 
relações e não como um problema. 
Segundo, porque ele ressignifica a forma 
como encaramos nossos próprios 
sentimentos e necessidades para assim 
entender melhor as dos outros. Gostaria que 
todas as pessoas pudessem ter acesso a 
esse curso incrível. Obrigada professores por 
toda dedicação e carinho ao nos ensinar. 
Com certeza somos pessoas melhores 
depois de vocês e desse conhecimento!

Carolina Galdino Soares



  

Cláudio Marcos Monteiro 
Valadares



  

Flávia Marize

Cadena Bragança



  

Gostei muito do curso de mediação e 
conflito, pois o mesmo foi de suma 
importância na minha vida uma vez que 
com o mesmo aprendi técnica as quais 
posso aprimorar no ambiente de trabalho 
e também nos relacionamentos pessoais.

Desde então, com isso, atenderei os alunos 
independente de qualquer situação de 
conflito, que o mediador não está para 
julgar ou punir, mas fazê-los ter ciência que 
podem ter o controle sobre suas vidas e 
procurar por soluções que vão ao encontro 
dos seus interesses e necessidades.

Joelma Maria de Medeiros



  

O que dizer de um curso que seria 
para me capacitar profissionalmente 
e acabou por me melhorar como 
ser humano?!

Só tenho elogios aos mestres e 
agradecimento por ter vivido 
momentos riquíssimos de 
aprendizado! Meu muito obrigado! 
Vocês são sensacionais!!!

Karina Cristina Barros Pereira



  

O curso de Mediação de Conflitos foi um dos melhores 
cursos que já fiz e me marcou muito significativamente. 
Destaco as aulas sobre círculos e comunicação não 
violenta como as que mais contribuíram para a mudança 
do meu olhar e da minha postura. Com o curso pude 
levar o que foi aprendido para o meu ambiente de 
trabalho e para a minha vida pessoal. Espero que mais 
profissionais possam ter acesso a esses conhecimentos e 
sejam beneficiados por ele assim como eu fui.

Gostaria de deixar registrada minha gratidão aos professores Manoel, Leila e Anna 
Maria e a Carol por nos auxiliarem e compartilharem amorosamente seus 
conhecimentos conosco. Agradeço também aos colegas do curso que generosamente 
dividiram suas experiências pessoais e muito contribuíram para as aulas e para o meu 
crescimento. Sentirei falta de todos, mas sei que ainda nos encontraremos por aí.

Larissa Leite Vaz Guimarães Corrêa



  

Participar desse curso foi uma experiência incrível. 
Contribuiu para mudanças significativas na minha 
vida: melhorou as relações pessoais e intensificou 
meu autoconhecimento. Contagiou as pessoas 
próximas a mim. Elas entenderam que tudo 
depende da maneira que vemos as situações. Que 
se colocarmos afeto fica mais fácil a comunicação. 
Nasceu em mim a “melhor versão”! Os professores 
(Anna Maria, Leila e Manoel) tiveram muita 
sensibilidade, conhecimento, preparação e 
dedicação para cada assunto abordado. Foram 
capazes de criar as melhores técnicas didáticas para 
a aprendizagem ser de excelência. Parabéns e muito 
obrigada por me ajudarem a ser uma pessoa a ter 
um mundo melhor.

Leila Ribeiro de Souza



  

Sou muito grato pela oportunidade de ter participado 
desse curso, pois pude conviver com pessoas 
excelentes, tanto docentes, nomeadamente Anna Maria 
Marques, Caroline Lima, José Manoel Pereira, Leila Lima, 
como também discentes, colegas de SEEDF com quem 
me orgulho trabalhar.

Excelentes pelo ideal de um mundo mais harmonioso, 
assim como pela competência, dedicação e o empenho.

Sou agradecido também pelos conteúdos e as atividades ministradas, pois no meu 
trabalho em mediação de conflitos na Gerência de Mediação de Conflitos da SEEDF 
(GMEC/DISER/SUGEP/SEEDF) estou muito mais situado em relação às teorias e seguro em 
minha prática. Quanto ao porvir, quero continuar os estudos e a prática em mediação, 
bem como em prevenção, de conflitos, tendo ciência de que estes são inerentes à vida.

Marcos Chedid Abel



  

Agradeço ao GASE-MPDFT e ao Coordenador da 

CRE-Guará pela oportunidade de participar desse 

curso incrível e desafiador, foi uma oportunidade 

impar de adquirir conhecimentos, ferramentas e 

habilidades que contribuíram imensamente para que 

eu crescesse profissionalmente e, sobretudo, 

pessoalmente. Quero agradecer também aos 

professores maravilhosos pela dedicação e 

acolhimento e aos colegas pela parceria e 

conhecimento partilhado.

Marly Lins Marques de Miranda



  

O curso foi uma grande oportunidade de 
trabalhar para o universo do diálogo. A 
mediação e os círculos de paz privilegiam a 
escuta compassiva, o empoderamento das 
partes em busca de melhor compreensão 
de si mesmos e de suas responsabilidades. 
É nesse universo que estou mergulhada e 
agradeço aos amorosos instrutores que 
propiciaram meu amadurecimento pessoal 
e profissional. Meu sentimento agora com 
todos vocês é de gratidão!

Mônica Martins de Castilho Costa



  

Os professores têm uma característica bem 
marcante, que é essa dedicação. Um grupo 
bem comprometido.

Ressignifiquei meus conceitos. A gente 
pensa no outro, na sua limitação.

Não tem como nem como definir como foi 
o curso, a convivência com todos. As vezes 
não expressamos tudo o que sentimos de 
bom com relação aos outros, mas quero 
deixar registrado que o nosso carinho pela 
equipe do MPDFT é muito grande.

Nadir Oliveira Ataíde



  

Iniciei imaginando que fosse ser mais um e logo 
no primeiro dia percebi que não. Fui surpreendida 
de maneira muito positiva.

O curso superou todas as minhas expectativas.

Conduzido por nossos MESTRES, que sempre 
demostraram muito carinho, atenção competência 
e domínio e dirigiram nossos encontros de forma 
clara, direta, objetiva e descontraída.

Profissionalmente agregou muito e pessoalmente 
extrai dele não somente conhecimento, técnicas, 
ferramentas e metologia, mas lições de vida!

Minha eterna gratidão!!!

Rita Gardene de Melo Moura



  

O curso de mediação de conflitos no 
contexto escolar me trouxe a oportunidade 
de rever conceitos e um desejo de 
melhorar minhas relações, meu olhar para 
o outro e suas necessidades, além do 
exercício da capacidade de me expressar 
sem julgamentos. Sei que essa construção 
é diária, pois mediar conflitos e criar uma 
atmosfera de cooperação nos ambientes 
em que vivemos é um grande desafio. 
Agradeço aos queridos mestres Anna, Leila, 
Manoel e Carol pela oportunidade!

Suheila Jamal Mudh Daoud



  

Participar dessa capacitação, no 
módulo Processos Circulares, foi uma 
experiência ímpar. Não tinha noção da 
força dos círculos e o quanto é 
transformador para aqueles que se 
permitem participar. Gratidão ao 
MPDFT, à FESMPDFT e à Regional do 
Guará pela oportunidade. Acredito que 
o amor ao próximo é a motivação que 
nos move a implementar a Cultura de 
Paz no ambiente escolar

Carol Resende



  

José Manoel Pereira



  

Núcleo Central do Gase
Dra. Márcia Pereira da Rocha (Coordenadora do Gase)
Dra. Cátia Gisele Martins Vergara
Dra. Cláudia Valéria Pereira de Queiroz Teles
Dra. Luisa de Marillac Xavier dos Passos Pantoja
Servidora: Caroline Resende Araújo Lima (Chefe do Gase/MPDFT)

SEPN 711/911, bloco B, Ed. da Promotoria de J ustiça da Infância e J uventude, 
sala 115

Telefone: 3348-9056
Emails: gase@mpdft.mp.br  e  gase-cursos@mpdft.mp.br

www.mpdft.mp.br
www.facebook.com/mpdftoficial
www.twitter.com/mpdft
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