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Com nova metodologia a partir deste ano que permitirá ao interessado estudar a qualquer hora
(inclusive pela madrugada) e em qualquer dia (inclusive feriados e final de semana), a Oapaz e
o Tricris finalizam esta semana a grade 2015 dos cursos de capacitação nas mais diferentes
áreas em que atuam.

Novidade também, como parte da metodologia, é a plataforma pela qual as pessoas
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interessadas poderão se informar, se inscrever, pagar e participar dos cursos tanto presenciais
quanto os à distancia (EAD).

Eles serão compostos de treinamentos vivenciais (reais) que valem como aulas-prática. No
caso de capacitação para mediação, conciliação e juiz arbitral, serão realizadas audiências
reais com a participação dos alunos. Elas servirão como horas-aulas onde verão “ao vivo e à
cores”, como se realiza um procedimento de pacificação desde o início até o fim.

O coordenador do curso, mediador, conciliador e juiz arbitral Weslei Fernandes destaca que
“do total de 80 horas-aula, quase a metade será de audiências reais, realizadas nas cidades
dos participantes, mesmo para os que fizerem na modalidade à distancia”. Fernandes conclui
dizendo que “estas audiências, sem dúvida proporcionarão aos participantes uma metodologia
bem diferente e proveitosa ao aprendizado”.

Apesar de ter sido acrescentados muitos benefícios, os que haviam anteriormente serão
mantidos. Um de destaque é a facilidade de pagamento que poderá ser em até 18 parcelas, o
que faz com que um curso fique numa mensalidade inferior a R$ 20,00 como é o caso do de
conciliador e mediador.

Em breve com a publicação da grade, plataforma e outras informações, as inscrições serão
abertas aos interessados.
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