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RESUMO

O objetivo do PAIJUS (Programa de Atendimento Itinerante Jurídico Social) é difundir a prática da conciliação, como meio pacífico de acesso à justiça, contribuindo assim para

emancipação social e para a formação profissional cidadã, através da extensão universitária. O atendimento itinerante é realizado em bairros do município de Passos (MG), com

maior índice de vulnerabilidade social e também no posto fixo, onde foi instalado o Juizado de Conciliação, em prédio do curso de Direito da UEMG/PASSOS. Para o

desenvolvimento do projeto foi necessária a capacitação da equipe executora por meio de curso de formação de conciliadores; levantamento dos bairros com maior índice de

vulnerabilidade social; divulgação prévia do atendimento à população local; realização de sessões de conciliação de conflitos e orientações sócio jurídicas e análise de resultados.

A conciliação apresenta-se como uma forma de pacificação social, contribuindo fortemente para a superação das barreiras de acesso á justiça. As partes são responsáveis pela

solução de seus conflitos. Assim, no intuito de difundir tal conceito, através da extensão universitária, além dos atendimentos, foram realizados cursos e palestras para a

comunidade acadêmica. 

Por meio dos registros dos mapas de conciliação nota-se significativa procura pela conciliação, o que demostra que a comunidade tem aceitado a conciliação como forma de

resolução de conflitos. Nota-se também especial interesse dos alunos, pelo projeto, tanto do curso de Direito como do curso de Serviço Social, o que pode ser comprovado pela

produção científica envolvendo a temática da conciliação. Cumpre destacar, que durante a execução do projeto há a participação de alunos e profissionais do curso de Direito e

Serviço Social, o que contribui para o conhecimento interdisciplinar, pois garante o diálogo com outro ramo de conhecimento, possibilitando uma visão mais ampla do fenômeno e

uma formação mais crítica e reflexiva.
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