ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O GRUPO DE ESTUDOS DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO CURSO DE DIREITO

1. Apresentação do Projeto
O Grupo de Estudos do Núcleo de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Curso de Direito da Fames
pretende fomentar a discussão sobre as práticas alternativas de resolução de conflitos, diante da percepção
do descompasso entre a função jurisdicional do Estado e a complexidade conflituosa atual. Tais práticas
surgem como meio de garantir a convivência harmônica e pacífica entre os indivíduos integrantes dos
grupos sociais, além de permitir o acesso à justiça, aproximando o cidadão comum e “desafogando” o
Poder Judiciário, constituindo técnicas que servem como estímulo e diálogo para e com a cidade. Neste
contexto, a formação do grupo de estudos proporciona mais um espaço para que se possa discutir e
desenvolver práticas que possam despertar o senso crítico do acadêmico sob a perspectiva dos direitos
humanos, condição mais do que necessária para se refletir sobre o acesso à justiça, além de fomentar a
produção cientifica dos acadêmicos, partindo do estudo teórico de alguns autores, fomentando a
implementação de novas práticas que possam, inclusive, solucionar conflitos, prevenir a má-administração
dos mesmos, conscientizar os cidadãos de seus direitos e promover a paz social.
2. Quem pode participar do grupo de estudos?
Estudantes, professores e egressos do Curso de Direito da FAMES, bem como egressos de outras
instituições de ensino.
3. Processo Seletivo e Número de Vagas
O grupo de estudos contará com 20 (vinte) vagas, sendo dez para acadêmicos do curso de Direito da
FAMES, 10 vagas para egressos. Para se inscrever, os interessados devem enviar o interesse com seus
dados pessoais (nome, telefone, e-mail) para o e-mail joseane.pedroso@fames.metodista.br até o dia
14/03/2018. A seleção ficará limitada ao número de vagas e considerará os seguintes critérios: curriculo,
experiência em pesquisa, disponibilidade de tempo.
4. Metodologia de Trabalho do Grupo de Estudos
4.1 Os encontros serão realizados quinzenalmente sempre às quartas-feiras, sob a coordenação da
professora Joseane Mariani de Andrade Pedroso, das 16h às 17h, na sala A104 da FAMES.
4.2 O primeiro encontro do grupo ocorrerá no dia 21/03/18 para uma apresentação inicial, discussão da
metodologia de trabalho, planejamento dos encontros e expectativas com relação às atividades do grupo de
estudos;
5. Voluntariado no Núcleo de Mediação: os acadêmicos que participarem do grupo de estudo poderão
atuar como voluntários nos atendimentos realizados junto ao Núcleo de Mediação, recebendo, ao final do
semestre, horas de atividades pelo estágio voluntário, bem como poderão participar das atividades de
extensão promovidas pelo Núcleo.
6. Considerações Finais
Terão direito a certificado de 30hs de atividades de pesquisa aqueles que comparecerem às atividades.
Importante destacar que a participação é voluntária, e que não há bolsas de estudos.

Santa Maria, 28 de fevereiro de 2018.

Joseane Mariani de Andrade Pedroso
Coordenação do Núcleo

