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 Introdução
O Juizado de Conciliação, projeto de extensão universitária, foi implantado na
FESP/UEMG, no ano de 2010, através de convênio firmado entre o Curso de
Direito e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
A Conciliação é um meio de se resolver consensualmente os conflitos, sendo
que as decisões cabem exclusivamente aos envolvidos e o conciliador atua
como facilitador do acordo, podendo apontar possíveis meios de solução. As
vantagens da Conciliação são perceptíveis, pois essa é uma forma rápida e
eficaz de se resolver confrontos entre os cidadãos, evitando-se, assim, a
demanda judicial. Não há vencedores ou vencidos e, sim, pacificados.
Consequentemente, o Juizado de Conciliação, criado pelo Poder Judiciário
Mineiro em parceria com Instituições interessadas, oferece à sociedade apoio
na resolução de seus conflitos, enquanto ainda não há uma ação judicial,
resolvendo conflitos de modo informal e por meio do acordo.


Objetivos

Difundir e incentivar práticas pacíficas de resolução de conflitos,
que objetivem a pacificação social, como alternativa à
jurisdicionalização, através do atendimento no Juizado de
Conciliação.
Promover a conciliação, através do
alternativas de resolução de conflitos .

estímulo

de

formas

Contribuir com as atividades de extensão universitária, do curso
de Direito.

