
 
 

 

MEDIAÇÃO NA PRAÇA 
Faculdade Mineira de Direito 

PUC Minas 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

I. Apresentação 

O presente edital tem por objetivo realizar a seleção de estudantes dos cursos de graduação da PUC Minas, interessados 

em participar do projeto Mediação na Praça. Este projeto está reconhecido e cadastrado atualmente junto à Pró-reitoria de 

Extensão (PROEX) sob o número PROEX-2017/11481-1S. A proposta do projeto é possibilitar a implantação do Posto de 

Atendimento Pré-processual – PAPRE do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Belo 

Horizonte/MG na unidade Praça da Liberdade da PUC Minas, conforme Convênio firmado pelo TJMG e pela Reitoria da PUC 

Minas em julho de 2017 (GECONT/CONTRAT – Cv. 064/2017 – RG). 

 

II. Objetivo geral 

Possibilitar aos alunos e egressos da PUC Minas, bem como à comunidade que circula na região da Praça da Liberdade, o 
acesso à prática real da mediação, preparando novos profissionais para atuarem de forma mais colaborativa e efetiva na 
solução e pacificação dos conflitos sociais. 
 
III. Objetivos específicos 
1. Propiciar condições para que os alunos extensionistas desenvolvam competências, bem como habilidades, para 

trabalharem com mediação; 

2. Capacitar os alunos extensionistas para que possam gerir conflitos e identificar a melhor solução para cada situação 

específica; 

3. Possibilitar que os alunos extensionistas realizem pesquisas sobre a prática da mediação; 

4. Oferecer à comunidade que circula na região da Praça da Liberdade um serviço de qualidade na solução de conflitos 

pela via da mediação. 

 

IV. Processo seletivo 

 

1. Características dos candidatos: 

a) Comprovado conhecimento prévio de mediação; 

b) Efetiva disponibilidade de dedicação e participação nas atividades e reuniões prevista. 
 
2. Certificado de participação: os alunos selecionados serão cadastrados como extensionistas junto à PROEX, que ficará 

encarregada da emissão dos respectivos certificados. 

 

3. Inscrição: A inscrição deverá ser realizada através do e-mail: leandro.renno@pucminas.br, até o dia 11 de agosto de 2017 

(sexta-feira). 

 

No ato da inscrição, o candidato deverá informar no corpo da mensagem: 

a) Nome completo, curso, unidade da PUC Minas e período em que está matriculado; 

b) Justificativa do interesse pela mediação; 

c) Comprovante de cursos ou disciplinas de mediação já realizados, se houver; 

d) Indicação da disponibilidade para assumir uma das atividades abaixo indicadas. 

 

4. Seleção dos candidatos: Todos os candidatos inscritos serão oportunamente convocados para a realização de uma 

entrevista em data e horário a serem agendados na unidade da Praça da Liberdade. 



 
 

 

V. Atividades previstas 

Os candidatos deverão indicar, no momento da sua inscrição neste processo seletivo, para qual das atividades abaixo está se 

candidatando: 

 

a) Serviço de triagem: o extensionista ficará responsável por fazer o primeiro contato pessoal ou por telefone com as 

partes para identificar se o caso é indicado para a mediação, preenchendo o formulário específico e prestando os 

devidos esclarecimentos para as partes. 

a. Vagas disponíveis: 

i. Tarde – Segunda a Sexta – das 13:00 às 18:00 – 01 vaga – Carga horária semanal: 20 horas 

 

b) Agendamentos: o extensionista ficará responsável pelo contato por telefone com as partes e com os mediadores 

para agendar e confirmar as sessões de mediação, devendo manter o controle e preenchimento adequado do 

respectivo formulário. 

a. Vagas disponíveis: 

i. Tarde – Segunda a Sexta – das 13:00 às 18:00 – 02 vagas – Carga horária semanal: 20 horas 

 

c) Acompanhamento de mediações: o extensionista ficará responsável por organizar os documentos necessários, 

preparar a sala de mediação e dar apoio aos mediadores durante a realização das sessões de mediação. 

a. Vagas disponíveis: 

i. Manhã – Segunda a sexta – das 08:00 às 13:00 – 02 vagas – Carga horária semanal: 20 horas 

ii. Tarde – Segunda a Sexta – das 13:00 às 18:00 – 02 vagas – Carga horária semanal: 20 horas 

iii. Noite – Segunda a Sexta – das 18:00 às 22:00 / Sábados – das 08:00 às 12:00 – 02 vagas – Carga 

horária semanal: 20 horas 

VI. Duração 

Todos os extensionistas deverão ter disponibilidade e se comprometer a participar e se dedicar inteiramente ao projeto 

durante todo o semestre. As atividades estão previstas para iniciar no dia 21 de agosto e se encerrar no dia 11 de dezembro. 

 

VII. Reuniões semanais 

Todos os extensionistas deverão igualmente ter disponibilidade para participar das reuniões semanais com o professor 

coordenador do projeto a serem realizadas sempre às segundas-feiras, das 17:00 às 19:00. 

 

VIII. Treinamento 

Todos os extensionistas deverão participar do treinamento que será realizado pelo professor coordenador do projeto em 

data a ser definida ainda no mês de agosto. 

 

IX. Local das atividades 

Todas as atividades serão realizadas na unidade Praça da Liberdade, preferencialmente no S.A.J. As sessões de mediação 

poderão ser eventualmente realizadas em outros prédios da PUC Minas na Praça da Liberdade, caso não haja sala disponível 

no S.A.J. 

 

 

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2017 

 

 

Leandro Rigueira Rennó Lima 

Coordenador do Projeto Mediação na Praça 


