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A Mediação de Conflitos é um método de resolução de divergências que tem como foco 

despertar a autonomia e a solidariedade nos indivíduos para que eles possam, com suas próprias 

ideias, chegarem a uma solução que seja mutuamente aceitável. Através dela, os envolvidos são 

estimulados pelo mediador, terceiro imparcial, ao diálogo, produzindo uma comunicação mais 

eficiente, com foco na reconstrução de vínculos fragilizados no decorrer da contenda. É um 

processo autossuficiente, rápido, pacífico e eficaz. 

O Grupo de Mediação (GM-SAJU/UFRGS) é uma união de alunos e profissionais de 

diversas áreas que se reúnem com o objetivo trabalhar com formas adequadas de resolução de 

conflitos, ou seja, busca-se tratar conflitos da sociedade sem que seja necessário levá-los ao 

Judiciário, permitindo construir-se uma solução mais rápida e que melhor atenda aos interesses 

dos envolvidos. Para tanto, oferece à população em geral a mediação extrajudicial, realizada 

pelos integrantes do próprio grupo.   

Ao longo de seus cinco anos de atividade, o GM promoveu cerca de 120 atendimentos. 

Esta pesquisa busca identificar a efetividade das mediações extrajudiciais ocorridas no Grupo de 

Mediação SAJU/UFRGS ao longo desses anos, utilizando como métodos a pesquisa documental 

(sobre o registro de mediações mantido pelo grupo) e a análise bibliométrica.  

 O aluno deverá voltar o primeiro momento de sua pesquisa à segmentação dos casos de 

acordo com a natureza das demandas, como pensão alimentícia, guarda, briga entre vizinhos, etc. 

A partir desse ponto, voltar-se-á à análise dos registros sobre as mediações ocorridas, guardados 

pelo grupo no espaço físico do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU/UFRGS), 

projeto de extensão do qual o GM é parte. Como terceira etapa da iniciação científica, o aluno 

compilará dados estatísticos a partir das informações coletadas e, por fim, elaborará um artigo 

científico que relatará as conclusões obtidas a partir do estudo, assim como o método utilizado 

para alcançá-las. Devido ao projeto estar em fase de coleta de dados e pesquisa documental, ainda 

não há elementos suficientes para apresentação de dados estatísticos conclusivos. 


