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Ações desenvolvidas - Eixo Preventivo
● 1ª turma do Treinamento em Comunicação assertiva e Gestão de 

Conflitos - Edital nº 73/2022 - com Departamento de Ciência e Tecnologia do 
Campus São José dos Campos em 31/03/2022;

● Estabelecimento de parceria com a Universidade da Integração 
Latino-americana (UNILA) para realização de um Treinamento em Gestão 
de Conflitos para Chefias, carga horária de 12 horas e periodicidade 
quinzenal, entre 25/04/2022 e 04/07/2022;

● Acordo de cooperação com a Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em processo de implementação.



Ações desenvolvidas - Eixo Preventivo

● Criação do Repositório no site da CAMU Disponível em: 
https://camarademediacao.unifesp.br/

● Formação continuada: o Grupo de Pesquisa "Estudos 
avançados de prática e teoria em Mediação" lança e-book 
gratuito sobre "Mediabilidade". O livro contém artigos 
produzidos por inúmeros autores, inclusive mediadoras em 
formação da CAMU. Disponível em: 
https://www.ufpi.br/e-book-edufpi    

https://camarademediacao.unifesp.br/
https://www.ufpi.br/e-book-edufpi


Ações desenvolvidas - Eixo estratégico

Divulgação do vídeo institucional produzido em parceria com a Assessoria de 
Comunicação. Disponível em: https://youtu.be/nNuadpUOmiI 

https://youtu.be/nNuadpUOmiI


Ações desenvolvidas - Eixo estratégico

● Participação da CAMU no I Encontro de 
Câmaras de Mediação das Instituições 
federais de Ensino Superior de 14 a 16 
de março.

● https://youtu.be/2brXqL-uiCs

https://youtu.be/2brXqL-uiCs


Ações desenvolvidas - Eixo Resolutivo
➢ Mediações em números

Número de casos recebidos no período pela plataforma Fala.br 3

 pela CJA 0

Encerrados com entendimento 1

Encerrado antes de iniciar 1

Em andamento 1

Número de sessões / encontros de mediação 
nas 3 mediações acima indicadas

*cada encontro tem duração de 3h 8

Número de servidores(as) envolvidos(as) nas 3 
mediações acima indicadas

7



➔https://camarademediacao.unifesp.br
➔camarademediacao@unifesp.br 
➔ Instagram: @camu.unifesp
➔Whatsapp: (11) 98397.0689
➔Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCO6C0bFOaSHShnvpk_f4Ndg 

https://www.youtube.com/channel/UCO6C0bFOaSHShnvpk_f4Ndg

