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 Introdução
O objetivo do PAIJUS (Programa de Atendimento Itinerante
Jurídico Social) é difundir a prática da conciliação, como meio
pacífico de acesso à justiça, contribuindo assim para emancipação
social e para a formação profissional cidadã, através da extensão
universitária. O atendimento itinerante é realizado em bairros do
município de Passos (MG), com maior índice de vulnerabilidade
social e também no posto fixo, onde foi instalado o Juizado de
Conciliação, em prédio do curso de Direito da FESP.



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, em comunidades com vulnerabilidade social;
Promover meios de acesso imediato e gratuito às Instituições
formais de direito, tais como assistência sócio -jurídica e
assessoria jurídica, em comunidades vulneráveis;
Sistematizar e apresentar dados, com relação aos serviços
prestados pelo projeto PAIJUS, que possam mens urar o impacto do
projeto na comunidade atendida, bem como subsidiar outros
projetos e ações.
Contribuir para a modificação da cultura do ensino jurídico e da
formação do profissional do Direito e do Serviço Social e
consequentemente com a transformação d o sistema de justiça,
através do estímulo de formas alternativas de resolução de
conflitos e através do contato com a realidade social, reforçando o
papel preventivo do Direito.
Contribuir para o desenvolvimento das atividades de extensão nas
Faculdades de Direito e Serviço Social e propiciar ao estudante de
graduação condições de aprimorar sua qualificação profissional.
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