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REGIMENTO INTERNO 

 

CÂMARA DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

CONFLITOS - CPRAC/CDPA 

 

Preâmbulo 

 

O recurso a Métodos Adequados para Resolução de Conflitos inclui-se no 

quadro de um movimento universal de acesso à justiça. A comunidade 

universitária encontra-se inserida neste movimento quando se atém à questão 

fundamental de promover a Paz, e, no serviço público, a celeridade e eficiência 

na Administração Pública. 

 

Dentre os denominados métodos adequados de resolução de conflitos, 

sobressai a Mediação, que consiste em um meio consensual, voluntário e 

informal de prevenção, condução e pacificação de conflitos regidos por um 

terceiro, imparcial e neutro ao conflito, denominado mediador. Este, com 

técnicas multidisciplinares, auxilia e facilita a comunicação entre as partes para 

que estas construam conjuntamente a melhor solução para o conflito. 

 

A Constituição Federal de 1988 consagra como norma fundamental a solução 

pacífica dos conflitos em matéria internacional (art. 4º, VII) e aponta a 

solidariedade social (art. 3º, i) como objetivo fundamental da República, de forma 

a estimular implicitamente a utilização de métodos de composição amigável dos 

conflitos. Com o advento da Lei N.° 13.140/2015, criou-se condições para a 

utilização eficaz da medição, em consonância com os princípios fundamentais 

do Direito Constitucional Brasileiro.  

 

Nesse sentido, a Universidade Federal de Goiás, dentro de seus deveres 

precípuos de promover a Paz em seu ambiente e garantir a celeridade e 

eficiência em suas atividades, instituiu em sua estrutura organizacional a 

Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos – CPRAC/CDPA.  

 

A seguir o Regimento Interno da Câmara. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

Organização da Câmara 

 

Seção I - Objetivo 

Art. 1º – A Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, 

doravante Câmara CPRAC, unidade integrante da estrutura organizacional da 

Coordenação de Processos Administrativos – CDPA, tem como objetivo aplicar 

métodos adequados de solução pacífica de conflitos, em especial a mediação, 

aos processos administrativos que lhe for submetido, obedecidas às normas do 

ordenamento jurídico pátrio e a este Regimento Interno. 
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Seção II – Administração da Câmara CPRAC/CDPA 

Art. 2º - A Câmara CPRAC/CDPA é composta por Coordenador Geral, Vice 

Coordenador, Coordenador do Procedimento de Mediação, Secretário Geral e 

Subsecretário, Assessores Jurídicos, Mediadores e Facilitadores permanentes. 

I. O Coordenador da CDPA acumula também o cargo de Coordenador 

Geral da Câmara CPRAC/CDPA; 

II. O Coordenador da CDPA é responsável pela escolha do Vice 

Coordenador da Câmara CPRAC/CDPA, dentre os servidores da CDPA, 

e pela escolha do Coordenador do Procedimento de Mediação;  

III. O mandato do Vice Coordenador e do Coordenador do Procedimento de 

Mediação é de dois anos, renovável por igual período. 

 

Art. 3º - Compete ao Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA: 

I. Exercer a coordenação superior da câmara, imprimindo-lhe a orientação 

traçada pela CDPA; 

II. Coordenar e supervisionar a atuação dos demais membros da Câmara 

CPRAC/CDPA; 

III. Alterar o Regimento da Câmara CPRAC/CDPA com deliberação de 2/3 

de seus membros; 

IV. Representar a Câmara CPRAC/CDPA perante terceiros;  

V. Convocar e presidir as reuniões da Câmara CPRAC e do Corpo 

Permanente de Mediadores e Facilitadores, elaborando as respectivas 

ordens do dia; 

VI. Nomear e destituir os integrantes do Corpo Permanente de Mediadores e 

Facilitadores; 

VII. Designar substitutos para quaisquer dos membros da Câmara 

CPRAC/CDPA, em caso de ausência ou impedimento.  

VIII. Estabelecer procedimentos e rotinas a serem seguidos pelo Secretário 

Geral; 

IX. Aceitar, após juízo de admissibilidade, pedidos de instauração de 

procedimentos de mediação; 

X. Gerir os recursos que transitarem pela Câmara CPRAC/CDPA; 

XI. Convidar os mediadores e/ou facilitadores, com anuência do Coordenador 

do Procedimento de Mediação, para presidir a Sessão de Mediação; 

XII. Prover, no sentido de que sejam aplicados, o Regimento Interno da 

Câmara CPRAC/CDPA e demais atos normativos por ela expedidos, 

dirimindo as dúvidas suscitadas quanto à interpretação de qualquer de 

seus dispositivos; 

XIII. Escolher o Vice Coordenador da Câmara CPRAC/CDPA; 

XIV. Escolher o Coordenador do Procedimento de Mediação; 

XV. Baixar atos normativos complementares a este Regimento.  

 

Art. 4º - Compete ao Vice Coordenador:  

I. Assistir o Coordenador Geral no desempenho de suas atribuições; 
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II. Exercer as funções específicas que lhe for delegada pelo Coordenador 

Geral;  

III. Substituir o Coordenador Geral em suas ausências ou impedimentos, 

observados os limites de sua competência. 

 

Art. 5º - Compete ao Secretário Geral: 

I. Organizar e dirigir a Secretaria, encarregando-se dos serviços de apoio 

administrativo necessários ao funcionamento da Câmara CPRAC/CDPA; 

II. Secretariar as reuniões com os integrantes da Câmara CPRAC/CDPA; 

III. Organizar e manter atualizado registro de procedimentos em andamento; 

IV. Receber e dar andamento aos pedidos de mediação; 

V. Expedir os documentos de comunicação dos atos procedimentais; 

VI. Expedir declarações relativas aos procedimentos de mediação; 

VII. Elaborar e/ou atualizar o relatório estatístico dos procedimentos 

realizados; 

VIII. Registrar o quantitativo de horas realizados pelos Mediadores e/ou 

Facilitadores pela atuação junto à Câmara CPRAC/CDPA. 

 

Art. 6º - Compete ao Assessor Jurídico da Câmara: 

I. Opinar sobre as questões relacionadas à atuação da Câmara 

CPRAC/CDPA que envolvam aspectos jurídicos; 

II. Opinar previamente à decisão do Coordenador Geral da Câmara 

CPRAC/CDPA na hipótese prevista no inciso III do artigo 3º; 

III. Acompanhar o interessado desacompanhado de advogado, no curso do 

procedimento de mediação, em que esteja a outra parte interessada 

acompanhada de advogado.  

Parágrafo único. A assistência jurídica que trata o Art. 6°, inciso III, não gerará 

ônus às partes ou à Câmara CPRAC/CDPA. 

 

Seção III – Corpo Permanente de Mediadores 

Art. 7º - Integra a Câmara CPRAC/CDPA um Corpo Permanente de Mediadores 

e Facilitadores escolhidos pelo coordenador geral com a assessoria do 

coordenador do procedimento de mediação, entre pessoas inscritas e que 

alcance requisitos estabelecidos para sua concessão, que, aceitando a 

designação, ficam desde logo por ela credenciadas para o exercício dos métodos 

adequados de resolução pacífica de conflitos, em especial a mediação por conta 

e em proveito das partes em litígio. 

§ 1º – Os integrantes do Corpo Permanente de Mediadores e Facilitadores não 

receberão da Universidade Federal de Goiás remuneração de qualquer espécie; 

§ 2º – Os voluntários Mediadores e Facilitadores participarão, prévia e 

obrigatoriamente, de treinamento oferecido pela Coordenação do Procedimento 

de Mediação; 

§ 3º– A Câmara CPRAC/CDPA poderá oferecer capacitações no sentido de 

promover a cultura de paz e do diálogo. 
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Art. 8º - O Corpo Permanente de Mediadores e Facilitadores reúnem-se por 

convite expedido pelo Coordenador da Câmara CPRAC/CDPA, após consulta 

ao Coordenador do Procedimento de Mediação, para tratar de assuntos a ela 

relacionados, tais como:  

I. Conhecer o Código de Ética do Mediador; 

II. Proceder o comprometimento dos convidados voluntários com o Código 

de Ética do Mediador; e 

III. Proceder o treinamento. 

Parágrafo único – As reuniões instalar-se-ão com a presença de no mínimo 2 

(dois) dos membros do Corpo Permanente de Mediadores e Facilitadores. 

 

Art. 9º - A Coordenação do Procedimento de Mediação será composta pelo 

Coordenador desta, um Mediador e um Facilitador permanentes, dentre eles os 

mais experientes, designados pelo Coordenador Geral da Câmara 

CPRAC/CDPA;  

Parágrafo único – A função de Mediador poderá ser exercida pelo próprio 

Coordenador do Procedimento de Mediação; 

 

Art. 10 - A Coordenação do Procedimento de Mediação é o elo entre a 

Coordenação da Câmara CPRAC/CDPA e o Corpo Permanente de Mediadores 

e Facilitadores, competindo-lhe: 

I. Aprovar, com anuência do Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA, 

em casos específicos, a indicação de pessoas que não integrem o Corpo 

Permanente de Mediadores e Facilitadores para atuar na Sessão de 

Mediação; 

II. Deliberar sobre a substituição de Mediadores e/ou Facilitadores na 

hipótese prevista no art. 16 deste Regimento; 

III. Apresentar ao Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA sugestões 

para o aperfeiçoamento desta em sua atuação e em seus métodos 

adequados de resolução pacífica de conflitos; 

IV. Manifestar-se previamente às decisões do Coordenador Geral da Câmara 

CPRAC/CDPA e/ou do Secretário Geral sobre a existência ou não de 

impedimento de Mediadores e Facilitadores alegado pelas partes (Art. 15, 

§ 2º deste Regimento); 

V. Opinar sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo 

Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA e/ou pelo Secretário Geral; 

e 

VI. Assistir e assessorar o Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA em 

todos os assuntos relacionados ao Corpo Permanente de Mediadores e 

Facilitadores. 

Parágrafo único – O Coordenador do Procedimento de Mediação será 

escolhido pelo Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA dentre os 

membros do Corpo Permanente de Mediadores e Facilitadores, observado o 

disposto no caput do art. 9º. 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

 

Art. 11 – Para aqueles Mediadores e Facilitadores que tenham acumulado horas 

de atuação na CPRAC/CDPA, será garantida a certificação com o número de 

horas de atuação, desde que tenha sido exercida por período superior a seis 

meses. 

Parágrafo único – A CDPA em parceria com a DAD/PROPESSOAS (Diretoria 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Pessoas) será responsável pela 
emissão dos certificados. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Mediação 

 

Seção I 

Art. 12 – Qualquer questão que envolva conflitos, desde que não tenha natureza 

patrimonial ou criminal, e que envolva pessoas capazes, poderá ser objeto de 

mediação na Câmara CPRAC/CDPA, observada a sugestão do juízo de 

admissibilidade pelo Coordenador da CDPA.  

§ 1° –O procedimento de mediação fundamenta-se na autonomia da vontade 

das partes e está sob a égide dos princípios da informalidade, oralidade, 

imparcialidade, busca da consensualidade, boa-fé, confidencialidade e isonomia 

entre as partes. 

§ 2° – As partes que se submeterem à participação da Sessão de Mediação da 

Câmara CPRAC/CDPA sujeitar-se-ão ao presente Regimento. 

 

Seção II – Mediadores e Facilitadores 

Art. 13 – Na hipótese de Sessão de Mediação com pluralidade de partes, haverá 

sessão com um par de partes de cada vez, podendo a Sessão ser no mesmo dia 

ou em outra data, levando em consideração o grau de complexidade da 

controvérsia. 

§ 1° – Caberá Mediação Coletiva em havendo pluralidade de sujeitos em um ou 

em ambos os polos de um processo de mediação.  

§ 2° – Poderá o Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA juntamente com 

o Secretário Geral definir se a Sessão de Mediação Coletiva ocorrerá com todos 

os integrantes do grupo ou por meio de seus representantes. 

 

Art. 14 – Cabe ao Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA indicar os 

Mediadores e Facilitadores ao Gabinete do Reitor, para que seja providenciada 

junto ao Departamento de Pessoal a emissão de Portaria de designação.  

§ 1° - A designação de Mediador e Facilitador que não integre o Corpo 

Permanente de Mediadores e Facilitadores deverá ser aprovada previamente, 

mediante análise do Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA. 

§ 2° - Os Mediadores e Facilitadores convidados a presidir a Sessão de 

Mediação deverão manifestar sua aceitação no prazo máximo de 03 (três) dias 

após ciência do Convite. 

§ 3º - Os Mediadores e/ou Facilitadores convidados a presidir a Sessão de 

Mediação deverão ser liberados pelos gestores das Unidades ou Órgãos, 

conforme dias e horários especificados em Convite da Câmara CPRAC/CDPA, 

por ser um trabalho de relevância para a Instituição. 
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Art. 15 – São impedidas de atuar como mediador e facilitador as pessoas: 

I. Com parentesco até o terceiro grau com as partes; 

II. Com amizade íntima ou inimizade notória com as partes; 

III. Com interesse direto ou indireto na matéria; 

IV. Que tenham participado como testemunha ou representante das partes; 

V. Com litígio judicial ou administrativamente com as partes, ou respectivo 

cônjuge ou companheiro; 

VI. Que estejam respondendo a processos administrativos disciplinares. 

§ 1° - Quando verificadas as circunstâncias do art. 15 no curso da Sessão de 

Mediação ocorrerá, necessariamente, a sua substituição. 

§ 2° - Quando de sua indicação, deverão os mediadores e/ou facilitadores levar 

ao conhecimento do Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA qualquer 

circunstância que possa ser considerada como suscetível de lhes comprometer 

a independência e a imparcialidade.  

§ 3° - O impedimento dos Mediadores e/ou Facilitadores poderá ser declarado 

pelo Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA, ou por provocação de 

qualquer das partes, ouvidos o Mediador e/ou Facilitador e o Coordenador do 

Procedimento de Mediação. 

 

Art. 16 - O Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA, ouvido o Coordenador 

do Procedimento de Mediação e a parte, se necessário, poderá proceder à 

substituição do Mediador e/ou Facilitador que não esteja exercendo suas 

funções de acordo com o presente Regimento ou que, injustificadamente, falte a 

atos ou deixe de cumprir prazos. 

Parágrafo único – Deliberada a substituição do Mediador e/ou Facilitador, a 

designação do substituto obedecerá ao procedimento que tiver sido adotado na 

designação do substituído. 

 

Seção III – Instituição da Mediação 

Art. 17 – As partes são livres para participarem de Sessão de Mediação. 

Parágrafo único – Os convites encaminhados às partes, por meio eletrônico ou 

físico, poderão ser acompanhados de exemplar deste Regimento. 

 

Art. 18 – Sob pena de preclusão, a parte que pretender arguir questões relativas 

a competência ou impedimento do Mediador e/ou Facilitador, bem como 

nulidade, invalidade ou ineficácia do Procedimento de Mediação, deverá fazê-

las na primeira oportunidade que tiver para se manifestar na Sessão de 

Mediação. 

 

Art. 19 – Não havendo autocomposição ao fim da Sessão de Mediação, caberá 

ao Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA aferir a possibilidade de nova 

Sessão de Mediação ou sugerir ao Magnífico Reitor a abertura de Sindicância 

ou Processo Administrativo Disciplinar. 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

 

Art.20 – Recebida a resposta ao Convite para Sessão de Mediação, e, sendo 

esta resposta positiva, serão indicados o Mediador e o Facilitador pelo 

Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA, conforme disposto nesta Seção. 

 

Art. 21 – Do Termo de Sessão de Mediação constarão obrigatoriamente: 

a) Número do Processo Administrativo; 

b) Nomes das partes; 

c) Nomes do Mediador e Facilitador; 

d) Data, hora e local de realização da Sessão; 

e) O conteúdo do acordo entre as partes, de forma sucinta. 

Parágrafo único – Será assegurado o direito de cópias do Termo de Sessão de 

Mediação firmado para tantas quantas forem às partes que firmarem acordo. 

 

Art. 22 – Depois de homologado acordo, as partes abdicam do direito de acionar 

a Administração Pública para tratar do mesmo assunto, exceto a execução do 

acordo. 

 

Seção IV – Homologação do Acordo 

Art. 23 – Obtida a composição na Sessão de Mediação, o termo de acordo será 

regularmente distribuído ao Magnífico Reitor para análise e homologação, com 

a prévia análise da Coordenação de Processos Administrativos – CDPA. 

Parágrafo único – A homologação de eventual acordo realizado é de 

competência exclusiva do Magnífico Reitor desta Universidade. 

 

Seção V – Sigilo 

Art. 24 – Os Procedimentos de Mediação deverão transcorrer em absoluto 

sigilo, sendo vedada aos membros da Câmara CPRAC/CDPA, aos mediadores 

e facilitadores, às partes e aos demais participantes do procedimento, divulgar 

qualquer informação a que tenham tido acesso em decorrência de sua 

participação no procedimento, salvo se expressamente autorizado pelas as 

partes, quando a lei determinar, ou em caso de ocorrer crime de Ação Penal 

Pública durante a sessão de mediação. 

 

Art. 25 – A sentença de homologação do acordo não poderá ser divulgada 

exceto quando necessária à respectiva execução. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

Disposições Finais 

Art. 26 – As normas deste regimento serão interpretadas tendo em vista os 

objetivos de celeridade, informalidade e discrição que as partes buscam ao 

recorrer ao procedimento de mediação. 

 

Art. 27 – Caberá à Assessoria Jurídica da Câmara CPRAC/CDPA analisar 

questões das quais seja omisso o presente Regimento, podendo valer-se, 

subsidiariamente, da Lei N.º 13.140/15, Lei N.º 8.112/90, Lei N.º 9.784/99, e das 
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normas do Código de Processo Civil, atendidos aos princípios da celeridade e 

da informalidade. 

 

Art. 28 – O Coordenador Geral da Câmara CPRAC/CDPA poderá, a qualquer 

tempo, propor alterações das disposições contidas no presente Regimento. 

 

Art. 29 – O presente Regimento passa a vigorar, por período indeterminado, a 

partir da sua publicação conforme procedimentos legais adotados pela 

Universidade Federal de Goiás, convalidando os atos da Câmara 

CPRAC/CDPA. 

 

Art. 30 – Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 
Goiânia, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

________________________________ 

JOSE ADRIANO DE CARVALHO 

Coordenador da Câmara CPRAC/CDPA  

Coordenador da CDPA 

 

 

________________________________ 

ADRIANA OLIVEIRA DE SANTANA 

Secretário Geral 

Vice Coordenador da Câmara CPRAC/CDPA 

 

 

________________________________ 

ANA RAQUEL AIRES RIBEIRO FERNANDES 

Secretário Substituto 

 

 

________________________________ 

RODRIGO CORRÊA PIRES 

Assessor Jurídico 

 

 

________________________________ 

TANCREDO ELVIS SANTOS SILVA 

Assessor Jurídico 
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________________________________ 

ROGÉRIA FRANCISCA SILVA 

Coordenador do Procedimento de Mediação 

Mediador Permanente 

 

 

________________________________ 

IVAN CARLOS PEREIRA GOMES 

Facilitador Permanente 

 
 


