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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito da PUCPR, Câmpus 

Curitiba, foi fundado como Escritório Modelo de Aplicação (EMA) por meio da 

Resolução nº 01, do Conselho Universitário, em 19 de março de 1985. Na origem, 

voltava-se à oferta de estágios não obrigatórios nas áreas de Serviço Social, Ciências 

Sociais, Psicologia, Biblioteconomia e Direito. Dois anos após sua criação, contudo, o 

Escritório Modelo de Aplicação delimitou as suas atividades e passou ofertar apenas as 

disciplinas de Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Cível e Criminal componentes 

da estrutura curricular obrigatória do Curso de Direito. 

Mais tarde, sempre pensando no aprimoramento das suas atividades, o Escritório 

Modelo de Aplicação reorganizou-se como Núcleo de Prática Jurídica e ampliou o seu 

leque de atuação. 

Atualmente, a oferta de disciplinas de Estágio Supervisionado não se limita 

apenas às áreas Cível e Criminal, mas abrange também a prática nas áreas Trabalhista, 

Empresarial e Direito Público, proporcionando ao estudante-estagiário uma formação 

generalista que lhe permite enfrentar com facilidade os desafios nas mais variadas áreas 

do Direito. Parte integrante de uma formação sólida, as disciplinas de Estágio 

Supervisionado permitem (i) proporcionar a articulação crítica entre teoria e prática, (ii) 

desenvolver habilidades, hábitos e atitudes necessários ao bom desempenho das carreiras 

jurídicas, (iii) oportunizar atividades acadêmicas com vistas ao aprimoramento integral 

discente, (iv) preparar o aluno para agir eticamente no exercício profissional e (v) integrar 

o aluno à comunidade, a fim de conscientizá-lo de seu papel transformador. 

Na atual concepção, os estudantes-estagiários têm contato com atividades práticas 

simuladas e reais, fato este que lhe permite um contato efetivo com as atividades das 

principais carreiras jurídicas. 

No que toca às atividades simuladas, os estudantes-estagiários deparam-se com 

problemas previamente elaborados pelos Professores-Supervisores em rodadas de 

planejamento ou com atividades a partir de processos findos devidamente selecionados. 

No que toca às atividades reais, os estudantes-estagiários são colocados em 

contato com processos reais e/ou com clientes com o propósito de antecipar as situações 

profissionais concretas. Além disso, a prática real também é feita a partir da imersão em 



 

Escola de Direito 

Núcleo de Prática Jurídica - Curitiba  

____________________________________________________________________ 
 

4 
_____________________________________________________________________ 

realidades cotidianas das mais variadas carreiras jurídicas. É o caso, por exemplo, das 

Atividades Prática em Estágio Supervisionado intermediadas pelo Núcleo de Prática 

Jurídica junto à órgãos públicos e privados conveniados com a Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná. Nestas atividades os estudantes-estagiários conseguem experimentar 

o dia a dia das principais carreiras jurídicas, ter contato com profissionais das mais 

variadas áreas, aumentar o seu networking e, por conseguinte, fazer a diferença no 

acirrado mercado de trabalho que o espera. 

Não bastasse, no Núcleo de Prática Jurídica também se encontra instalado em suas 

dependências um Núcleo de Conciliação, Mediação e Arbitragem para fins de 

instrumentalizar a solução de conflitos de maneira rápida, proporcionado, inclusive, a 

reconstrução de laços entre os envolvidos na discussão, na exata medida esperada pelos 

fins maristas. Nelas, os estudantes-estagiários são chamados a vivenciar de maneira real 

ou simulada a solução alternativa de conflitos, atuando como pacificadores sociais. 

Este é o Núcleo de Prática Jurídica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Aliando a teoria à prática e preparando egressos para o mercado de trabalho com 

seriedade e ética. 
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2. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA E PRÁTICA JURÍDI CA 

 

Alinhadas às exigências do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, as disciplinas 

de Estágio Supervisionado de Prática Jurídica e de Prática Jurídica possuem um requisito 

de posição na matriz curricular, podendo a primeira atividade ser iniciada a partir do 

momento que o estudante-estagiário integralize 124 créditos da carga horária total do 

Curso, desenvolvendo-se na forma dos programas de disciplina integrantes da 

correspondente estrutura curricular. 

 

2.1. DISCIPLINAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Nas disciplinas de Estágio Supervisionado de Prática Jurídica os estudantes-

estagiários desenvolvem sob a supervisão, orientação e acompanhamento de Professores-

Supervisores as atividades práticas reais e simuladas apresentadas. As disciplinas práticas 

permitem aos estudantes-estagiários a aplicação e o desenvolvimento das competências 

adquiridas nos períodos anteriores e o aperfeiçoamento da capacidade argumentativa. As 

disciplinas de Estágio Supervisionado são distribuídas da seguinte forma:  

 

2.1.1. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Cível I (40 horas-aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área cível, 

atendimento ao cliente e estudo problematizado de casos na forma de problemas 

previamente discutidos ou a partir de autos findos selecionados pelos Professores-

Supervisores do Núcleo de Prática Jurídica na área cível, especialmente no que toca ao 

processo de conhecimento. 

 

2.1.2. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Criminal I (40 horas-aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área criminal, 

atendimento ao cliente e estudo problematizado de casos na forma de problemas 

previamente discutidos ou a partir de autos findos selecionados pelos Professores-
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Supervisores do Núcleo de Prática Jurídica na área criminal, especialmente no que toca 

ao inquérito policial e ao processo criminal. 

 

2.1.3. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Cível II (40 horas-aulas) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área cível e estudo 

problematizado de casos na forma de problemas previamente discutidos ou a partir de 

autos findos selecionados pelos Professores-Supervisores do Núcleo de Prática Jurídica 

na área cível, especialmente no que toca aos recursos.  

 

2.1.4. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Criminal II (40 horas-aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área criminal e 

estudo problematizado de casos na forma de problemas previamente discutidos ou a partir 

de autos findos selecionados pelos Professores-Supervisores do Núcleo de Prática 

Jurídica na área criminal, especialmente no que toca aos recursos na área criminal. 

 

2.1.5. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Trabalhista (40 horas-aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área trabalhista e 

estudos problematizados de casos na forma de problemas previamente discutidos ou a 

partir de autos fundos selecionados pelos Professores-Supervisores do Núcleo de Prática 

Jurídica na área trabalhista, especialmente no que toca ao processo de conhecimento e à 

parte recursal do Direito do Trabalho. 

 

2.1.6. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Empresarial (40 horas-aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de direito empresarial, órgãos públicos 

atinentes ao Direito Empresarial e estudos de casos na forma de problemas previamente 

discutidos ou a partir de autos findos selecionados pelos Professores-Supervisores do 

Núcleo de Prática Jurídica na área. 
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2.1.7. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica Cível III (40 horas-aula) 

 

A disciplina a prática jurídica cível real. Nela, os estudantes-estagiários são 

chamados a realizar, sob a orientação dos Professores-Supervisores e após a triagem feita 

pelo Serviço Social do Núcleo de Prática Jurídica, atendimentos ao público, e/ou 

promover petições em autos em andamento. Com isso, os estudantes-estagiários adquirem 

habilidades para pôr em prática competências, desenvolvem a argumentação, vivenciam 

rotinas jurídicas, participam do atendimento à população economicamente carente, 

concretizando missão Institucional. 

 

2.1.8. Estágio Supervisionado de Prática Jurídica em Direito Público (40 horas-

aula) 

 

A disciplina enfoca noções básicas de organização judiciária na área do direito 

público e estudos problematizados de casos na forma de problemas previamente 

discutidos ou a partir de autos fundos selecionados pelos Professores-Supervisores do 

Núcleo de Prática Jurídica na área do direito público. 

 

2.1.9. Disposições comuns às disciplinas de Estágio Supervisionado 

 

No Núcleo de Prática Jurídica as atividades são todas realizadas em salas de aula 

equipadas com os instrumentos necessários a uma vivência prática ímpar (computadores 

com acesso à internet, salas de aulas especialmente pensadas para permitir o diálogo entre 

os alunos/estagiários ou entre estes e os professores, etc.). Mas um diferencial 

extremamente adequado à consecução dos fins das atividades práticas é a modulação das 

turmas em, no máximo, trinta estudantes-estagiários, o que permite aos Professores-

Supervisores otimizar a orientação na realização das atividades. 

A frequência integral (100%) é um dos requisitos para a aprovação nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado, de modo que, para ser considerado aprovado, o 

estudante-estagiário deve cumprir integralmente a carga horária das disciplinas e obter 

nota igual ou superior a 7,0. O estudante-estagiário que faltar a qualquer uma das 

atividades práticas relativas às disciplinas de Estágio deverá formalizar pedido de 
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reposição no prazo de 7 (Sete) dias, a contar do momento em que cessar o motivo que o 

impediu de comparecer. Os requerimentos, no máximo 3 por disciplina, devem ser feitos 

de forma digital, via IGER, contendo obrigatoriamente, sob pena de indeferimento: a 

indicação do(s) dia(s) da ausência; o(s) motivo(s) da ausência e a cópia de documento(s) 

demonstrando as razões do pedido (o aluno/estagiário que não possuir documentos 

comprobatórios deverá detalhar tal circunstância no pedido, ficando a critério da 

Coordenação o seu deferimento ou indeferimento). Em qualquer caso é facultado à 

Coordenação requerer a apresentação de originais ou documentos complementares ao 

requerimento. Uma vez deferida a reposição, a atividade será considerada reposta 

mediante a comprovação de participação em audiências de instrução e julgamento 

realizadas em qualquer uma das Varas Cíveis, Criminais ou Trabalhistas do Foro Central 

de Curitiba, podendo ser deferida a participação em audiências em outras Comarcas, 

mediante pedido fundamentado. Para cada ausência o aluno/estagiário deverá comparecer 

a uma audiência. Os demais casos de ausência justificada, como tratamento especial, 

seguirão as disposições regimentais institucionais. 

A avaliação dos trabalhos apresentados, bem como o desempenho dos 

alunos/estagiários nas atividades, será efetuada pelos Professores Supervisores, devendo 

ser contínua e realizada ao longo do período de cada disciplina de Estágio. Consiste esta 

avaliação no acompanhamento pelo Professor Supervisor do programa de aprendizagem 

de Estágio, observando a atuação de cada acadêmico na elaboração de petições, 

atendimento, pontualidade, assiduidade e no cumprimento e prazos. Como critérios de 

avaliação os Professores poderão utilizar o (i) desempenho técnico, assim compreendido 

como a utilização de conhecimentos teóricos articulados à prática; método e organização 

nas atividades; elaboração de petições; requerimentos e demais atos processuais. Serão 

observados os seguintes quesitos: conteúdo, estrutura, uso correto e apropriado de 

linguagem teórica, oral e escrita, emprego correto do amparo legal pertinente a cada caso 

(lei, doutrina e jurisprudência), rigorosa observância dos prazos judiciais e 

comparecimento às audiências marcadas; (ii)  postura acadêmico-profissional, ou seja, 

desenvolvimento de postura coerente com a proposta humanista de trabalho, respeitando 

sempre os princípios éticos da profissão, e; (iii) Cumprimento de normas de conduta, dos 

valores éticos, morais e cristãos preconizados pela PUCPR e das disposições constantes 

neste regulamento. 
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As atividades de Estágio são programadas de maneira interligada, não havendo 

Exame Final. Cumpridas as horas de atividade semestral, o aluno será aprovado se obtiver 

média igual ou superior a 7,0 (sete). 

Finalmente, as atividades praticadas nos Estágio Supervisionados de Prática 

Jurídica baseiam-se nas seguintes competências, descritas nas diretrizes nacionais dos 

Cursos de Direito: (i) compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos, com o 

emprego das normas técnico-jurídicas; (ii) Interpretar e aplicar o Direito; (iii) desenvolver 

a capacidade de pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do Direito; (iv) desenvolver a capacidade para a atuação técnico-jurídica 

adequada em diferentes instâncias administrativas ou judiciais; (v) desenvolver o 

raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; (v) compreender 

a adequada utilização da terminologia jurídica e desenvolver capacidade para o domínio 

de tecnologia e métodos para a compreensão e aplicação do Direito. 

 

2.2. ATIVIDADES PRÁTICAS EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Além das disciplinas de Estágio Supervisionado, os estudantes-estagiários 

também desenvolvem 80 horas-aula (60 horas-relógio) de Prática Jurídica fora do 

ambiente de sala de aula, divididas em 15 horas por semestre. As disciplinas permitem 

uma vivência jurídica efetiva nos mais variados campos do Direito a partir de imersões 

dos estudantes-estagiários em atividades intermedidas pelo Núcleo de Prática Jurídica em 

órgãos públicos ou particulares, na forma de convênios assinados. As disciplinas de 

Prática Jurídica são distribuídas da seguinte forma: 

 

2.2.1. Atividades Práticas em Estágio Supervisionado I 

 

A disciplina enfoca a vivência prática efetiva do estudante-estagiário em órgãos 

públicos e/ou particulares intermediados pelo Núcleo de Prática Jurídica.  

 

2.2.2. Atividades Práticas em Estágio Supervisionado II 
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A disciplina enfoca a vivência prática efetiva do estudante-estagiário em órgãos 

públicos e/ou particulares intermediados pelo Núcleo de Prática Jurídica.  

 

2.2.3. Atividades Práticas em Estágio Supervisionado III 

 

A disciplina enfoca a vivência prática efetiva do estudante-estagiário em órgãos 

públicos e/ou particulares intermediados pelo Núcleo de Prática Jurídica.  

 

2.2.4. Atividades Práticas em Estágio Supervisionado IV 

 

A disciplina enfoca a vivência prática efetiva do estudante-estagiário em órgãos 

públicos e/ou particulares intermediados pelo Núcleo de Prática Jurídica.  

 

2.2.5. Disposições comuns às disciplinas de Atividade Prática em Estágio 

Supervisionado 

 

As disciplinas de Atividades Práticas em Estágio Supervisionado são todas 

realizadas pelos estudantes-estagiários fora do período normal de aulas em órgãos 

públicos ou privados conveniados com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  

Assim como nas disciplinas de Estágio Supervisionado, a frequência integral é 

um requisito para aprovação nas disciplinas de Prática Jurídica, devendo o estudante-

estagiário inscrever-se conforme cronograma disponibilizado pelo Núcleo de Prática 

Jurídica. Caso o estudante-estagiário realize a inscrição e não compareça à atividade na 

data marcada, a sua recolocação em outra atividade ou data dependerá de deferimento 

pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica e de vagas. Caso o estudante-estagiário 

não realize a inscrição em nenhuma atividade no semestre, será considerado reprovado 

na disciplina. 
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3. MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM 

 

Conforme orientação da Resolução no. 125 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) de 29 de novembro de 2010, as Instituições de Ensino voltada ao Direito devem 

colaborar na criação e implementação de Centros de Mediação que ofereçam 

oportunidades de mediação de conflitos e conciliação de demandas à sociedade em geral. 

Considerando que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pautada nos 

preceitos éticos, cristãos e maristas, desenvolve atividades comunitárias dentro das 

propostas integradoras dos Projetos Comunitários, foi instalado no Núcleo de Prática 

Jurídica um Centro de Mediação responsável por desenvolver um núcleo propiciador de 

justiça comunitária. Com o estabelecimento do Núcleo de Mediação junto ao Núcleo de 

Prática Jurídica da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a 

instituição diversificou as atividades de atendimento jurídico à comunidade local, além 

de possibilitar a solução mais célere de conflitos que determinariam o ajuizamento de 

demandas judiciais. 

Os clientes a serem atendidos pelo Núcleo de Prática Jurídica, após triagem do 

Serviço Social e orientação jurídica pelo Professor-Supervisor responsável, é 

encaminhado para uma tentativa de mediação junto ao Núcleo de Mediação. Caso a 

mediação não seja frutífera, as demandas são então levadas ao Poder Judiciário, e em caso 

de sucesso da mediação as partes firmariam termo de compromisso de mediação 

colocando fim ao litígio. 

Mencionada prática de mediação, além de possibilitar um atendimento 

diferenciado à comunidade local, permite o desenvolvimento de prática acadêmica dos 

estudantes-estagiários, que passam a estar aptos ao desenvolvimento de atividades de 

mediação e arbitragem junto à outras instituições, além da capacitação processual jurídica 

que já receberam ao longo do seu curso. 

A proposta de mediação e conciliação a ser desenvolvida perante o Núcleo de 

Conciliação da Escola de Direito da PUC/PR é conduzida por estudantes-estagiários 

acompanhados e orientados por Professores-Supervisores do Núcleo de Prática Jurídica 

visando oferecer aos envolvidos o exercício da prática de mediação, e ao mesmo tempo 

despertar nos participantes um processo de reflexão e mudança de um novo processo 

jurídico transmoderno da conciliação como ferramenta de solução de conflitos. 



 

Escola de Direito 

Núcleo de Prática Jurídica - Curitiba  

____________________________________________________________________ 
 

12 
_____________________________________________________________________ 

Nesse espaço do Núcleo de Conciliação da Escola de Direito da PUC/PR à 

comunidade em geral poderá encontrar suporte para a solução de seus conflitos através 

da mediação ou da conciliação, por meio do atendimento dos alunos-acadêmicos e 

Professores-Supervisores capacitados para as formas alternativas de solução de conflitos. 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

De eu modo geral, o Núcleo de Mediação da Escola de Direito da PUC/PR visa 

dar suporte à capacitação dos estudantes-estagiários sobre as formas alternativas de 

solução de conflitos, com enfoque na cidadania e direitos humanos, que serão gestados 

possibilitando a realização de uma mudança cultural capaz de influir no sistema jurídico 

vigente, afim de que os conflitos sejam tratados considerando, acima de tudo o ser 

humano nele envolvido. 

De um modo específico, é possível apontar como objetivos (i) inserir noções e 

práticas de mediação na comunidade acadêmica; (ii) praticar técnicas alternativas, 

extrajudiciais, de solução de conflitos como mediação, conciliação e negociação; (iii) 

oferecer à comunidade a possibilidade de uma justiça alternativa, comunitária e célere; 

(iv) buscar atividades de integração e de intercâmbio com outros cursos, para permitir 

uma visão mais ampliada e capacitada de soluções de conflitos passíveis de conciliação 

e mediação; (v) avaliar os conflitos nas relações intrafamiliares e interpessoais, buscando 

identificar a demanda a ser assistida ou encaminhada. Essa prática de mediação será 

desenvolvida junto às práticas cíveis, família e consumidor; (vi) firmar convênios com 

demais órgãos e instituições tais como Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 

Tutelar, Associações de Bairros, etc., afim de auxiliá-los no atendimento à comunidade, 

oferecendo o serviço de mediação e conciliação de conflitos. 

 

3.2. FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO 

 

Como mencionado, o Núcleo de Mediação da Escola de Direito da PUC/PR 

funciona vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica e a este fornece apoio através do 

desenvolvimento prévio de tentativas de conciliação e mediação, capazes de solucionar 

de forma célere alguns conflitos que estariam na origem pré-determinados ao ajuizamento 
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de demandas judiciais, resolvendo prontamente conflitos que determinariam de forma 

desnecessária uma intervenção judicial. 

Após a capacitação dos estudantes-estagiários será iniciado, a cada semestre, o 

atendimento à comunidade, que será composto pela triagem e pela sessão de mediação 

ou conciliação. O atendimento será realizado pelos estudantes-estagiários, e conforme a 

oportunidade e conveniência por acadêmicos de outros cursos da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (em especial psicologia), com apoio e supervisão dos Professores. Os 

acadêmicos participantes das atividades do Núcleo de Mediação deverão capacitar-se, 

antecipadamente, em curso de extensão preparatório de Técnicas Alternativas de Solução 

de conflitos, que será ofertado gratuitamente pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná aos sábados. 

Identificado o conflito, através da triagem desenvolvida pela assistente social e 

Professor-Supervisor, as partes serão convocadas para a realização de uma sessão de 

mediação ou de conciliação. Caso o estudante-estagiário e o Professor-Supervisor 

entendam a possibilidade de continuidade do procedimento para restar em solução 

frutífera, poderá designar uma ou mais sessões. Caso a tentativa de mediação ou 

conciliação reste infrutífera, a parte que procurou o Núcleo de Prática Jurídica para 

atendimento será encaminhada ao atendimento litigioso pelos alunos das turmas 

curriculares regulares destinadas ao desenvolvimento dessa prática. 

Os acordos constituídos nas sessões de mediação e conciliação podem ser totais 

ou parciais. Todas as sessões serão formalizadas através da lavratura de termo de 

conciliação frutífero ou infrutífero, devidamente ratificado pelas partes, acadêmicos e 

professores orientadores. 

Caso alguns itens da pauta de mediação ou na conciliação não tenham logrado 

acordo, o mediador poderá atuar na negociação destinada a auxiliar as partes a elegerem 

outros meios extrajudiciais ou judiciais para a sua resolução. 

Se as partes assim desejarem, os acordos poderão ganhar linguagem jurídica para 

serem homologados judicialmente. Nestes casos, os estudantes-estagiários e os 

Professores-Supervisores deverão manter-se disponíveis para auxiliar na manutenção e 

fidelidade do texto original. 
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4. ESTÁGIOS REMUNERADOS 

 

Além das atividades curriculares obrigatórias, o Núcleo de Prática Jurídica 

também oferece estágio remunerado sob supervisão direta de um advogado, com as 

seguintes atividades: (i) realização de pesquisas doutrinária e jurisprudencial; (ii) exame 

de autos de processos judiciais e administrativos; (iii) elaboração de peças jurídicas; (iv) 

organização dos arquivos e lançamento de informações no sistema eletrônico de 

acompanhamento processual e; (v) outras atividades diretamente relacionadas a prática 

jurídica.  

A oferta de bolsa de estágio segue as diretrizes da Lei n. 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, e demais normativas aplicadas ao caso, inclusive as institucionais, no que diz 

respeito às horas e política de remuneração. A contratação é formalizada por meio do 

Departamento de Recursos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná pelo 

prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que em áreas diferentes.  

O estágio remunerado será ofertado, preferencialmente, mediante processo 

seletivo publicado em edital, contendo o número de vagas. Não havendo candidato para 

o processo seletivo ou alunos aprovados no processo, o NPJ poderá fazer a contratação 

diretamente. 
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5. ATRIBUIÇÕES 

 

5.1.  DO COORDENADOR 

 

Ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica – enquanto Coordenador Adjunto 

do Curso de Direito – compete: (i) coordenar e supervisionar as atividades e serviços 

inerentes ao NPJ, respondendo por seu expediente; (ii) organizar e responder pela 

administração geral do NPJ, de acordo com as diretrizes superiores da PUCPR; (iii) 

planejar a consecução das atividades de estágio curricular obrigatório, em conjunto com 

os professores-supervisores; (iv) acompanhar a orientação dada pelos professores-

supervisores aos alunos/estagiários, e o desempenho junto às respectivas atividades; (v) 

organizar reuniões, encontros, solenidades e outros eventos inerentes à atividades práticas 

em sede de Estágio; (vi) elaborar relatório das atividades desenvolvidas; (vii) encaminhar 

ao Coordenador do Curso de Direito proposta de escala de férias, remanejamento, 

admissões, dispensa de funcionários do corpo técnico e administrativo do NPJ, a quem 

compete opinar e encaminhar o expediente ao Decanato da Escola, para final decisão; 

(viii) encaminhar à Coordenação, para análise, propostas de convênios ou contratos, 

pesquisas, sugestões de novas possibilidades de serviços a serem implantados, e relatórios 

periódicos das atividades do Núcleo; (ix) atender as orientações emanadas das instâncias 

superiores e exercer as demais atribuições inerentes ao cargo; 

 

5.2. DOS PROFESSORES SUPERVISORES 

 

Aos Professores-Supervisores compete: (i) cumprir integralmente a carga horária 

e o conteúdo programático estabelecido; (ii) orientar, acompanhar e supervisionar os 

alunos/estagiários na execução das tarefas programadas; (iii) orientar o aluno/estagiário 

na busca de subsídios teóricos e bibliográficos, com vistas à construção de soluções 

práticas; (iv) proporcionar atividades de reposição das horas para alunos/estagiários que 

tiverem seus pedidos deferidos, nos termos da legislação vigente; (v) controlar e avaliar 

o desempenho dos alunos/estagiários nas atividades programadas; (vi) oferecer condições 

para que os alunos/estagiários desenvolvam, com rigor técnico, senso crítico e 

criatividade, as habilidades inerentes à prática jurídica; (vii) supervisionar o atendimento 
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a casos jurídicos, simulados e reais, auxiliando os alunos/estagiários a protagonizarem o 

diálogo entre os conhecimentos teóricos e práticos. 

 

5.3. DO ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO 

 

Aos estudantes-estagiários compete: (i) comparecer pontualmente às aulas, 

palestras e painéis, nos horários e dias estabelecidos, portando o material solicitado pelos 

Professores Supervisores; (ii) entregar, nos prazos determinados pelos Professores 

Supervisores, as tarefas que lhe são exigidas; (iii) cumprir integralmente a carga horária 

e o conteúdo programático; (iv) observar a ética profissional em todas as atividades 

desenvolvidas pelo NPJ; (v) atender aos casos jurídicos de sua responsabilidade, sob 

supervisão de Professor, acompanhando-os na jurisdição competente, bem como praticar 

todos os atos inerentes a sua condição, sob pena de lhe ser atribuído grau zero; (vi) 

dispensar aos clientes do Núcleo de Prática Jurídica atenção e respeito durante os 

atendimentos, primando sempre pela ética e discrição; (vii) cumprir os prazos regimentais 

para os pedidos de reposição de aula, quando necessário; (viii) cuidar das instalações 

físicas do Núcleo de Prática Jurídica e dos autos de processo sob sua confiança. 


