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FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES – FACELI 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACELI –NPJ 

COLEGIADO DE DIREITO 

 

REGULAMENTO n.º 03, de 08 de Dezembro de 2010 

 

Dispõe sobre a nova estrutura de implantação do 

Nucleo de Prática Jurídica –NPJ da FACELI. 

 

 

Art. 1º - O Regulamento integra o currículo pleno do Curso de Graduação em 

Direito da Faculdade de Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI, 

na condição de anexo e tem por finalidade definir normas e critérios para a 

realização do estágio de prática jurídica sobre a orientação do Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 

 

FINALIDADE 

 

Art. 2º - O Núcleo de Prática Jurídica da Fundação Faculdades Integradas de 

Ensino Superior do Município de Linhares – FACELI tem natureza 

interdisciplinar, e tem como objetivo proporcionar aos alunos do Curso de 

Direito uma prática efetiva que sirva de modelo a sua atuação como futuro 

profissional do Direito. 

 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA 

 

Art. 3º - O Núcleo de Prática Jurídica será composto de: 
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I. Coordenador; 

II. Pessoal de apoio administrativo; 

III. Professores-orientadores; 

IV. Alunos-estagiários; 

V. Monitores. 

 

Art. 4º - O trabalho desenvolvido no Núcleo de Prática Jurídica será estruturado 

da seguinte forma: 

 

I. Atividades de prática real, mediante a prestação de serviços jurídicos e 

assistência jurídica à população carente - assim compreendidos aqueles 

que possuem renda familiar inferior a três salários mínimo - bem como: 

 

aa..  Acompanhamento de, no mínimo, 05 (cinco) audiências de cada área, 

visando o desenvolvimento de habilidades, como raciocínio, postura, 

comportamento, procedimento, oralidade, além de propiciar ao discente 

conhecer as várias formas de intervenção; 

bb..  Elaboração de peças processuais e acompanhamento de processos; 

cc..  Visitas a órgãos judicantes e outros afins, visando a percepção da 

estrutura do Poder Judiciário e dos órgãos que colaboram para a efetivação do 

acesso à justiça;  

dd..  Atividades relacionadas às formas extrajudiciais de composição de 

conflitos, possibilitando o desenvolvimento de uma análise crítica sobre o fato 

jurídico concreto e as diversas possibilidades de solução  para o mesmo, 

através da conciliação, arbitragem, etc.; 

 

IIII..  Atividades de prática simulada, visando o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-jurídico, assim como: 

 

aa..  Simulação de audiências; 

bb..  Análise de autos findos, visando o desenvolvimento da observação 

crítica sobre o raciocínio utilizado, bem como desenvolver o entendimento da 
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efetivação do devido processo legal não apenas substancial, mas também 

material; 

cc..  Prática de atividades de negociação, conciliação, mediação e 

arbitragem; 

dd..  Prática de atuação jurídica oral, como sustentações orais em audiências, 

sessões e plenários; 

ee..  Estudos dirigidos dos estatutos não apenas do advogado, mas também 

da magistratura e Ministério Público, visando a percepção do comprometimento 

das funções essenciais da Justiça; 

ff..  Atividades relacionadas às formas extrajudiciais de composição de 

conflitos, possibilitando o desenvolvimento de uma análise crítica sobre o fato 

jurídico concreto e as diversas possibilidades de solução  para o mesmo. 

 

Parágrafo único. O acompanhamento das audiências reais tem como objetivo 

possibilitar ao acadêmico perceber a postura e comportamento que deve ser 

adotado pelo profissional do Direito na sala de audiências, dando-lhe uma 

exata noção de como o advogado deve atuar nas várias situações que 

normalmente ocorrem no desenvolvimento das assentadas. 

 

Art. 5º -  O Núcleo de Prática Jurídica desenvolverá suas atividades no horário 

de segunda a sexta-feira, das 08h as 18h. 

 

Parágrafo único. O atendimento jurídico realizado pelos alunos estagiários dar-

se-á em horários pré-estabelecidos pela coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica no início do semestre.  

 

Art. 6º - O Núcleo realizará atendimento jurídico através dos alunos estagiários 

nas seguintes áreas: 

 

I. Cível; 

II. Criminal; 

III. Trabalhista; 

IV. Previdenciário. 
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§ 1º - O atendimento na área cível será desenvolvido de forma real e simulada. 

 

§ 2º - As áreas criminal e trabalhista terão atividades restritas a forma 

simulada. 

 

§ 3º - Os atendimentos previdenciários somente serão laborados de forma real, 

caso não ultrapasse o limite do juizado especial que vincula a obrigatoriedade 

de assistência de advogado. 

 

Art. 7º - O Núcleo será gerido por um coordenador, escolhido pela 

Coordenação do Curso de Direito, com anuência do diretor acadêmico e tem 

sua nomeação feita pela presidência da Fundação Faceli, pelo menos 02 (dois) 

anos de prática forense devidamente comprovada. 

 

Parágrafo único - Na ausência e impedimentos eventuais, o coordenador será 

substituído pelo coordenador adjunto. 

 

Art. 8º - Os professores-orientadores serão escolhidos pela Coordenação do 

Curso de Direito, devendo ter, pelo menos, 02 (dois) anos de prática forense, 

devidamente comprovada, com pleno exercício da Advocacia, do Ministério 

Público, ou da Magistratura. 

 

Art. 9º - Os monitores serão selecionados dentre o corpo discente pelos 

professores-orientadores, de acordo com as normas internas da Instituição, 

sendo os nomes submetidos à Coordenação do Curso de Direito. 

 

§ 1º - Na escolha dos monitores deverão ser observadas as previsões contidas 

no Regulamento de Monitoria da Instituição.  

 

§ 2º - Os alunos monitores deverão estar matriculados. 

 

§ 3º - O monitor deverá ter disponibilidade de horário e desempenhará as suas 

funções durante o horário escolhido. 
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Art. 10 - Serão considerados alunos-estagiários, para fins de estágio 

supervisionado, todos os alunos que estejam cursando o Curso de Direito a 

partir do 7º período e estejam inscritos no Núcleo de Prática Jurídica. 

 

Art. 11 - O pessoal de apoio administrativo deverá atender as qualificações que 

as funções que serão cumpridas exigirem. 

 

 

DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  

 

Art. 12 - Constituem atividades, mínimas, do estágio no Núcleo de Prática 

Jurídica: 

 

II..  Redação de atos processuais e profissionais; 

IIII..  Análise de rotinas processuais; 

IIIIII..  Assistência e atuação em audiências e sessões; 

IIVV..  Prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de 

arbitragem e de conciliação; 

VV..  Exame e estudo de autos findos; 

VVII..  Crítica a termos do processo e a peças profissionais de qualquer 

natureza; 

VVIIII..  Elaboração de peças profissionais; 

VVIIIIII..  Comparecimento a cartórios, audiências, delegacias de polícia e 

repartições públicas e, onde houver, a secretarias de tribunais; 

IIXX..  Prática oral de acusação, de defesa e de sustentação de recursos em 

sala de aula; 

XX..  Realização de audiências e júris simulados; 

 

Parágrafo único. O estudo supervisionado pelo professor-orientador do 

Estatuto da OAB e do Código de Ética e Disciplina poderá complementar a 

carga horária do Núcleo de Prática Jurídica.  
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DAS ATRIBUIÇÕES 

 

DDoo  CCoooorrddeennaaddoorr  

 

Art. 13 - São atribuições do coordenador do Núcleo de Prática Jurídica: 

 

II..  Dirigir todas as atividades da Coordenação, representando-a junto às 

autoridades e órgãos da Instituição; 

IIII..  Coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do Núcleo 

de Prática Jurídica; 

IIIIII..  Cumprir e fazer cumprir as normas em vigor na Instituição, e, em especial, 

as do estágio de prática jurídica, exigidas por legislação pertinente ao ensino 

jurídico; 

IIVV..  Sugerir designações e dispensas de professores-orientadores à 

Coordenação do Curso de Direito, de acordo com as normas da Instituição; 

VV..  Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

VVII..  Instituir uma avaliação anual do funcionamento do Núcleo, de acordo com 

os princípios da avaliação institucional; 

VVIIII..  Aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos estagiários do 

Núcleo, a fim de manter uma distribuição eqüitativa de acadêmicos nos 

diversos horários de funcionamento do Núcleo; 

VVIIIIII..  Organizar o quadro de plantões dos professores-orientadores; 

IIXX..  Acompanhar a execução das atividades desenvolvidas no Núcleo, bem 

como a assiduidade dos professores-orientadores, do pessoal de apoio e dos 

alunos, zelando assim, pela organização e bom andamento dos trabalhos do 

Núcleo; 

XX..  Apresentar à Coordenação do Curso de Direito um relatório semestral das 

atividades desenvolvidas no Núcleo; 

XXII..  Programar equipe de monitores, para atuação junto aos alunos que 

apresentarem dificuldade de aprendizagem; 

XXIIII..  Delegar competências; 

XXIIIIII..  Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei; 

XXIIVV..  Implementar as decisões do Colegiado de Curso, referentes a estágio; 
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XXVV..  Supervisionar, juntamente com o professor-orientador, as atividades dos 

monitores vinculados ao Núcleo de Prática Jurídica; 

XXVVII..  Dar parecer sobre os projetos de extensão e pesquisa apresentados pelos 

professores-orientadores, encaminhando, posteriormente, o parecer e projeto 

ao  

Coordenador do Curso de Direito, para efeito de deliberação e 

encaminhamento dos demais departamentos competentes. 

XXVVIIII..  Dar parecer acerca de pedidos de dispensa do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

XXVVIIIIII..  Supervisionar o estágio curricular externo, firmando convênios. 

XXIIXX..  Atestar a integralização da carga horária de estágio a ser definida em 

regulamento de estágio. 

 

Parágrafo único. O coordenador do Núcleo poderá delegar atribuições ao 

coordenador adjunto. 

 

  

DDoo  PPeessssooaall  ddee  AAppooiioo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

 

Art. 14 - São atribuições do pessoal de apoio administrativo: 

 

II..  Executar as tarefas determinadas pelo coordenador do Núcleo; 

IIII..  Fazer requisição de material, controlá-lo e zelar pelos bens móveis; 

IIIIII..  Manter em ordem o acervo da biblioteca do Núcleo; 

IIVV..  Agendar atendimentos, quando necessários; 

VV..  Expedir e receber correspondências diversas; 

VVII..  Expedir certificado de conclusão do estágio de prática jurídica aos alunos 

concludentes; 

VVIIII..  Cumprir rigorosamente os horários de funcionamento e atendimento do 

Núcleo; 

VVIIIIII..  Controlar e fiscalizar os arquivos; 

IIXX..  Proceder, a requerimento do professor-orientador, o arquivamento e baixa 

das pastas dos clientes. 

XX..  Verificar intimações processuais diariamente através do diário oficial, 
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encaminhando-as aos alunos estagiários para a devida providência. 

DDoo  PPrrooffeessssoorr--OOrriieennttaaddoorr  

 

Art. 15 - São atribuições do professor-orientador: 

 

II..  Proceder à orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos-

estagiários nas atividades de elaboração de peças processuais em casos 

concretos e simulados, assim como nas audiências ou julgamentos, reais ou 

simulados, e demais atividades complementares relacionados à prática jurídica; 

IIII..  Supervisionar as atividades dos monitores e estagiários, especialmente 

nos atendimentos efetuados, comunicando eventual irregularidade ao 

coordenador ou coordenador adjunto do Núcleo; 

IIIIII..  Manter organizados, diariamente, os registros de freqüência e atividades 

desenvolvidas pelos alunos-estagiários, mediante folha de freqüência; 

IIVV..  Efetuar o fechamento da documentação, folha de freqüência e nota no 

final do calendário letivo, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias; 

VV..  Desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função, 

bem como realização de audiências e acompanhamento processual; 

VVII..  Exigir das equipes relatórios das atividades realizadas mensalmente e ao 

final do semestre encaminhando-os à secretaria do Núcleo de Prática Jurídica; 

VVIIII..  Quando da primeira visita do cliente, o professor-orientador deverá 

receber da Secretaria a pasta do cliente para escolha do grupo de alunos que 

fará o atendimento, para que um grupo não fique sobrecarregado em 

detrimento de outro; 

VVIIIIII..  Proceder à revisão de todos os trabalhos jurídicos, como petições, 

pareceres, etc., elaborados pelos alunos sob a sua orientação; 

IIXX..  Assinar, juntamente com o grupo de alunos, as peças processuais que 

serão protocoladas no Judiciário, bem como os pareceres e trabalhos jurídicos; 

XX..  Revisar e vistar os formulários “Histórico do Cliente”, verificando quais 

foram os procedimentos adotados pelo grupo de alunos; 

XXII..  Acompanhar os grupos de alunos nas tentativas extrajudiciais de acordo; 

XXIIII..  Encaminhar à Secretaria para arquivamento no arquivo morto as pastas 

de clientes cujas demandas foram resolvidas, e não necessitam de quaisquer 

outras providências; 
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XXIIIIII..  Fazer uma reunião mensal com todos os grupos de cada plantão visando 

esclarecer as dificuldades e suprir as dúvidas encontradas pelos alunos-

estagiários; 

XXIIVV..  Orientar os estagiários nos procedimentos necessários ao bom 

andamento dos trabalhos no Núcleo; 

XXVV..  Zelar pelo bom andamento dos trabalhos desenvolvidos no Núcleo de 

Prática Jurídica, orientando os alunos quanto à conduta funcional e ética; 

XXVVII..   Prestar ao coordenador ou coordenador adjunto todas as informações 

sobre o andamento dos trabalhos; 

XXVVIIII..  Encaminhar à Coordenação do Núcleo os resultados do aproveitamento 

dos estagiários, com base nos registros efetuados; 

XXVVIIIIII..  Apresentar proposta de projetos alternativos de estágio, pauta de 

pesquisa, seminários e trabalhos simulados, considerando relevantes para o 

aperfeiçoamento das atividades; 

XXIIXX..  Supervisionar as atividades dos monitores vinculados ao Núcleo de 

Prática Jurídica. 

 

 

DDoo  AAlluunnoo--EEssttaaggiiáárriioo  

 

Art. 16 - São atribuições do aluno-estagiário: 

 

II..  Cumprir as tarefas passadas pelos professores-orientadores com zelo e 

responsabilidade; 

IIII..  Respeitar a Coordenação, o professor-orientador, os colegas, o pessoal 

de apoio administrativo, os monitores, e principalmente os clientes que 

procurarem o Núcleo; 

IIIIII..  Respeitar as normas internas, agindo com ética e responsabilidade nas 

atividades desenvolvidas no Núcleo. 

IIVV..  Cumprir a escala de jornada do estágio com assiduidade e pontualidade; 

VV..  Comparecer com pontualidade as audiências relacionadas com os 

processos de sua responsabilidade, ou aos atos ou eventos que for convocado 

pelo professor-orientador; 
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VVII..  Manter atualizado e sob controle o andamento dos processos, informando 

ao professor-orientador as principais ocorrências; 

VVIIII..  Não receber ou aceitar, a qualquer título, dinheiro, valores ou bens de 

clientes assistidos; 

VVIIIIII..  Receber o cliente nas salas de atendimento, prestando-lhes as 

informações necessárias acerca do funcionamento do Escritório de Assistência 

Judiciária e das condições de aceitação da causa; 

IIXX..  Efetuar o atendimento, promovendo o registro dos dados e a síntese dos 

fatos em ficha de atendimento, juntando a cópia dos documentos apresentados 

se necessário; 

XX..  Na hipótese de aprovação da ficha de atendimento, elaborar a procuração 

e declaração de hipossuficiência; 

XXII..  Nos casos de ajuizamento de ações, tentar inicialmente mediar, conciliar 

ou transacionar entre as partes, através do centro de mediação, conciliação e 

arbitragem; 

XXIIII..  Não sendo possível a adoção de alternativas extrajurisdicionais, elaborar 

a peça processual pertinente submetendo-a à aprovação do professor-

orientador; 

XXIIIIII..  Proceder aos ajustes determinados pelo professor-orientador; 

XXIIVV..  Após a anuência do professor-orientador, encaminhar a peça processual 

com os devidos documentos à secretaria para ser ajuizada; 

XXVV..   Promover a anotação na ficha do cliente, arquivando na pasta as cópias 

das peças; 

XXVVII..  Acompanhar periodicamente o andamento do processo, mantendo 

atualizados os dados na ficha do cliente e em sua pasta; 

XXVVIIII..  Informar à secretaria do Núcleo as datas das audiências designadas; 

XXVVIIIIII..  Acompanhar o processo até o seu trânsito em julgado, informando à 

secretaria quando da sua extinção, para que possa ser providenciado o 

arquivamento e baixa da pasta; 

XXIIXX..  Elaborar um relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas, 

encaminhando-o ao professor-orientador, no prazo por este estipulado, e, ao 

final do semestre, um relatório geral sobre todas as atividades desenvolvidas, 

encaminhando-o também ao professor-orientador. 
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DDoo  MMoonniittoorr  

 

Art. 17 - São atribuições do monitor: 

 

 

II..  Assessorar o professor-orientador, trabalhando diretamente com os 

estagiários, bem como com os clientes; 

IIII..  Respeitar as normas internas, agindo com ética e responsabilidade nas 

atividades desenvolvidas no Núcleo; 

IIIIII..  Observar as normas da Instituição quanto á monitoria. 

 

 

DA INSCRIÇÃO PARA ESTAGIAR NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art.18 - Para inscrição os alunos deverão: 

  

I. Estar cursando o 7º (sétimo) período de Direito; 

II. Apresentar o requerimento para inscrição, devidamente preenchido; 

III. Comprometer-se a cumprir o presente Regimento. 

 

§ 1º. Para melhor acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos no 

Escritório de Assistência Judiciária, os alunos deverão sempre trabalhar e 

atender aos clientes em duplas. 

 

§ 2º. Para os fins de inscrição para o estágio as duplas de alunos deverão 

preencher o requerimento para inscrição, na qual poderão marcar 03 (três) 

opções de dia e horário que pretendem estagiar. 

 

§ 3º. As solicitações de estágio ficarão sujeitas aos horários previamente 

designados pela Coordenação do Núcleo. 

 

§ 4º. Havendo empate entre duas ou mais duplas o critério de desempate será 
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o seguinte: 

 

a. Entrega da ficha de inscrição no prazo estabelecido pela Coordenação; 

b. Melhor coeficiente, totalizando através do somatório de todas as notas 

finais do último semestre cursado pela dupla de alunos e comparado entre as 

duplas que empataram. 

 

 

Art. 19 - Somente serão computadas como horas de estágio no Núcleo de 

Prática Jurídica, os períodos em que o aluno-estagiário estiver presente em 

seu horário de inscrição semanal.    

 

 

DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOOSS  

  

  

AArrtt..  2200--  CCoonnssttiittuueemm  ddiirreeiittooss  ddooss  aalluunnooss--eessttaaggiiáárriiooss::  

  

II..  SSeerr  aassssiissttiiddoo  ee  oorriieennttaaddoo  nnoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddee  ssuuaass  ffuunnççõõeess  ppeelloo  

pprrooffeessssoorr  oorriieennttaaddoorr  oouu,,  nnaa  aauussêênncciiaa  ddeessttee,,  ppeelloo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddoo  NNúúcclleeoo;;  

IIII..  TTeerr  aannoottaaddaass,,  ppaarraa  ttooddooss  ooss  ffiinnss,,  aass  hhoorraass  ddee  eessttáággiioo;;  

IIIIII..  RReecceebbeerr  uumm  eexxeemmppllaarr  ddoo  pprreesseennttee  RReegguullaammeennttoo;;  

IIVV..  RReecceebbeerr  uummaa  ddeeccllaarraaççããoo  aassssiinnaaddaa  ppeelloo  ccoooorrddeennaaddoorr  ccoonntteennddoo  aa  ccaarrggaa  

hhoorráárriiaa  ccuummpprriiddaa  dduurraannttee  oo  eessttaaggiioo,,  nnaa  hhiippóótteessee  ddee  ssee  ttrraannssffeerriirr  ppaarraa  oouuttrraa  

iinnssttiittuuiiççããoo  ddee  eennssiinnoo,,  ttrraannccaammeennttoo  ddee  mmaattrrííccuullaa  oouu  aabbaannddoonnoo  ddee  ccuurrssoo;;  

VV..  SSeerr  ttrraattaaddoo  ccoomm  rreessppeeiittoo  ee  uurrbbaanniiddaaddee..  

  

  

DDOOSS  DDEEVVEERREESS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS--EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOOSS  

  

AArrtt..  2211  --  CCoonnssttiittuueemm  ddeevveerreess  ddoo  aalluunnoo--eessttaaggiiáárriioo::  

  

II..  CCuummpprriirr  ttooddaass  aass  nnoorrmmaass  ppeerrttiinneenntteess  aaoo  NNúúcclleeoo;;  

IIII..  RReecceebbeerr  oo  cclliieennttee  ee  ppuuggnnaarr  ppoorr  sseeuuss  ddiirreeiittooss;;  
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IIIIII..  AAssssiinnaarr  oo  tteerrmmoo  ddee  ccoommpprroommiissssoo  ddee  eessttáággiioo;;  

IIVV..  EEssttaaggiiaarr  ppoorr  uumm  ppeerrííooddoo  nnããoo  iinnffeerriioorr  aa  0044  ((qquuaattrroo))  sseemmeessttrreess  lleettiivvooss;;  

VV..  PPrreeeenncchheerr  aa  mmaanntteerr  aattuuaalliizzaaddaa  aa  ffiicchhaa  ddee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddee  ccaauussaass  

qquuee  llhhee  ffoorreemm  ccoonnffiiaaddaass,,  ddeessddee  oo  pprriimmeeiirroo  aatteennddiimmeennttoo  aattéé  oo  ffiinnaall  ddoo  pprroocceessssoo,,  

oouu  ccoonncclluussããoo  ddoo  ccuurrssoo;;  

VVII..  LLeevvaarr  ppaarraa  aapprroovvaaççããoo  ddoo  pprrooffeessssoorr--oorriieennttaaddoorr  ttooddaass  aass  ppeeççaass  jjuurrííddiiccaass  

qquuee  eellaabboorraarr;;  

VVIIII..  RReettiirraarr,,  ssoommeennttee  qquuaannddoo  aauuttoorriizzaaddoo,,  ppeeççaass  jjuurrííddiiccaass,,  ddooccuummeennttooss,,  lliivvrrooss  

ee  mmaatteerriiaall  ddee  uussoo,,  mmeeddiiaannttee  rreecciibboo  eemm  lliivvrroo  pprróópprriioo,,  ffiiccaannddoo  pprrooiibbiiddoo  ddee  lleevvaarr  

qquuaallqquueerr  ddooccuummeennttaaççããoo  ddoo  NNúúcclleeoo  oouu  ddoo  cclliieennttee  ppaarraa  ssuuaa  rreessiiddêênncciiaa,,  aa  

pprreetteexxttoo  ddee  mmiinnuuttaarr;;  

VVIIIIII..  UUssaarr  aass  iinnssttaallaaççõõeess  ddoo  NNúúcclleeoo  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  ccuummpprriimmeennttoo  aass  

ssuuaass  oobbrriiggaaççõõeess  ee  nnoo  iinntteerreessssee  ddoo  cclliieennttee  ee  ddaa  JJuussttiiççaa;;  

IIXX..  NNããoo  rreecceebbeerr  eemm  hhiippóótteessee  nneennhhuummaa  aallgguummaa,,  ddooccuummeennttooss  oorriiggiinnaaiiss  ddooss  

cclliieenntteess,,  ssoommeennttee  sseennddoo  ppeerrmmiittiiddoo  oo  rreecceebbiimmeennttoo  ddee  ccóóppiiaass  rreepprrooggrrááffiiccaass  

ddeevviiddaammeennttee  aauutteennttiiccaaddaass;;  

XX..  PPeerrmmaanneecceerr  nnaass  ddeeppeennddêênncciiaass  dduurraannttee  oo  tteemmppoo  ddee  sseeuu  ppllaannttããoo  nnããoo  

ffaazzeennddoo  ddaaqquueellee  aammbbiieennttee  llooccaall  ppaarraa  aattiivviiddaaddeess  ddiivveerrssaass;;  

XXII..  MMaanntteerr  aa  oorrddeemm  ee  oo  ssiillêênncciioo  nnoo  NNúúcclleeoo  qquuaannddoo  nnããoo  hhoouuvveerr  ttaarreeffaass  aa  

ccuummpprriirr;;  

XXIIII..  NNaa  hhiippóótteessee  ddee  iinneexxiissttiirr  cclliieenntteess  ppaarraa  aatteennddiimmeennttoo,,  eellaabboorraarr  ppeeççaass  

pprroocceessssuuaaiiss  ee  ddeesseennvvoollvveerr  eessttuuddooss  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  tteemmaass,,  ssoobb  aa  oorriieennttaaççããoo  ee  

iinnddiiccaaççããoo  ddoo  pprrooffeessssoorr--oorriieennttaaddoorr;;  

XXIIIIII..  IInntteeiirraarr--ssee  ddooss  aavviissooss  aaffiixxaaddooss  nnoo  qquuaaddrroo  rreessppeeccttiivvoo;;  

XXIIVV..  TTrraajjaarr--ssee  ccoomm  ssoobbrriieeddaaddee,,  sseennddoo  tteerrmmiinnaanntteemmeennttee  pprrooiibbiiddoo  oo  sseeuu  

iinnggrreessssoo  nnoo  NNúúcclleeoo  ttrraajjaaddoo  ddee  bbeerrmmuuddaa,,  ccaammiisseettaa,,  eettcc..;;  

XXVV..  TTrraattaarr  ttooddoo  ee  qquuaallqquueerr  cclliieennttee,,  ssoobb  ssuuaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  oouu  nnããoo,,  ccoomm  

mmuuiittoo  rreessppeeiittoo  ee  uurrbbaanniiddaaddee,,  bbeemm  ccoommoo  oo  CCoooorrddeennaaddoorr,,  ooss  pprrooffeessssoorreess--

oorriieennttaaddoorreess  ee  mmoonniittoorreess;;  

XXVVII..  OObbeeddeecceerr  rriiggoorroossaammeennttee  aa  eessccaallaa  eellaabboorraaddaa  ppeellaa  CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  

NNúúcclleeoo;;  

XXVVIIII..  NNããoo  rreecceebbeerr  aa  qquuaallqquueerr  ttííttuulloo,,  ggrraattiiffiiccaaççõõeess  oouu  ppaaggaammeennttooss  rreeffeerreenntteess  

aaooss  sseerrvviiççooss  pprreessttaaddooss;;  

XXVVIIIIII..  AAggiirr  ccoomm  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ee  ééttiiccaa;;  
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XXIIXX..  AAttuuaarr  eemm  ccoonnssoonnâânncciiaa  ccoomm  aass  nnoorrmmaass  ppoossiittiivvaaddaass  ppeelloo  ssiisstteemmaa  lleeggaall  

bbrraassiilleeiirroo..  

  

  

DDAASS  PPEENNAALLIIDDAADDEESS  

  

AArrtt..  2222  --  NNoo  ddeessccuummpprriimmeennttoo  ddee  aallgguummaa  ddaass  nnoorrmmaass  eessttaabbeelleecciiddaass  nneessttee  

RReegguullaammeennttoo,,  sseerrããoo  aapplliiccaaddaass  aass  pprreevviissõõeess  ee  ppeennaalliiddaaddeess  pprreevviissttaass  nnoo  

rreeggiimmeennttoo  ggeerraall  ddaa  IInnssttiittuuiiççããoo..  

  

  

DDAASS  DDIISSPPEENNSSAASS  

  

AArrtt..  2233  --  OOss  aalluunnooss  qquuee  rreeaalliizzaamm  eessttáággiioo  ffoorraa  ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa  

ppooddeerrããoo  uuttiilliizzaarr  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddoo  mmeessmmoo  ppaarraa  ccoommpplleemmeennttaarr  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  

ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa  oouu  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddaass  aattiivviiddaaddeess  

ccoommpplleemmeennttaarreess..  

  

AArrtt..  2244  --  AA  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddoo  eessttáággiioo  rreeaalliizzaaddoo  ffoorraa  ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa  

ppooddeerráá  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  ddiissppeennssaa  ddaass  aattiivviiddaaddeess  ddee  eessttáággiioo  nnoo  nnúúcclleeoo  nnoo  

mmoonnttaannttee  ddee  5500%%  ((cciinnqqüüeennttaa  ppoorr  cceennttoo))  ddaa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddoo  ppeerrííooddoo,,  ddeessddee  qquuee  

oo  rreeffeerriiddoo  eessttáággiioo  sseejjaa  rreeaalliizzaaddoo  eemm  iinnssttiittuuiiççããoo  qquuee  rreeaalliizzee  aattiivviiddaaddee  jjuurrííddiiccaa  ee  

tteennhhaa  ccoonnvvêênniioo  ccoomm  aa  FFaaccuullddaaddee..  

  

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo..  OOss  aalluunnooss  eessttaaggiiáárriiooss  qquuee  eexxeerrcceemm  ffuunnççããoo  ppúúbblliiccaa  qquuee  ggeerraa  

iimmppeeddiimmeennttooss  ccoomm  aa  aaddvvooccaacciiaa  ppooddeemm  sseerr  ddiissppeennssaaddooss  nnaa  iinntteeggrraalliiddaaddee  ddaass  

aattiivviiddaaddeess  ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa..  

  

DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

  

AArrtt..  2255  --  NNããoo  sseerráá  aaddmmiittiiddoo  oo  eessttaaggiiáárriioo  aabbaannddoonnaarr  oo  pprroocceessssoo  ppeelloo  qquuaall  ssee  

rreessppoonnssaabbiilliizzoouu,,  sseemm  aanntteess  pprroovviiddeenncciiaarr  jjuunnttoo  aa  uumm  ddooss  pprrooffeessssoorreess--

oorriieennttaaddoorreess  oo  ssuubbssttaabbeelleecciimmeennttoo  ppaarraa  oouuttrroo  eessttaaggiiáárriioo..  
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AArrtt..  2266  --  AAoo  ccoonncclluuiirr  oo  eessttáággiioo  oo  aalluunnoo--eessttaaggiiáárriioo  ddeevveerráá  rreeqquueerreerr,,  vviiaa  pprroottooccoolloo,,  

aa  eexxppeeddiiççããoo  ddee  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  ccoonncclluussããoo  ddoo  eessttáággiioo  qquuee  llhhee  sseerráá  eennttrreegguuee  ppeelloo  

NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa,,  aappóóss  aaffeerriiççããoo  ee  aapprroovvaaççããoo  ddoo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddoo  

NNúúcclleeoo..  

  

AArrtt..  2277  --  ÉÉ  tteerrmmiinnaanntteemmeennttee  pprrooiibbiiddoo  aaooss  pprrooffeessssoorreess--oorriieennttaaddoorreess  qquuee  nnããoo  

tteennhhaamm  iinnccoommppaattiibbiilliiddaaddee  ccoomm  oo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  aaddvvooccaacciiaa,,  ddiirreecciioonnaarr  ccaauussaass  

ppaarraa  eessccrriittóórriioo  ppaarrttiiccuullaarr,,  pprrooiibbiiççããoo  qquuee  ssee  eesstteennddee,,  iigguuaallmmeennttee,,  aaooss  aalluunnooss--

eessttaaggiiáárriiooss  ee  mmoonniittoorreess;;  

  

AArrtt..  2288  --  Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Acadêmico - CONSEPE, e surtirá efeitos a partir do primeiro 

dia letivo do ano de 2011.  

Art. 29 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

  

  

  

LLiinnhhaarreess,,  0088  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001100..  

  

  

  

  

MMOONNIIQQUUEE  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA  MMEENNDDOONNÇÇAA  

CCoooorrddeennaaddoorraa  ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  PPrrááttiiccaa  JJuurrííddiiccaa  

  

  

  

BBEETTHHÂÂNNIIAA  SSIILLVVAA  BBEELLIISSÁÁRRIIOO  

CCoooorrddeennaaddoorraa  ddoo  CCuurrssoo  ddee  DDiirreeiittoo  

 

 


