
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – FACULDADE CATHEDRAL

ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA FORENSE SUPERVISIONADO I E II

EDITAL N° 2021.1 – NPJ, 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

A Coordenação  do  Curso  de  Direito  e  a  Coordenação  do

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Cathedral, no uso das

suas  atribuições  regimentais,  tornam  público  pelo  presente

edital,  que,  no  período  abaixo  descrito,  estarão  abertas  as

inscrições para o Estágio Forense Supervisionado I  e  II,  em

regime externo ou interno, os quais se procederão de acordo

com as instruções seguintes:

1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Os  Estágios  Forenses  Supervisionados  I  e  II  são  desenvolvidos  a  partir  de  uma

programação elaborada pela Coordenação do Curso de Direito e pela Coordenação do

Núcleo  de  Prática  Jurídica,  com  a  participação  do  respectivo  corpo  docente,  em

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito e com o Projeto

Pedagógico da Instituição de Ensino.

1.2  O  Estágio  será  realizado  nos  dois  últimos  períodos  do  Curso  de  Direito,  e  seu

conteúdo,  eminentemente  prático,  está  dividido  em  Estágio  Supervisionado  I  (9º

semestre)  e  Estágio  Supervisionado  II  (10º  semestre),  com intuito  de  oportunizar  ao

acadêmico estagiário um conhecimento prático, possibilitando-lhe, assim, uma acertada

escolha  no  campo  profissional  do  Direito,  por  meio  de  metodologias  ativas  que

proporcionam  aos  acadêmicos  o  máximo  de  aprendizado  nas  atividades  práticas

desenvolvidas.

1.3  O  Estágio  é  eminentemente  prático,  com  vistas  a  oportunizar  ao  aluno  um

conhecimento adequado dos diferentes procedimentos passíveis de emprego no âmbito

profissional do Direito. Sem perder de vista sua função acadêmica de propiciar ao aluno

a oportunidade de conectar a teoria e a prática mediante o contato com as realidades da

área profissional  que decidiu  abraçar,  é  também missão do NPJ estimular  no  futuro

profissional,  a  solidariedade  e  a  consciência  do  papel  de  agente  transformador  da

realidade. É também atribuição da Coordenação do NPJ manter constante o zelo pelo

relacionamento harmônico com os Poderes públicos instituídos, componente necessário



à concretização as diretrizes institucionais de levar a faculdade para “além dos muros”

por  meio de uma proveitosa aproximação junto aos diversos atores que compõem a

comunidade local, através de prestação de serviços jurídico-sociais de qualidade.

1.4  Durante  a  realização  do  estágio  periodo  letivo  2021.1  ,aplica-se  o  disposto  nas

Portarias MEC nº 572 /2020 e MEC nº 1.030 /2020.

1.5  Os  acadêmicos  terão  aulas  teóricas  e  práticas  de  tópicos  especiais,  bem  como

oficinas  para  elaboração  de  peças  processuais  e  resoluções  de  casos  jurídicos,

acompanhamento das ações judiciais nas quais o NPJ está habilitado, além de  oficinas e

rodas  de  conversa  telepresenciais  com  representantes  dos  órgãos  administrativos  e

judiciais que compõem as funções essenciais à Justiça (ex: MPF, MPE, AGU, DPE, DPU,

PF),  assim  definidas  na  Constituição  Federal,  em  substituição  às  visitas  orientadas

outrora realizadas nos semestres regulares.

1.6  A matrícula  das disciplinas Estádio Supervisionado I e II, serão automáticas com a

inscrição do aluno na faculdade, assim como do inicio e final das aulas de cada semestre

de acordo com o calendário acadêmico da faculdade.

sendo o semestre subdividido da seguinte forma:

1º Bimestre: de 08/02/2021 a 14/04/2021

2º Bimestre: de 15/04/2021 a 24/06/2021

1.7 O período de prova final e reposição das aulas se dará entre os  dias 21 a 25 de

Junho de 2021.

1.8 O período de revisão e fechamento das pastas dos acadêmicos se dará entre os dias

28/06/2021 a 29/06/2021.

1.9 As datas máximas de entrega de atividades em cada Bimestre, a qual ocorrerá por

meio  do  sistema  do  ALUNO  VIRTUAL,  cuja  desobediência  aos  prazos  fixados

acarretará prejuízo de 50% (cinquenta por cento) da nota.

2) DOS HORÁRIOS



2.1 Os  alunos  regularmente  matriculados  cursarão  as  disciplinas  de  Estágio

Supervisionado I e II nos seguintes horários:

Estágio Supervisionado I

Turma 9A (VESPERTINO): terças-feiras, das 09h às 11h

Turma 9B (MATUTINO):  terças-feiras, das 15h às 17h

Estágio Supervisionado II

Turma 10A (VESPERTINO): quintas-feiras, das 09h às 11h 

Turma 10B (MATUTINO):  quintas-feiras, das 15h às 17h

2.2  Diante do atual cenário de pandemia que suspendeu as atividades presenciais em

instituições  de  ensino  e  demais  órgãos  administrativos  e  judiciais,  excepcionalmente

enquanto perdurar a atual situação, o NPJ tomará as  previsões para que os alunos que

eventualmente  cursem  estágio,  cumpram  com  as atividades  práticas  perante  órgãos

conveniados com a faculdade, porquanto todo o conteúdo curricular do NPJ  a título de

prática real e simulada será ministrado de forma remota, de modo que todos os alunos

regularmente  matriculados deverão cumprir  o  cronograma estabelecido pelo  professor

titular da disciplina.

3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.1 A avaliação do acadêmico será bimestral, mediante seguintes critérios:

3.2 As EMENTAS e os planos de ensino das disciplinas Estádio Supervisionado I e II,

serão  reelaboradas  e  apresentados  pelos  professores/advogados  ao  coordenador  do

NPJ, assim como a cada turma através do sistema aluno virtual ao inicio do semestre.

3.3 As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos deverão ser entregues  por meio do

sistema ALUNO VIRTUAL,  segundo as  datas  estabelecidas  pelo  professor  titular  da

disciplina,  enquanto  perdurar  o  regime  de  aulas  remotas  em  razão  da  pandemia.

Presencial no que couber, no cumprimento das medidas para enfrentamento da pandemia

de Covid-19 estabelecidas no Protocolo de Biossegurança instituído na Portaria MEC nº

572/2020.



3.4  A avaliação dos acadêmicos das disciplinas de estágio supervisionado I  e II  e os

critérios  para  a  realização  de  prova  sistemática,  avaliação  continuada  e  avaliação

bimestral  obedecerão aos critérios de avaliação e de atividades estabelecidas pelo

professor titular da disciplina, que será devidamente encaminhado às turmas.

3.5 Os  acadêmicos  nas  disciplinas  de  Estagio  Supervisionado  I  e  II,  atuarão  em

atendimentos, elaboração de peças, simulados de casos fictícios, acompanhamento de

processos  juntos  com  o  professor  responsável,  participação  nas  audiências  dos

processos levados pelo NPJ  e  participação de práticas nos órgãos jurídicos, no que

couber.

3.6 Os acadêmicos do Estágio Supervisionado I – deverão assistir 10 (dez) audiências

CÍVEIS,  de qualquer natureza (juizado, família, fazenda pública, etc), assim entendidas

aquelas de natureza não-penal,  cujos links de acesso serão fornecidos pelo NPJ sempre

que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima fornecê-los à instituição.

Para  cada  Audiência  assistida,  deverá  o  acadêmico  preencher  o  Relatório  com  o

Resumo  dos  acontecimentos  presenciados  na  audiência,  bem  como  o  Termo  de

Comparecimento acompanhado da respectiva ata.  Nos casos em que for fornecida a

ata de audiência, não será necessário preencher o referido relatório ou pedir termo

de comparecimento à audiência.

3.7 Os acadêmicos do Estágio Supervisionado II – deverão assistir 10 (dez) audiências

PENAL, de qualquer natureza (juizado criminal, júri, violência doméstica, crime de tóxicos,

etc), cujos links de acesso serão fornecidos pelo NPJ sempre que o Tribunal de Justiça do

Estado de Roraima fornecê-los à instituição.

Para  cada  Audiência  assistida,  deverá  o  acadêmico  preencher  o  Relatório  com  o

Resumo  dos  acontecimentos  presenciados  na  audiência,  bem  como  o  Termo  de

Comparecimento acompanhado da respectiva ata.  Nos casos em que for fornecida a

ata de audiência, não será necessário preencher o referido relatório ou pedir termo

de comparecimento à audiência.

3.8 Na falta de fornecimento dos links de accesso nas audiências,  o professor titular da

disciplina  junto com o coordenador do NPJ, providenciarão mecanismos  no cumplimento

das  atividades  complementares,  na  avaliação  de  habilidades,  conhecimentos  e

competências do estagiário. 



4) DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 A matrícula regular dos acadêmicos no nono e décimo períodos implica automática

matrícula nos Estágios Supervisionados I e II, junto ao Núcleo de Prática Jurídica, bem

como conhecimento  e  tácita  aceitação das presentes  instruções e  determinações,  do

Regulamento do Estágio de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade Cathedral,

em especial os dispositivos que disciplinam a carga horária do estágio de 75 (setenta e

cinco)  horas  por  semestre  e  os  deveres  do  estagiário,  e  ainda,  as  determinações  e

obrigações constantes do NPJ.

4.2  É  de  responsabilidade  do  aluno  manter  seu  endereço  e  telefones  para  contato

atualizados,  até  o  término  do  semestre  letivo  correspondente.  Tais  dados  são  para

viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando não for localizado, em virtude de

incorreções nos referidos dados, venha sofrer descontos em sua avaliação (critério de

organização).  Em caso  de  alteração  dos dados  pessoais,  o  aluno deverá  dirigir-se  à

Secretaria do NPJ e solicitar formalmente a correção.

4.3  Os casos regulados pelo  presente  edital,  em que  houver  omissão ou  que  forem

obscuros serão resolvidos pela Coordenação do NPJ e, quando for o caso, no que a cada

um couber.

4.4   O  presente  edital  poderá  ser  alterado  conforme  necessidades  impostas  pelas

autoridades  competentes  na  situação emergencial referente à pandemia de covid-19.

4.5 O presente edital será publicado no dia  08 de fevereiro de 2021.

Boa Vista – RR, 08 de fevereiro de 2021.

Luiz Fenandes Machado Mendes

Coordenador Do Núcleo De Prática Jurídica



ANEXO I

MODELO DE REQUERIMENTO PARA ENTREGA DE RELATÓRIO DO ESTÁGIO

AO  COORDENADOR  DO  NÚCLEO  DE  PRÁTICA  JURÍDICA  DA  FACULDADE

CATHEDRAL

OBJETO: Relatório de Estágio Prático realizado fora do NPJ.

_______________________________________________________________________,

acadêmico (a),  matriculado (a)  sob o R.A _________________ da Turma ______,  do

Turno  ___________________,  portador  (a)  da  cédula  de  identidade  RG  nº

__________________, CPF nº _____________________, cursando o ______º semestre

do  Curso  de  Direito.  O  referido  discente  (a)  esta  exercendo  à  disciplina  de  Estágio

Forense Supervisionado _______. Vem pelo presente apresentar para a avaliação o seu

Relatório  de  Estágio  Prático  realizado

perante__________________________________________________________________

(Nome do escritório/órgão).

Assim, requer o seu recebimento e posterior avaliação.

Sem mais.

Atenciosamente.

Boa Vista – RR, _______ de ___________________ de ______________.

_____________________________________________

Assinatura e Nome do aluno (a)

__________________________________

Assinatura e Nome do Supervisor (a)



ANEXO II

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EXTERNO

_________________________________________________________________

Nome do Estagiário (a)

_________________________________________________________________

Órgão conveniado/Escritório de advocacia

Setor ou área de atuação: ____________________________________________

O relatório de estágio se refere ao período:

Iniciado em: ____/_____/_______                  Terminado em: ____/_____/_______

Total de horas estagiadas no período: ___________________________________

Informação de estagiário

a) Área principal de atuação do (a) estagiário (a):

b)  Principais  atividades  desenvolvidas:  (Descrever  diariamente  quais  as  principais

atividades realizadas):

c)  Quais  os  tipos  de  peças  elaboradas  (mencionar  cada  uma,  apontando  o  nº  do

processo; Vara/Juizado; Qual a natureza da Medida Jurídica elaborada):

d)  Pesquisas doutrinárias (mencionar autores e temas pesquisados):  (Descrever quais

correntes tende a seguir, dando breve explanação sobre a tese jurídica):



e) Pesquisas de Jurisprudências (indicar temas e tribunais pesquisados):

f)  Indicação  de  audiências  e/ou  julgamentos  a  que  compareceu  ou  participou  o  (a)

estagiário  (a)  (descrever  a  participação e a impressão do estagiário  sobre o evento).

(Descrever quais as audiências que participou na condição de estagiário,  indicando o

número do processo, o tipo de ação, a vara e resumo do acontecido):

g) Avaliação do estagiário:

Aproveitamento: [  ] Excelente [  ] Bom [  ] Regular [  ] Ruim

Assiduidade: [  ] Excelente [  ] Bom [  ] Ruim

Ambiente do Estágio: [  ] Excelente [  ] Bom [  ] Ruim

Obs. (fazer uma observação e sugestões do que gostaria para ter tido uma experiência de

estágio ainda melhor).

Boa Vista – RR, _______ de ___________________ de ______________.

__________________________________

Assinatura do (a) estagiário (a)

__________________________________

Assinatura do Supervisor (a)



ANEXO III

FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CARGA HORÁRIA DO ESTAGIÁRIO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO N° ________

Aluno (a): Matrícula:

Supervisor (a): Mês:

Local do Estágio: Ano:

Data Entrada Saída Carga Horária Rubrica do (a) aluno (a) Técnico responsável



TOTAL DA CARGA HORÁRIA CUMPRIDA ATÉ O PRESENTE: ____________

     

Data: ______/______/ ________.

____________________________________

Assinatura do Supervisor (a)

RG:

CPF:

OAB:

_______________________________

Assinatura do aluno (a)

__________________________________________

Assinatura do Professor – Supervisor



TERMO DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA.

Estagiário: _______________________________________________________________

Nº Processo: _____________________________________________________________

Vara: ___________________________________ Comarca: _______________________

Autor: __________________________________________________________________

Réu: ___________________________________________________________________

Ação: ___________________________________________________________________

Fase do ato processual: ____________________________________________________

Horário: Início ______ h ______ m                                          Término ______ h ______ m

ATESTADO

Atesto que o estagiário do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito de Boa

Vista, cuja identificação está supracitada, compareceu nesta audiência no dia e horário

relacionados.

Boa Vista – RR, _______de _____________________ de ____________.

______________________________                 ______________________________

AUTORIDADE                                                                AUTORIDADE



RELATÓRIO RESUMO DA AUDIÊNCIA – ESTÁGIO I.

Estagiário: _______________________________________________________________

Nº Processo: _____________________________________________________________

As partes compareceram: [  ] Sim [  ] Não [  ] Outros

Litisconsórcio: [  ] Ativo [  ] Passivo [  ] Misto [  ] Não há

Envolve Interesse de incapaz: [  ] Sim [  ] Não

Presença do Ministério Público: [  ] Sim [  ] Não

Partes acompanhadas de advogado: [  ] Autor [  ] Réu [  ] outros

Homologação de Acordo: [  ] Sim [  ] Não

Julgamento Antecipado da lide: [  ] Sim [  ] Não

Concedida Antecipação de Tutela em audiência: [  ] Sim [  ] Não

Oitiva de Testemunhas: [  ] Sim [  ] Não

Outras  Observações: (explique  de  forma  congruente  e  fundamentadamente  os  acontecimentos

importantes ocorridos.)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



RELATÓRIO RESUMO DA AUDIÊNCIA – ESTÁGIO II.

Estagiário: _______________________________________________________________

Nº Processo: _____________________________________________________________

As partes compareceram: [  ] Sim [  ] Não [  ] Outros

Envolve interesse de incapaz: [  ] Sim [  ] Não

Presença do Ministério Público: [  ] Sim [  ] Não

Partes acompanhadas de advogado: [  ] Autor [  ] Réu [  ] outros

Termo de ajustamento de conduta (TAC): [  ] Sim [  ] Não

Oitiva de Testemunhas: [  ] Sim [  ] Não

Sentença proferida em audiência: [  ] Sim [  ] Não

Outras  Observações: (explique  de  forma  congruente  e  fundamentadamente  os  acontecimentos

importantes ocorridos.)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ

ESTÁGIO FORENSE SUPERVISIONADO I

ACADÊMICO (A): _______________________________________________________________

PROF (A): _____________________________________________________________________

R.A: ______________ TURMA: _______ TURNO: __________________ TEL: _______________

DIA E TURNO QUE FAZ ESTÁGIO: _________________________________________________

(___) INTERNO / (___) EXTERNO                                 (___) 1° BIMESTRE / (___) 2° BIMESTRE

AUDIÊNCIAS QTD

AUDIÊNCIAS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL;

AUDIÊNCIAS NA VARA CÍVEL;

AUDIÊNCIAS NA VARA DA FAMÍLIA;

AUDIÊNCIAS NA VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE;

AUDIÊNCIAS NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA;

AUDIÊNCIAS NA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO;

AUDIÊNCIAS NA VARA FEDERAL DA SESSÃO JUDICIARIA DE RORAIMA;

TOTAL

ATIVIDADE/
EXERCÍCIO

FEITO
EM

FOLHA
PADRÃO

FEITO EM
FOLHA

NÃO
PADRÃO

ENTREGUE
NO PRAZO

ENTREGUE
FORA DO
PRAZO

NÃO
REALIZADA

NOTA

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

                                                                                                         NOTA FINAL: 

PRESENÇAS__________ FALTAS____________

ATENDIMENTO (DIA E TURNO QUE FICOU NO NPJ) __________________________________

OBS: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR

RECEBIDO

Núcleo de Prática Jurídica

Faculdade Cathedral

Data:________/________/______

Ass.:________________________



NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ

ESTÁGIO FORENSE SUPERVISIONADO II

ACADÊMICO (A): _______________________________________________________________

PROF (A): _____________________________________________________________________

R.A: _______________ TURMA: _______ TURNO: _________________ TEL: ______________

DIA E TURNO QUE FAZ ESTÁGIO: _________________________________________________

(___) INTERNO / (___) EXTERNO                              (___) 1° BIMESTRE / (___) 2° BIMESTRE

AUDIÊNCIAS QTD

AUDIÊNCIAS NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL;

AUDIÊNCIAS NA VARA CRIMINAL;

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA;

AUDIÊNCIAS NA VARA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS;

AUDIÊNCIAS NO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA;

AUDIÊNCIAS NA SESSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJRR);

AUDIÊNCIAS NO PLENÁRIO DO JURI;

TOTAL

ATIVIDADE/
EXERCÍCIO

FEITO
EM

FOLHA
PADRÃO

FEITO EM
FOLHA

NÃO
PADRÃO

ENTREGUE
NO PRAZO

ENTREGUE
FORA DO
PRAZO

NÃO
REALIZADA

NOTA

N°

N°

N°

N°

N°

                                                                                            NOTA FINAL:

VISITAS (INSTITUIÇÃO VISITADA) DATA DA VISITA

PRESENÇAS ___________  FALTAS _________

OBS: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
RECEBIDO

Núcleo de Prática Jurídica

Faculdade Cathedral

Data:________/________/______

Ass.:________________________




