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COMUNICADO/ NPJ No 01/2019.1 
 

 
A Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da 
Faculdade de Balsas, no uso de suas atribuições 
regimentais, faz o seguinte 

 
 

COMUNICADO ACERCA DO PROCEDIMENTO BÁSICO RELATIVO AO NÚCLEO DE 
PRÁTICAS JURÍDICAS – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

 
Com o intuito de preparar e dar subsídios à plena capacitação dos acadêmicos do 7º período no sentido de fornecer aportes 
práticos essenciais ao desenvolvimento das competências e habilidades dos acadêmicos no curso nas suas futuras 
atividades jurídicas, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), após aprovação da coordenação de curso e  coordenação 
pedagógica, estabeleceu as seguintes regras quanto a realização do Estágio Supervisionado I: 
 
1. DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I. 
 
O Estágio Supervisionado I (7º período) passa a contar com as seguintes atividades: 
a) Estágio Simulado, com as seguintes atividades laboratoriais relacionadas ao Direito Civil e Processual Civil: 

 Realização dos fascículos (exercícios referentes a peças e/ou atividades prático-profissionais); 
 Realização de Processo Simulado; 
 Avaliação Oficial e Avaliação Substitutiva quando necessário. 

 
b) Estágio Real, com as seguintes atividades: 

 Plantões de atendimento realizado junto ao Escritório de Prática Jurídica (EPJ-Casa do Direito) ou equivalente; 
 Acompanhamento de audiências, com a respectiva elaboração de relatório; 
 Realização de visitas institucionais orientadas, com a respectiva elaboração de relatório; 

 
2. DOS FASCÍCULOS. 
 
Ao finalizar o Estágio Supervisionado I, o acadêmico terá completado a realização de 09 (oito) fascículos, correspondendo cada 
qual à realização de uma peça prático-profissional com base em problema jurídico-processual proposto pelo professor 
responsável, conjuntamente com a coordenação do NPJ. 
 
O desenvolvimento da referida atividade será realizada pelos acadêmicos individualmente em sala de aula, com orientação do 
professor responsável (orientador de estágio), após explanação quanto a estrutura e ao problema jurídico relacionado à peça 
prático-processual proposta. 
 
A realização da peça prático-profissional será manuscrita, podendo ser utilizado como material de apoio doutrinas e legislação, 
inclusive anotada ou comentada, contudo, estão vedadas a utilização de equipamentos eletrônicos, seja no seu desenvolvimento 
ou finalização.  
 
O tempo para a realização de cada atividade será determinado pelo orientador de estágio, de acordo com a necessidade, 
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considerando as peculiaridades de cada caso problema proposto e a referida peça prático-profissional. Assim, as atividades que 
demandarem mais de uma aula (04 horas), serão recebidas pelo professor ao final da aula no estado de desenvolvimento em 
que estiverem e devolvidas para continuidade na aula posterior. 
 
3. DO PROCESSO SIMULADO 
 
Após a realização dos primeiros fascículos, os alunos serão divididos em 02 (dois) grupos, identificados por cores (Ex: grupo 
amarelo e grupo verde). O grupo servirá apenas para a identificação do tipo de situação problema que irá receber para dar inicio 
as atividades do processo simulado. 
 
Cada grupo será composto de tantas duplas quanto forem necessárias, a depender do número de seus componentes, sendo 
que cada dupla será responsável por dar inicio a um processo simulado, atuando para garantia dos direitos dos autores e na 
defesa dos direitos do réu no processo de outro grupo. 
 
Os prazos, regras e procedimentos do Processo Simulado serão publicados com a entrega da situação problema e de acordo 
com cada fase do processo.  
 
Todas as movimentações processuais serão publicadas no mural da Secretaria da Coordenação do Curso de Direito, sempre 
nas segundas-feiras. 
 
Os protocolos referente ao cumprimento dos atos processuais/prazos serão realizados na Secretaria do NPJ (CASA DO 
DIREITO), que funciona de segunda a sexta-feira, das 08 as 12 horas e das 14 as 18 horas. 
 
A avaliação do Processo Simulado será feita através de relatório, em forma de quesitos determinados pelo professor de estágio. 
 
Os atos processuais do Processo Simulado não preveem substituição. 
 
4. DA AVALIAÇÃO OFICIAL E SUBSTITUTIVA 
 
A Avaliação Oficial do Estágio Supervisionado I será realizada no período das Avaliações Oficiais do 2° bimestre, conforme 
calendário acadêmico 2019.1, cuja data específica será divulgada com as demais disciplinas pela coordenação do Curso de 
Direito em momento oportuno, bem como a Avaliação Substitutiva e consistirá na elaboração de um ou mais atos processuais, 
que, necessariamente, tenham sido tratados em laboratório. 
 
Para a realização da referida avaliação, o aluno poderá consultar apenas a legislação “seca” de forma impressa, sendo vedado o 
empréstimo de material durante a realização da mesma, bem como o uso de códigos com anotações interlineares e/ou 
comentários lançados pelo acadêmico. 
 
Durante a realização da prova poderão ser revistados pelos fiscais de prova todo o material utilizado. 
 
Por fim, ao aluno que for flagrado “colando”, portando material não autorizado ou estiver fraudando de qualquer forma a 
avaliação de aprendizado, será atribuída nota “zero”. 
 
 
5. DOS PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO DE PRÁTICA JURIDICA E DO PEDIDO DE EQUIVALÊNCIA DE 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 
O acadêmico matriculado no Estágio Supervisionado I deverá cumprir 10 (dez) plantões de atendimento junto ao Escritório de 
Prática Jurídica (Casa do Direito), de 02 (duas) horas cada ou realizar Estágio Externo Curricular, após deferimento do Pedido 
de Equivalência, pela coordenação de estágio. 
 
Os estágios serão cumpridos semanalmente, de acordo com o calendário NPJ 2019.1 observando-se a escala de plantão 



 

 

 

disponibilizado na Secretaria do EPJ (Casa do Direito) ou de acordo com Projeto Alternativo quando selecionado. 
 
A inscrição de horários para a realização dos plantões na Casa do Direito, bem como o Requerimento de Equivalência de 
Estágio deve ser feito nas datas previstas no calendário NPJ 2019.1, de forma que, não serão analisados requerimentos 
intempestivos. 
 
Para o pedido de autorização para realização de estágio externo, o acadêmico deve observar o disposto no Regulamento do 
NPJ, e o Comunicado n.04/2019, que dispõe sobre o procedimento para o requerimento e validação de Equivalência de Estágio 
Externo Curricular. 
 
6. DO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS. 
 
Além do acompanhamento das audiências referente aos processos do EPJ que estejam sob sua responsabilidade, o acadêmico 
deverá ainda cumprir as seguintes audiências: 
a)  02 (duas) audiência no Juizado Especial Cível;  
b) 02 (duas) audiências nas Varas Cíveis, devendo ser necessariamente uma de conciliação, que em regra, ocorrem nos 

Centros de Conciliação de Solução de Conflitos (CEJUSC) e outra de instrução e julgamento.  

Só serão consideradas válidas para fins de cumprimento de atividade de estágio, as audiências que tenham sido efetivamente 
realizadas. 
 
Após o acompanhamento das audiências, o acadêmico deverá realizar relatório próprio, cujo modelo será disponibilizado no site 
da Faculdade de Balsas (Curso Direito –NP – Documentos para Download), devendo anexar a ata da referida audiência no 
mesmo. Não serão considerados os relatórios sem a devida ata em anexo, contendo o nome do acadêmico. 
 
A entrega dos relatórios de audiência deverão ser realizados na Secretaria do NPJ até do dia 17 de maio de 2019 no horário 
de funcionamento. Não serão recebidos os respectivos relatórios posteriormente a esta data. 
 
Não é de responsabilidade do NPJ a realização das audiências que não estejam vinculadas ao EPJ (Casa do Direito), bem como 
a divulgação da pauta de audiências da Comarca de Balsas ou de Comarcas vizinhas ao município, no entanto, as pautas das 
audiências processuais ocorridas no CEJUSC de Balsas, serão disponibilizadas na secretaria do NPJ. 
 
7. DAS VISITAS ORIENTADAS. 
  
O aluno matriculado no Estágio Supervisionado I deverá realizar uma visita no Fórum da Comarca de Balsas.  
 
A atividade será acompanhada e orientada por supervisor de estágio, com data e demais instruções a serem divulgadas em 
INFORMATIVO posterior. 
 
 
8. DAS FALTAS E REPOSIÇÕES. 
 
O aluno que faltar nas atividades de Estágio Simulado I, cujas aulas sejam destinadas a realização e entrega de peça 
processual (fascículos), ou os Plantões de Estágio no EPJ, deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da ausência, protocolar requerimento de reposição de atividade na Central de Atendimento da Instituição, devidamente instruído 
com documento que justifique a ausência (Ex: atestado médico). 
 
O requerimento será analisado pela coordenação do NPJ e sendo deferido, será marcado dia, hora e local para a realização da 
respectiva atividade. 
 
9. DOS RECURSOS 
 



 

 

 

Os recursos quanto a qualquer nota das atividades de estágio, deverão ser formalizados na Central de Atendimento por meio de 
requerimento, devendo estar devidamente instruído com as razões do mesmo.  
 
O prazo para a interposição do recurso das referidas atividades será de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação da respectiva 
nota. 
 
10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ocorrendo situações que não estejam previstas neste comunicado, serão decididas pela coordenadora do NPJ, ouvido a 
coordenação de curso, os supervisores e orientadores de estágio, quando necessário. 
 
 
 
 

Balsas (MA),  14 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Ereni Piroli Baziqueto 
Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

da Faculdade de Balsas (Unibalsas) 


