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COMUNICADO/ NPJ No 03/2018.2 
 
 

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 PARA O REQUERIMENTO E 
VALIDAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO EXTERNO CURRICULAR 2018.2 

 
1. DO REQUERIMENTO 
 
I. Nos termos do Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Balsas (NPJ), o aluno poderá cumprir a Prática 
Real da unidade curricular de Estágio Supervisionado em que estiver matriculado, em órgãos e empresas conveniadas com a 
Faculdade de Balsas (Unibalsas), observados os requisitos previstos no art. 24 do referido Regulamento. 
 
II. Para a realização do estágio externo, o acadêmico deverá formalizar o pedido através de Requerimento (formulário próprio) 
protocolado na Secretaria do NPJ no prazo previsto no calendário NPJ 2018.2, qual seja, entre os dias 06 a 08 de agosto/2018. 
 
III. O requerimento deve ser instruído com os documentos exigidos no art. 24 do Regulamento, qual seja, declaração contendo 
descrição das atividades, identificação dos horários de cumprimento do estágio e seu respectivo prazo, assinado pelo 
responsável do órgão conveniado, ou o respectivo termo de posse, bem como, quando forem servidores da justiça, ministério 
público ou órgãos afins, devidamente concursados, a comprovação de estar exercendo a função no mínimo há 05 (cinco) 
meses. 
 
 
2. DA CARGA HORÁRIA  
 
I. O estagiário deverá cumprir uma carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas de estágio externo, sendo validadas no 
máximo de 06 (seis) horas diárias. 
 
II. A carga horária será computada somente após o deferimento do Requerimento de Equivalência pela Coordenação do NPJ, 
devendo para tanto o aluno estar devidamente matriculado na unidade curricular, observando-se o disposto no art. 24 paragrafo 
único do Regulamento NPJ. 
  
 
3. DO RELATÓRIO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR 
 
I. O relatório das atividades de estágio externo, disposto no art. 24 e 25 do Regulamento do NPJ, deverá ser realizado em 
formulário próprio emitido pelo NPJ e assinado pelo responsável conveniado, através do supervisor técnico de estágio. 
 
II. Referido relatório deverá ser entregue até 16 de novembro de 2018, diretamente na Secretaria do NPJ. 
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III. A validação das equivalências concedidas com base nos estágios deferidos nos termos do item 1, fica condicionada à 
apresentação do relatório e sua avaliação, que será feita observando o Regulamento do NPJ.  
 
4. 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), 30 de julho de 2018. 

 
 
 

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

Faculdade de Balsas (Unibalsas)                                                                                    
 

 
 


