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COMUNICADO / NPJ No 01/2017.1 
 

 

 
O Coordenador 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 

(DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL). 
 
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 do acadêmico no curso das suas futuras atividades jurídicas, 
o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), após reunião dos seus docentes, estabeleceu as seguintes regras pontuais no 
procedimento a ser adotado nas aulas: 
 
1. DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I. 
 
O Estágio Supervisionado I (7º período) passa a contar com as seguintes atividades: 
 

 Realização dos fascículos (exercícios referentes a peças e/ou atividades prático-profissionais); 
 Realização de acompanhamento de audiências, com a respectiva elaboração de relatório; 
 Realização de visitas institucionais, com a respectiva elaboração de relatório; 
 Realização de Simulados, tanto do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil quanto de audiências 

simuladas; 
 Avaliação Oficial; 
 Avaliação Supletiva/Substitutiva, caso necessário. 

 
2. DOS FASCÍCULOS. 
 
Ao finalizar o Estágio Supervisionado I, o acadêmico terá completado a realização de 06 (seis) fascículos, 
correspondendo cada qual à realização de uma peça prático-profissional com base em problema jurídico-processual 
proposto pelo professor responsável. 
 
Importante observar que a realização das atividades acima mencionadas será desenvolvida pelos acadêmicos 
em sala de aula, após explicações do professor responsável quanto à estrutura e ao problema jurídico relacionado à 
peça prático-processual proposta. 
 
Elucida-se: haverão 4 (quatro) aulas (“noite cheia”) eminentemente teóricas em uma semana, sendo que na outra 
semana, igualmente em 4 (quatro) aulas (“noite cheia”), haverá a aplicação do problema jurídico relacionado à peça 
prático-processual proposta na semana anterior. Frisa-se, ainda, que a realização dos fascículos acima descritos é 
eminentemente individual, contando com orientações do professor responsável em sala de aula. 
 

COMUNICA O PROCEDIMENTO BÁSICO RELATIVO 
ÀS ATIVIDADES CONDIZENTES COM O  ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO I. 
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Caso não seja possível a entrega do fascículo em sala de aula, como no caso do acadêmico faltar no dia respectivo, há 
necessidade do protocolo de requerimento na Secretaria Geral, devidamente instruído (caso de doença ou 
viagem de trabalho, por exemplo), a fim de que seja analisada a possibilidade de recebimento do material em 
comento.  
 
O REQUERIMENTO PERTINENTE DEVERÁ SER PROTOCOLADO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS 
CORRIDOS APÓS A REALIZAÇÃO DO FASCÍCULO, OBSERVANDO-SE AS DEMAIS DISPOSIÇÕES ACIMA. 
 
Ademais, a realização das atividades acadêmicas será manuscrita, não sendo permitida a utilização de 
equipamentos eletrônicos no seu desenvolvimento ou finalização.  
 
Por outro lado, a utilização de doutrinas e legislação “seca” ou comentada está perfeitamente permitida. 
 
3. DO ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS. 
 
O aluno matriculado no Estágio Supervisionado I deverá cumprir as seguintes audiências: 
 

 03 (três) audiências no Juizado Especial Cível;  
 04 (quatro) audiências nas Varas Cíveis. 

 
A ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE AUDIÊNCIAS SE DARÁ MEDIANTE PROTOCOLO NA SECRETARIA DO NPJ 
EM 29 DE MAIO, conforme calendário de atividades do NPJ já divulgado. 
 
Não é de responsabilidade do NPJ a realização das audiências, bem como a divulgação da pauta de audiências da 
Comarca de Balsas ou de Comarcas vizinhas ao município.  
 
Em relação à correção do relatório de acompanhamento das audiências, o professor analisará os seguintes pontos: 
 

A. Se o nome do acadêmico está na ata de audiência e se o relatório entregue condiz com o conteúdo da ata; 
 

B. Relatórios que estão digitados e não manuscritos podem ser considerados. Entretanto, se o acadêmico 
apenas copiou e colou o conteúdo da ata, não demonstrando sua capacidade de relatar os fatos com suas próprias 
palavras, sua nota será 6,0 (seis). 

 
Quanto à validade dos relatórios, seguem abaixo as seguintes instruções: 
 

 Audiência ocorreu (conciliação, instrução, una) = relatório válido; 
 Audiência não ocorreu porque a parte Ré/Reclamado, mesmo tendo sido citado/notificado, não foi 

(revelia) = relatório válido. 
 Audiência não ocorreu porque a parte Ré/Reclamado não foi citado/notificado e foi aberto novo prazo 

para citação/notificação = relatório inválido. 
 Audiência não ocorreu porque a parte Autora/Reclamante não compareceu (arquivamento) = relatório 

inválido. 
 
Casos que se distanciem das premissas de validade acima, deverão ser encaminhados exclusivamente à 

Coordenação do NPJ, a fim de que se busque uma solução. 
 
4. DAS VISITAS INSTITUCIONAIS. 
  
O aluno matriculado no Estágio Supervisionado I deverá cumprir com a seguinte visita institucional: 
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 Conselho Tutelar. 
 
Quanto às visitas institucionais, as mesmas, assim como as audiências, podem ser feitas em outros 
municípios que não Balsas, desde que sigam o procedimento atinente ao preenchimento de relatórios. 
 
O agendamento das visitas realizadas em Balsas deve ser feito junto à Secretaria do NPJ, conforme 
comunicado que será divulgado posteriormente. 
 
A ENTREGA DO RELATÓRIO DE VISITAS DEVE SE DAR EM CONJUNTO COM A ENTREGA DOS RELATÓRIOS 
DE AUDIÊNCIAS, NO DIA 29 DE MAIO, NA SECRETARIA DO NPJ.  
 
5. DA AVALIAÇÃO OFICIAL E SIMULADOS. 
 
A Avaliação Oficial do NPJ, consoante calendário de atividades já divulgado, ocorrerá no dia 21 de junho de 2017. 
 
Haverá Avaliação Oficial Substitutiva do NPJ, a ser realizada no dia 28 de junho de 2017. 
 
Haverá também a realização de um Simulado do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser realizado no dia 
29 de maio de 2017, observando comunicado que será divulgado posteriormente. 
 
Há igualmente a previsão da realização de audiências simuladas no presente semestre, as quais se encontram 
designadas para os dias 5 e 19 de junho de 2017. 
 
6. DEMAIS DISPOSIÇÕES. 
 
A professora responsável pela TURMA I será a Profª. Ms. Lisiane Lescano e o professor responsável pela TURMA II 
será o Prof. Esp Adriano Tito. 
 
Após a feitura do terceiro fascículo, o Prof. Esp. Adriano Tito ministrará aulas para a TURMA I e a Profª. Ms. Lisiane 
Lescano ministrará aulas para a TURMA II, conforme já comentado em explanação feita por este Coordenador nas 
salas de aula. 
 
Eventuais alterações no cronograma acima serão feitas mediante comunicado expedido pelo Coordenador do NPJ. 
 
Demais informações podem ser obtidas exclusivamente na Secretaria do NPJ ou junto ao Coordenador do NPJ. 
 
 
 
 

Balsas (MA), 10 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 

EDUARDO MATZEMBACHER FRIZZO 
Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)  

da Faculdade de Balsas (Unibalsas)                                                                                    
 


