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Olá acadêmico!

Agora que você concluiu mais da metade do 
curso, você já é um Estagiário Acadêmico. 
QUEREMOS PARABENIZÁ-LO POR MAIS ESTA 
CONQUISTA! 

VOCÊ SABE O QUE É 
UM ESTAGIÁRIO 
ACADÊMICO?

É o acadêmico de Di re i to  que es tá 
devidamente matriculado nas disciplinas de 
Estágio Supervisionado e que passa a fazer 
parte do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), 
unidade vinculada ao curso de Direito, que 
possui coordenação e regulamento próprio, 
onde se concentram todas as atividades de 
articulação entre a teoria e a prática. 



Real

Simulada

COMO A ATIVIDADE PRÁTICA SE 
DESENVOLVE?

 Primeiro você precisa entender que ela se divide em duas 
partes, denominadas prática jurídica simulada e prática jurídica real. 

Na Prática Jurídica Simulada, você terá oportunidade de colocar 
seu conhecimento teórico em prática trabalhando com casos 
simulados, realizando petições, estudos de casos, pesquisas 
jurisprudenciais e doutrinárias bem como participar de processos 
simulados que lhe oportunizarão compreender toda a dinâmica 
processual, além de trabalhar com outros métodos alternativos de 
resolução de conflitos, propiciando-lhe assim, os domínios 
indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela 
formação jurídica, tais como advogado, promotor, juiz, delegado 
entre outras. Estas atividades acontecem nos laboratórios de prática e 
nas salas de aula.
Ela ocorre semanalmente em horário normal de aula, conforme 
calendário de horários que a coordenação do Curso disponibilizará 
no mural de sua sala.

Já na Prática Jurídica Real, você prestará assessoria jurídica em 
casos reais nas diversas áreas do Direito, desenvolvendo o exercício 
de todas as atividades próprias da Advocacia, Ministério Público, do 
Judiciário em geral, bem como atividades de Serventia Notarial.
Você realizará visitas técnicas supervisionadas em órgãos ligados ao 
mundo jurídico, a fim de que você conheça a estrutura e a 
funcionalidade dos mesmos para melhor desempenhar suas 
atividades profissionais no futuro.   
E há também o acompanhamento das audiências processuais nas 
mais diversas áreas do Direito, favorecendo assim maior contato com 
a prática forense, seja ela cível, penal, trabalhista, tributário e 
empresarial. 
Após a realização das Visitas Técnicas Supervisionadas e das 
Audiências, que são estabelecidas por meio de Comunicado do NPJ 
de acordo com a unidade curricular de estágio que estiver 
matriculado, você preencherá relatório próprio, cujos formulários 
ficam disponíveis para download no site da Faculdade (Curso de 
Direito – NP).



CASA DO DIREITOCASA DO DIREITO
O NPJ da Unibalsas fica localizado na Casa do Direito. Nele ficam a 
coordenação do NPJ e também o Escritório de Prática Jurídica.

A Casa do Direito é um escritório escola onde são prestados serviços de 
assistência judiciária gratuita à comunidade carente de Balsas e região. 
Essas atividades são realizadas através de plantões semanais onde 
você desenvolverá as atribuições típicas de um advogado, tais como 
entrevista com o cliente/assistido, elaboração de parecer técnico e de 
petições, ajuizamento de ações físicas e por meio de processo 
eletrônico (PJE), movimentações processuais, além de desenvolver 
técnicas de conciliação, mediação, negociação e procedimentos 
extrajudiciais. 

Todas as atividades práticas realizadas na Casa do Direito são 
conduzidas e orientadas por profissional devidamente habilitado e 
avaliadas através de Relatórios Individuais de plantão, considerando 
critérios pessoais de desempenho, como a postura acadêmica, a 
qualidade das atividades desenvolvidas e o cumprimento de prazos. 

Mas fique ligado, você também pode substituir as atividades da Casa 
do Direito por Estágio Externo. 

Para isso temos a Prática em Regime de Equivalência, que é a 
possibilidade de realização de estágios externos, por meio de 
convênios firmados com escritórios de advocacia, entidades e 
empresas públicas ou privadas. 

A Unibalsas mantém atualmente vários convênios de estágio com 
Escritórios de Advocacia, Prefeitura Municipal local e vizinhas, bem 
como com Tribunal de Justiça do Maranhão, Secretaria de Estado da 
Segurança Pública do Maranhão, Instituto de Promoção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor (PROCON/MA), Defensoria Pública do Estado 
do Maranhão, Ministério Público Federal, Procuradoria da República do 
Maranhão (MP/MA), Justiça Federal de 1° Grau -  Subseção Judiciária 
de Balsas, Tribunal Regional do Trabalho da 16°Região, entre outras.

Veri�que se o local onde você trabalha ou estagia possui convênio com a 
Unibalsas e ainda observe os requisitos necessários para a convalidação do 
seu estágio externo que estão descritos no Regulamento do NPJ.



CEJUSC

REGULAMENTOS E 
COMUNICADOS

O NPJ possui Regulamento próprio que descreve todas as regras a 
serem cumpridas pelos Estagiários Acadêmicos! 
Semestralmente, também são publicados os Comunicados 
definindo o calendário específico dos Estágios Supervisionados e 
da Casa do Direito.
Fique atento a eles para não perder os prazos! Afinal, você, futuro 
bacharel em Direito, deverá sempre ficar atento aos prazos.

JÁ OUVIU FALAR DO 
CEJUSC?

O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC) é um órgão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, 
por meio de uma parceria com a Unibalsas, funciona dentro do 
Núcleo de Prática Jurídica. 

No CEJUSC são realizadas audiências extrajudiciais e judiciais, 
por conciliadores e auxiliares de conciliação devidamente 
habilitados. 

Anualmente a Unibalsas publica editais dos processos seletivos 
para que os acadêmicos de Direito possam trabalhar no CEJUSC.

Se interessou? Então fique atento ao próximo processo seletivo e 
você pode se tornar um auxiliar de conciliação ou até mesmo um 
conciliador cadastrado no Conselho Nacional de Justiça e no 
Tribunal de Justiça do Maranhão.
Legal né???

E mais, sendo estagiário, você poderá conhecer as atividades do 
CEJUSC. Mais do que isso, como estagiário você participará de 
audiências de conciliação e mediação de conflito



FICOU CURIOSO PARA 
SABER MAIS?

Então fique ligado!!
As atividades de estágio são sempre divulgadas nos 
murais da sua sala de aula, bem como na Casa do 
Direito. 

Para maiores detalhes, consulte o Regulamento do 
NPJ disponível no site da Unibalsas, no link do 
curso de Direito. 

http://www.unibalsas.edu.br/cursos/direito, ou na 
Biblioteca da Instituição ou ainda entre em contato 
com nossa coordenação: 
coord.casadodireito@unibalsas.edu.br.

Estamos ansiosos para lhe receber!


