ATIVIDADES DO NPJ PARA ESTÁGIO II – PENAL
8º SEMESTRE
1.

ELABORAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL
 Requisito para obtenção:
Elaboração da peça processual de caso prático encaminhado pelo NPJ
 Carga Horária Atribuída:
- 05 horas para cada peça processual entregue

Máximo de peças a serem elaboradas: 04 Total de Carga
Horária a ser computada: 20h
2.

ENCONTRO COM O NPJ PARA DISCUSSÃO DOS CASOS PRÁTICOS
 Requisito para obtenção:
Presença nos encontros agendados pelo NPJ para discussão dos casos práticos
 Carga Horária Atribuída:
- 01 hora por encontro (mediante assinatura de lista de presença)

Máximo de encontros a serem realizados: 04
Carga Horária a ser computada: 04h
3.

ANÁLISE DE AUTOS FINDOS OU COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
 Requisito para obtenção:
Entrega de relatório com análise sócio jurídica dos autos de processo que tenha transitado
em julgado ou que já possua sentença de primeiro grau, cujo tramite se deu perante uma
das VARAS CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL OU CÂMARA/TURMA
CRIMINAL.
 Carga Horária Atribuída:
- 06 horas por relatório entregue
Máximo: 02 relatórios
Total de Carga Horária a ser computada: 12h

4.

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO/SESSÕES DE JULGAMENTO COM
RELATÓRIO CIRCUSNTÂNCIADO
 Requisito para obtenção:

Entrega da ata de audiência constando o nome do acadêmico no rol dos presentes, está devendo estar
subscrita pela autoridade judiciária competente + relatório nos moldes previstos no anexo II do
Regulamento de:
- até 02 (duas) audiências na Vara Criminal Estadual;
- até 02 (duas) audiências no Juizado Especial Criminal;
- até 02 (duas) na Vara de Tóxicos;

- até 02 (duas) sessões no Tribunal do Júri;
- até 02 (duas) sessões de julgamento na Câmara Criminal ou Turma Recursal Criminal.
 Carga Horária Atribuída:
- 03 horas por audiência/sessão realizada juntamente com relatório

Mínimo: 04 audiências – QUANTIDADE MÍNIMA OBRIGRATÓRIA, SOB PENA DE
REPROVAÇÃO.
Máximo: 12 audiências
Total de Carga Horária a ser computada: 36h
5.

RELATÓRIO DO CINE JURÍDICO
 Requisito para obtenção:
Comparecimento no dia designado para exibição do Cine Jurídico + assinatura da lista de
presença + entrega na data estipulada de relatório com análise sócio jurídica do filme
exibido.
 Carga Horária Atribuída:
- 10 horas por presença e relatório
Máximo: 02 cines com relatório
Total de Carga Horária a ser computada: 20h

6.

VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS
 Requisito para obtenção:
Participação em visitas técnicas orientadas e assinatura de lista de presença
 Carga Horária Atribuída:
- 10 horas por presença
Máximo: 1 Visita Técnica Orientada
Total de Carga Horária a ser computada: 10h

7.

SIMULADO DA OAB
 Requisito para obtenção:
 Resolução da prova do simulado da OAB 1ª fase com 40 (quarenta) questões objetivas, ou;
 Resolução da prova do simulado da OAB 2ª fase com uma peça prático-profissional e
quatro questões – OBS.: exclusiva para alunos que estejam na 2ª fase do Exame na respectiva
área escolhida.
 Carga Horária Atribuída:
- 1 hora por questão acertada (Simulado 1ª fase) ou 4 horas a cada 1,0 ponto (Simulado 2ª
fase).
Máximo: 40 acertos (Simulado 1ª fase) ou 10 pontos (Simulado 2ª fase)
Total de Carga Horária a ser computada: 40h

8.

ATENDIMENTO JURÍDICO REALIZADO NO NPJ
 Requisito para obtenção:

Participação nos atendimentos realizados na sede do NPJ + entrega de relatório do
atendimento
 Carga Horária Atribuída:
- 10 horas por presença e relatório entregue
Máximo: 04
Total de Carga Horária a ser computada: 12h
9.

AULA MAGNA E PALESTRAS*
 Requisito para obtenção: Comparecimento no evento designado+ assinatura da lista de
presença + entrega na data estipulada de relatório com análise sócio jurídica do filme exibido.
 Carga Horária Atribuída:
- 05 horas por presença e relatório entregue

Máximo: Sem máximo
*Válido somente para eventos previamente definidos como atividades da disciplina
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
a) As indicadas nos itens 4 e 5 deverão ser entregues dentro do prazo de 07 (sete) dias, contados da data
subsequente a realização da tarefa;
b) Para aprovação na cadeira de Estágio Supervisionado, o(a) aluno(a) deverá ter alcançado a CARGA
HORÁRIA MÍNIMA DE 75 HORAS, RESPEITANDO-SE A REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04
AUDIÊNCIAS, SOB PENA DE REPROVAÇÃO;
c) O não cumprimento da carga horária mínima gera a reprovação na disciplina de Estágio
Supervisionado e na disciplina de Prática Jurídica ficando o aluno (a) IMPEDIDO de realizar a AV2
da Disciplina de Prática Jurídica, 2ª Chamada da AV2 e a Avaliação Final.
d) A nota da disciplina de Estágio Supervisionado e de Prática Jurídica obedecerá aos seguintes critérios:
 A nota da 1ª (primeira) avaliação (AV1) de Estágio Supervisionado será a mesma nota da 1ª (primeira)
avaliação (AV1) da disciplina de PráticaJurídica equivalente.
 As notas de 2ª (segunda) avaliação (AV2) das disciplinas de Estágio Supervisionado e de Prática Jurídica
serão obtidas a partir da seguinte fórmula:
Nota de CH (Estágio Supervisionado) + AV2 (Prática Jurídica) = Nota da AV2
A nota da Avaliação Final de Estágio Supervisionado será a mesma nota da Avaliação Final da disciplina de
PráticaJurídica.
e) Na hipótese de dispensa parcial da disciplina de Estágio Supervisionado, o aluno deverá cumprir a carga
horária mínima de 20 horas, observando o mínimo de quatro audiências, conforme item b. Havendo
dispensa parcial, a nota de Estágio Supervisionado será a mesma nota obtida nas duas avaliações de Prática
Jurídica.


ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES: 25/11/2019

