
     

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

 

Prezados Alunos(as), 

   

Informamos o período para requerer Dispensa Parcial do Estágio Supervisionado 

  

•       04/10/21: Início do prazo para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ. 

•       04/11/21: Último dia para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ.

  

 Vale lembrar o quanto estabelecido no nosso Regulamento:

  

 DA DISPENSA DOS PLANTÕES 

  

Art. 22. Das 100 horas de carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado, o discente 

poderá pleitear a dispensa de 80 (oitenta) horas de atividade, havendo a obrigatoriedade do 

cumprimento de 20 (vinte) horas de atividade

deste Regulamento. 

  

Parágrafo Único – O aluno dispensado que não cumprir as 20 (vinte) horas de atividades 

obrigatórias será REPROVADO na disciplina de Estágio Supervisionado e de Prática 

Jurídica. 

   

Art. 23. Para o deferimento deste pedido, necessário será o preenchimento e comprovação 

dos seguintes requisitos: 

  

I. Desempenho de atividade de estágio em conformidade com a respectiva disciplina de 

prática jurídica que estiver cursando, junto a Órgãos Públicos

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU – JOÃO PESSOA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 

EDITAL 001/2021.2 

Informamos o período para requerer Dispensa Parcial do Estágio Supervisionado 

•       04/10/21: Início do prazo para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ. 

•       04/11/21: Último dia para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ.

Vale lembrar o quanto estabelecido no nosso Regulamento: 

DA DISPENSA DOS PLANTÕES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Das 100 horas de carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado, o discente 

poderá pleitear a dispensa de 80 (oitenta) horas de atividade, havendo a obrigatoriedade do 

cumprimento de 20 (vinte) horas de atividades práticas constantes nos artigos 15, 16 e 17 

O aluno dispensado que não cumprir as 20 (vinte) horas de atividades 

obrigatórias será REPROVADO na disciplina de Estágio Supervisionado e de Prática 

Para o deferimento deste pedido, necessário será o preenchimento e comprovação 

I. Desempenho de atividade de estágio em conformidade com a respectiva disciplina de 

prática jurídica que estiver cursando, junto a Órgãos Públicos com vinculação na área 

 

 

JOÃO PESSOA 

Informamos o período para requerer Dispensa Parcial do Estágio Supervisionado - 2019.2: 

•       04/10/21: Início do prazo para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ.  

•       04/11/21: Último dia para requerer dispensa parcial dos plantões no NPJ. 

DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Das 100 horas de carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado, o discente 

poderá pleitear a dispensa de 80 (oitenta) horas de atividade, havendo a obrigatoriedade do 

s práticas constantes nos artigos 15, 16 e 17 

O aluno dispensado que não cumprir as 20 (vinte) horas de atividades 

obrigatórias será REPROVADO na disciplina de Estágio Supervisionado e de Prática 

Para o deferimento deste pedido, necessário será o preenchimento e comprovação 

I. Desempenho de atividade de estágio em conformidade com a respectiva disciplina de 

com vinculação na área 



     
jurídica, mediante comprovação, ou junto a Escritórios de Advocacia cadastrados na OAB, 

mediante comprovação dessa condição.

II. Desempenho de emprego, de cargo público ou de função comissionada, exercidos por 

discentes na área jurídica. 

  

Art. 24. Os requerimentos de dispensa deverão vir acompanhados de documentos 

comprobatórios da sua situação, nos seguintes moldes:

  

I. Para dispensa por realização de estágio, conforme preceitua a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, deverá o aluno apresentar o pertinente contrato de estágio, realizado entre 

ele e o agente de integração, com intervenção da IES, se for o caso, e a declaração elaborada e 

assinada por seu supervisor de estágio.

II. Para dispensa por desempenho de emprego, por fun

comissionadas, deverão ser apresentados documento comprobatório do vínculo e declaração 

do Departamento Pessoal, indicando o local onde está lotado e as atribuições da função.

Parágrafo único - A declaração de que trata o inciso I deste artigo deverá trazer a 

identificação do discente, a indicação da carga horária a ser cumprida, bem como as 

atividades a serem por ele desempenhadas, no exercício de suas atribuições.

  

O aluno deve comparecer ao NPJ, ou solicitar via e

dispensa! 

  

Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá

João Pessoa, 23 de Setembro de 2021.

ALBERTO LAURINDO DA SILVA JÚNIOR

Coordenador do Núcleo de Prática

 
jurídica, mediante comprovação, ou junto a Escritórios de Advocacia cadastrados na OAB, 

mediante comprovação dessa condição. 

II. Desempenho de emprego, de cargo público ou de função comissionada, exercidos por 

Os requerimentos de dispensa deverão vir acompanhados de documentos 

comprobatórios da sua situação, nos seguintes moldes: 

I. Para dispensa por realização de estágio, conforme preceitua a Lei nº 11.788, de 25 de 

aluno apresentar o pertinente contrato de estágio, realizado entre 

ele e o agente de integração, com intervenção da IES, se for o caso, e a declaração elaborada e 

assinada por seu supervisor de estágio. 

II. Para dispensa por desempenho de emprego, por funções em cargos públicos ou funções 

comissionadas, deverão ser apresentados documento comprobatório do vínculo e declaração 

do Departamento Pessoal, indicando o local onde está lotado e as atribuições da função.

A declaração de que trata o inciso I deste artigo deverá trazer a 

identificação do discente, a indicação da carga horária a ser cumprida, bem como as 

atividades a serem por ele desempenhadas, no exercício de suas atribuições. 

ve comparecer ao NPJ, ou solicitar via e-mail para retirada/envio do formulário de 

Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá-los. 

 

João Pessoa, 23 de Setembro de 2021. 

 

 

 

ALBERTO LAURINDO DA SILVA JÚNIOR 

Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídica 

 

 

jurídica, mediante comprovação, ou junto a Escritórios de Advocacia cadastrados na OAB, 

II. Desempenho de emprego, de cargo público ou de função comissionada, exercidos por 

Os requerimentos de dispensa deverão vir acompanhados de documentos 

I. Para dispensa por realização de estágio, conforme preceitua a Lei nº 11.788, de 25 de 

aluno apresentar o pertinente contrato de estágio, realizado entre 

ele e o agente de integração, com intervenção da IES, se for o caso, e a declaração elaborada e 

ções em cargos públicos ou funções 

comissionadas, deverão ser apresentados documento comprobatório do vínculo e declaração 

do Departamento Pessoal, indicando o local onde está lotado e as atribuições da função. 

A declaração de que trata o inciso I deste artigo deverá trazer a 

identificação do discente, a indicação da carga horária a ser cumprida, bem como as 

 

mail para retirada/envio do formulário de 



 
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DA PRÁTICA JURÍDICA REAL 
 

NOME: _     

MATRÍCULA:  PERÍODO/ TURMA: _ TELEFONE: _  

E-MAIL:_       

 
MOTIVO DO REQUERIMENTO:    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ASS: _DATA    /    /    

ESPAÇO RESERVADO PARA DESPACHO / GERÊNCIA: Recebido em / / 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  . 

 
REGISTRO DE CIÊNCIA PELO(A) ALUNO(A):  Data: / / Ass.: _   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTADO 
 
 
 

 

 

Data: / /_   Ass.:    
Gerência 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROTOCOLO DE ENTRADA DE REQUERIMENTO 

 
 
 

ALUNO:  _

MAT:_   PER./TURMA:    DATA: / / _ 
 
 
 

 

Núcleo de Prática Jurídica 



 
 
 
Aluno: ________________________________________________ 
Matrícula: __________ Período: _________ 
Semestre: 2021.2 
 

RELATÓRIO INICIAL DISPENSADOS
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO SEMESTRE 
(Ex.: Análise de autos findos; redação de peças; acompanhamento em audiências; 
pesquisa de jurisprudência e/ou outra(s) atividade(s) decorrente(s) de função, 
emprego ou cargo.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Local e data  
______________________________________________________ 
Assinatura do Supervisor do Estágio ou Superior Hierárquico 
______________________________________________________ 
Assinatura do Estudante 

 

 

Aluno: ________________________________________________ 
Matrícula: __________ Período: _________ Turma: __________ 

RELATÓRIO INICIAL DISPENSADOS 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO SEMESTRE 
(Ex.: Análise de autos findos; redação de peças; acompanhamento em audiências; 
pesquisa de jurisprudência e/ou outra(s) atividade(s) decorrente(s) de função, 

______________________________________________________  

______________________________________________________  
Assinatura do Supervisor do Estágio ou Superior Hierárquico  
______________________________________________________  

 

Aluno: ________________________________________________  
Turma: __________ 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO SEMESTRE 
(Ex.: Análise de autos findos; redação de peças; acompanhamento em audiências; 
pesquisa de jurisprudência e/ou outra(s) atividade(s) decorrente(s) de função, 



 
 
 
Aluno: ________________________________________________ 
Matrícula: __________ Período: _________ 
Semestre: 2021.2 
 

RELATÓRIO 
 
DESCREVER AS ATIVIDADES REALIZADAS 
(Descrever o que foi realizado pelo estudante, juntando, quando possível comprovação 
destas, ex.: atas de audiência, peças assinadas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Local e data  
___________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Superior Hierárquico 
____________________________________________________________ 
Assinatura do Aluno/Servidor Público ou Funcionários da Empresa Privada
 
 

 

 

Aluno: ________________________________________________ 
Matrícula: __________ Período: _________ Turma: __________ 

RELATÓRIO FINAL DISPENSADOS 

DESCREVER AS ATIVIDADES REALIZADAS  
(Descrever o que foi realizado pelo estudante, juntando, quando possível comprovação 
destas, ex.: atas de audiência, peças assinadas, etc.)  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
Assinatura e carimbo do Superior Hierárquico  
____________________________________________________________ 
Assinatura do Aluno/Servidor Público ou Funcionários da Empresa Privada

 

Aluno: ________________________________________________  
Turma: __________ 

(Descrever o que foi realizado pelo estudante, juntando, quando possível comprovação 

 

 

____________________________________________________________  
Assinatura do Aluno/Servidor Público ou Funcionários da Empresa Privada 



 
                            Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

 

Aluno: ___________________________________________________________________ 
Matrícula: ______________ Período: ___________ Turma: __________ Semestre: ______ 
Data da Audiência: ________________ Nº do Processo: ___________________________  
Juízo: ____________________________________________________________________ 
 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIAS 
 

Orientações para preenchimento dos subitens: 1. Síntese: resumo do pedido inicial e 
defesa, destacando a seqüência dos atos desenvolvidos na audiência; 2. Fundamentação: 
identificar a natureza da lide, o procedimento; frisar, também, os elementos de direito 
presentes no caso, relatando a existência de: princípios e normas constitucionais, caso 
existam; princípios e regras jurídicas infra-constitucionais, além do posicionamento 
doutrinário e jurisprudencial; 3. Opinião conclusiva, expressar sua opinião jurídica, indicando 
a solução justa para o caso a luz da legislação pátria. 

 
1. SINTESE: 
 
Tese (Inicial):  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Antítese (Defesa): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Atos ocorridos durante a audiência: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
                            Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Natureza da Lide: (     ) Cível     (     ) Consumidor   (      ) Penal   (        ) Família  
                                (     )  Sucessão  (      ) Trabalhista    (      ) Previdenciário. * 
 
Procedimento: (     ) Lei Especial   (     ) Procedimento Especial   (      ) Ordinário 
                         (      ) Sumário (     ) Sumaríssimo (     ) Júri. 
 
Elementos do direito presentes no caso: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. OPINIÃO CONCLUSIVA 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  


