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REGULAMENTO DO NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE AIMORÉS

Este Regulamento se aplica ao
curso de Direito da Faculdade
Presidente Antônio Carlos de
Aimorés
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 1º Este Regimento rege as atividades de Estágio Curricular do Curso de
Graduação em Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés.
Art. 2º O estágio curricular do Curso de Direito, integrando o currículo pleno, em
consonância com os termos regulamentares, constará de 400 (quatrocentas) horas
obrigatórias de atividades essencialmente práticas e 200 (duzentas) horas
obrigatórias de prática simulada, articulado com as disciplinas teóricas e
profissionalizantes, constantes da matriz curricular e com as diversas profissões
contempladas na área jurídica, conforme disposto no Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 3º O estágio ocorrerá em diferentes contextos, privilegiando contato do
acadêmico com diversas dimensões da realidade social, educacional, assistencial e
jurídica.
Art. 4º O estágio, em todas suas variáveis, objetiva propiciar ao corpo discente
formação prática vinculada aos eixos de formação fundamental e profissional do
curso, através de treinamento das atividades profissionais pertinentes ao exercício
da advocacia, da magistratura, do ministério público e das demais profissões
jurídicas.
Art. 5º O estágio objetiva, também, ressaltar o comportamento ético como
compromisso básico, contribuindo para o amadurecimento pessoal e profissional do
acadêmico, propiciando-lhe oportunidades diversas para que experimente realidades
e avalie expectativas que a sociedade tem em relação à sua futura ação profissional.
Art. 6º A finalidade da formação jurídica é propiciar pressupostos teóricos e práticos
que habilitarão o aluno para o exercício profissional comprometido com a
transformação social, conforme disposto pela missão da IES.
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Art. 7º O estudo da ética profissional permeará todas as atividades vinculadas ao
Estágio.
TÍTULO II
DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

Art. 8º É através do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade
Presidente Antonio Carlos de Aimorés que se estabelecerá o elo entre a teoria e a
prática.
Art. 9º O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão responsável pela supervisão das
atividades do Estágio do Curso de Direito.
Art. 10 O Núcleo de Prática Jurídica dicotomiza-se na prática jurídica simulada e na
prática jurídica efetiva ou real.
Art. 11 Para a prática jurídica efetiva ou real é criado o “Escritório Modelo do Curso
de Direito da faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés com regulamento
próprio e específico.
Art. 12 O Núcleo de Prática Jurídica é composto:
I - Pelo Professor Responsável do Núcleo de Prática Jurídica;
II - Pelo Professor Responsável do Escritório Modelo,
III - Pelos professores do estágio;
IV - Pela Secretaria de estágio.
Art. 13 O Núcleo de Prática Jurídica reunir-se-á ordinariamente na primeira quinzena
de cada semestre letivo para organizar o programa do semestre; na última quinzena
do semestre letivo para elaborar o relatório, e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo professor responsável pelo Núcleo.

TÍTULO III
DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
Art. 14 Compete ao professor responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica:
I - coordenar o Núcleo de Prática Jurídica;
II - implementar as decisões da Coordenação do Curso de Direito e do Colegiado
referentes a estágios;
III - assinar as correspondências, certidões e declarações referentes aos estágios;
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IV - aprovar os modelos de formulários utilizados no Núcleo;
V – elaborar e discutir com o Coordenador do Curso, semestralmente, proposta de
distribuição, entre os professores de estágio, das diversas atividades relativas à
prática jurídica simulada e real;
VI - encaminhar aos órgãos competentes da Faculdade Presidente Antônio Carlos
de Aimorés as propostas de convênios de estágio;
VII - autorizar, juntamente com o coordenador do Curso de Direito e Coordenação de
Ensino, atividade externa de estágio em escritório de advocacia ou órgão, entidade
ou empresa conveniada com a Faculdade;
VIII - elaborar, para análise e deliberação da Coordenação do Curso de Direito
juntamente com a Coordenação de Ensino, propostas de projetos alternativos de
estágio e modificações da pauta de seminários e trabalhos simulados da prática
jurídica simulada.
IX - apresentar, semestralmente, relatório de atividades do trabalho desenvolvido no
exercício do Núcleo de Prática Jurídica à Coordenação do Curso e Coordenação de
Ensino;
X - convocar, extraordinariamente, reunião com os membros do Núcleo, além das
ordinárias previamente estabelecidas;
XI - deliberar sobre assuntos pertinentes às diversas atividades de estágio, sempre
que isso lhe for solicitado;
XII - visitar, em companhia do Professor Responsável pelo Escritório Modelo, os
escritórios de advocacia, órgãos, entidades e empresas conveniadas para avaliar a
forma como está se desenvolvendo o estágio externo;
XIII - propor ao Coordenador do Curso de Direito projetos de trabalho interdisciplinar
com outros cursos da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés;
XIV - tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao
efetivo cumprimento deste Regimento.

TÍTULO IV
DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO ESCRITÓRIO MODELO
Art. 15 Compete ao professor responsável pelo Escritório Modelo:
I - coordenar o Escritório Modelo;
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II - elaborar, respeitada a legislação vigente, a escala de horários dos estagiários
junto ao Escritório Modelo, de forma a manter uma distribuição eqüitativa de
acadêmicos nos diversos horários de funcionamento do mesmo;
III - apresentar, semestralmente, relatório de atividades do trabalho desenvolvido no
exercício do Escritório Modelo;
IV - visitar, em companhia do Professor Responsável pelo Núcleo de Prática
Jurídica, os escritórios de advocacia, órgãos, entidades e empresas conveniadas
para avaliar a forma como está se desenvolvendo o estágio externo;
V - acompanhar, na ausência de professores e/ou advogados analistas, os
estagiários às audiências e sessões de julgamento das ações a cargo do Escritório
Modelo
VI - advertir, verbalmente ou por escrito, ao estagiário que incidir em falta prevista
neste Regimento ou proceder de forma incompatível com suas funções.

TÍTULO V
DOS PROFESSORES DO ESTÁGIO
Art. 16 São professores do estágio aqueles que, além de ministrarem as disciplinas
de Prática Jurídica, orientam e supervisionam as atividades do Núcleo, competindolhes, principalmente:
I - orientar, supervisionar e avaliar as atividades de investigação científica,
seminários e trabalhos simulados de estagiários vinculados ao estágio de prática
simulada e ao de prática real sob sua responsabilidade;
II - orientar, supervisionar e avaliar as atividades e os trabalhos dos estagiários do
Escritório Modelo;
III - efetuar controle de freqüência dos estagiários;
IV - assinar, juntamente com os estagiários, quando exercer atividades no Escritório
Modelo, as petições e demais atos processuais encaminhados ao Poder Judiciário;
V - acompanhar os atos processuais e participar, quando necessário, com os
estagiários, das audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário
através do Escritório Modelo;
VI - apresentar ao professor responsável do Núcleo de Prática Jurídica, para análise
e deliberação, propostas de projetos alternativos de estágio e modificações da pauta
de seminários e trabalhos simulados da prática jurídica simulada;
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VII - desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função.

TÍTULO VI
DA SECRETARIA DE ESTÁGIO
Art. 17 Compete à secretaria de estágio:
I - manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de
toda documentação e legislação referentes ao estágio;
II - expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, respeitadas as
competências específicas do Professor Responsável do Núcleo de Prática Jurídica e
do Escritório Modelo, dos demais órgãos e da Coordenação do Curso, previstas na
legislação vigente;
III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a Faculdade mantém para
estágios curriculares na área do Direito, bem como fichas individuais e respectivo
controle, além de cópias dos termos de compromisso, devidamente assinadas, de
todos os estagiários do Curso de Direito que estiverem realizando seus estágios com
base nesses convênios;
IV - manter arquivo e controle dos processos ajuizados ou respondidos pelos
estagiários integrantes do Escritório Modelo e cuidar para que os estagiários
mantenham sempre atualizadas as informações dos seus processos;
V - manter cadastro de clientes do Escritório Modelo e cuidar para que seja sempre
atualizado pelos estagiários a cada novo atendimento ou ato processual;
VI - manter, em arquivo individual ou por equipe de estagiários, cópias de todas as
petições elaboradas pelos integrantes do Escritório Modelo;
VII - fazer a triagem inicial de carência das partes interessadas para serem
encaminhadas ao atendimento dos estagiários;
VIII - manter uma agenda das audiências dos processos ajuizados através do
Escritório Modelo, que deve ser atualizada pelos estagiários;
IX - acompanhar, juntamente com os estagiários, as publicações oficiais;
X - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem
solicitadas pelos professores responsáveis do Núcleo de Prática Jurídica e do
Escritório Modelo.
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TÍTULO VII - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 18 As atividades do estágio supervisionado do Curso de Direito obedecem ao
estipulado na legislação em vigor sobre estágios e ao previsto neste Regimento,
bem como no Regimento específico do Escritório Modelo, compreendendo o
exercício da prática jurídica em atividades simuladas e reais.

CAPÍTULO I
DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 19 São considerados estagiários para fins do estágio curricular todos os alunos
matriculados na disciplina Estágio Supervisionado, competindo-lhes principalmente:
I - freqüentar as atividades de prática simulada;
II - elaborar os trabalhos solicitados, referentes ao estágio e entregá-los aos
respectivos professores nos prazos fixados;
III - cumprir seus plantões junto ao Escritório Modelo;
IV - preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos no
Escritório Modelo, encaminhando-as à secretaria do Núcleo de Prática Jurídica para
cadastramento;
V - entregar periodicamente ao professor de estágio responsável pelo plantão,
relatório de todas as atividades realizadas durante o período respectivo,
acompanhado de auto-avaliação de seu desempenho;
VI - redigir e assinar petições, juntamente com o professor, de todos os processos
em que participar dentro do Escritório Modelo;
VII - comparecer aos atos processuais decorrentes de processo sob sua
responsabilidade;
VIII - informar à secretaria de estágio, com antecedência mínima de 3 (três) dias, as
datas, horários e locais das audiências dos processos sob sua responsabilidade;
IX - cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua
responsabilidade mantendo as pastas dos processos e sistema de controle
devidamente atualizados;
X - agir com ética profissional e zelar pelo bom nome do Núcleo e do Escritório
Modelo da faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés.
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XI – informar com antecedência mínima de 10 dias úteis a rescisão unilateral do
contrato de estágio, sob pena de reprovação na disciplina prática real em curso.
XII – observar as regras e práticas para controle de processos fixados por seu
professor orientador, buscando sempre, preferencialmente, orientação com este
quanto a atos processuais e de controle de processos.

CAPÍTULO II
DA PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA

Art. 20 A prática jurídica simulada é obrigatória, sendo distribuída ao longo da
execução da matriz curricular desde o início do segundo período.
Art. 21 A prática jurídica simulada é realizada através de disciplinas essencialmente
práticas denominadas de Prática Jurídica I, Prática Jurídica II, Prática Jurídica III,
Prática Jurídica IV e, Prática Jurídica V abrangendo os respectivos conteúdos:
Direito Civil I, II, III, IV e V e Direito Penal.
Art. 22 A prática jurídica simulada consiste de: oficinas de textos jurídicos; mesas
redondas de hermenêutica; análise de autos findos; júri simulado; visitas orientadas;
palestras com operadores de direito sobre a prática forense e metodologia de estudo
de casos.
Art. 23 A análise de autos findos proporciona ao aluno vivenciar todo o processo,
bem como analisar as decisões e as linhas adotadas pelas partes naquele feito.
Art. 24 O júri simulado proporciona ao corpo discente a prática de um verdadeiro júri
popular, através da análise de um processo concreto (autos findos), bem como a
produção dos debates (acusação/defesa), a formulação de quesitos, o voto de cada
jurado, além da fixação de pena pelo magistrado na hipótese de condenação.
Art. 25 As visitas orientadas consistem na presença dos alunos em audiências e
sessões dos Tribunais, com a obrigatoriedade da produção de um relatório
detalhado do ocorrido.
Art. 26 Tais visitas são divididas ao longo dos semestres, tendo sempre como base
a área de estudo de cada período correspondente.
Art. 27 As palestras com operadores do direito (juízes, promotores, advogados,
professores, escrivães, procuradores, defensores públicos) têm como objetivo dar ao
aluno a real noção do que ocorre na prática forense através de debates críticos.
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Art. 28 A metodologia de estudo tem por base a análise de casos práticos sob os
métodos indutivo e dedutivo, a fim de que o aluno tenha uma melhor noção de todo
o Direito, além de proporcionar a análise crítica da jurisprudência.

CAPÍTULO III
DA PRÁTICA JURÍDICA REAL

Art. 29 Será desenvolvida por meio do Escritório Modelo da Faculdade Presidente
Antônio Carlos de Aimorés e, também, por estágio externo realizado em entidades
conveniadas com a Faculdade.
Art. 30 As disposições referentes ao Escritório Modelo, bem como ao estágio
externo são objeto de regulamento específico.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO

Art. 31 O desempenho e a avaliação das atividades do estágio desenvolvidas na
prática jurídica simulada são efetuados conforme a legislação vigente e conforme
disposto no art. 57 do Regimento Geral da IES, levando em consideração os
seguintes instrumentos avaliativos: provas (escritas, orais e práticas), seminários,
trabalhos e relatórios, por meio dos quais o aluno deverá demonstrar qualidade de
desempenho.
Art. 32 O desempenho e a avaliação das atividades do estágio supervisionado, bem
como do Escritório Modelo serão abordados em Regimento específico.

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 33 Este regulamento somente poderá ser alterado por proposta da
Coordenação do Curso de Direito aprovada pelo respectivo Colegiado.
Art. 34 Compete ao Núcleo de Prática Jurídica e à Coordenação do Curso de Direito
dirimir dúvidas à interpretação deste Regimento, bem como suprir lacunas,
expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.
Art. 35 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
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Aimorés, 29 de julho de 2010.

Celso Luiz Marques
Presidente do Comitê de Gestão
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