
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE DIREITO

NORMAS REGULAMENTARES DO NÚCLEO DE 
PRÁTICA JURÍDICA

O Conselho Diretor da Faculdade de Direito (UFG),  no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei n.º 1.060/50, Lei n.º 8.906/94, na Resolução 
n. 09 de 29 de setembro de 2004,  e na Resolução CEPEC n. 696 de 2005, institui 
o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), que se regerá pela presente norma.

Título  I

Dos Princípios Gerais e Objetivos

Capítulo I 

         Dos Princípios Gerais

Art. 1 Estas normas regem as atividades de estágio do Curso de Graduação em 



Direito, em especial as disciplinas de Estágio Supervisionado I a V e Laboratório 
de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista).

Art. 2 O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ,  é o órgão de coordenação, controle, 
supervisão  e orientação das atividades obrigatórias de estágio de prática jurídica 
do Curso de Graduação em Direito, integrante do currículo pleno,  respeitadas as 
competências específicas dos Departamentos  e do Conselho Diretor.

Art. 3º O  NPJ destina-se à coordenar, supervisionar e executar as atividades do 
estágio  curricular  do  Curso  de  Direito,  mediante  a  prestação  de  serviços  de 
consultoria, assessoria e assistência jurídica às pessoas carentes nos termos do 
art. 5º, LXXV da CF, defesa dos direitos humanos fundamentais e apoio à projetos 
comunitários da cidadania.

Art.4º O NPJ disporá de instalações adequadas para treinamento das atividades 
profissionais  de  advocacia,  magistratura,  Ministério  Público,  demais  profissões 
jurídicas e para atendimento ao público.

Art. 5º O Núcleo de Prática Jurídica será regido pelos seguintes princípios:

I- da articulação entre  pesquisa, ensino e extensão;

II- das  atividades  essencialmente  práticas,  buscando  proporcionar  a 
participação  em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas 
à área de formação jurídica, bem como  sua análise crítica; 

III- da  ética  profissional  e  sua  prática  que  devem  perpassar   todas  as 
atividades  vinculadas ao estágio;

 
IV- da defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania;

V- da interdisciplinaridade.

Capítulo II

Dos Objetivos

Art. 6 O Núcleo de Prática Jurídica tem por objetivo:

I- proporcionar  aos  acadêmicos  de  graduação a  visão  crítica  do  direito,  a 
partir de múltiplas práticas relacionadas à  área de formação acadêmica, 
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assegurando a abordagem multidisciplinar;

II- qualificar o acadêmico do curso de Direito para o exercício profissional da 
advocacia,  magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e 
para atendimento ao público; inclusive, com a prática de atividades judiciais 
reais e simuladas.

III- desenvolver atividades, junto à comunidade, de orientação para o exercício 
da cidadania e educação para os direitos humanos;

IV- exercer a negociação e arbitragem como técnicas de resolução de conflitos;

V- relacionar-se com entes governamentais e não-governamentais, mediante 
convênio  e  parcerias  que  possam  trazer  benefício  à  comunidade  em 
qualquer das perspectivas de atuação do NPJ;

VI- supervisionar, controlar e orientar o estágio curricular;

VII- manter serviço de assistência judiciária à população carente,  através do 
Escritório  Modelo  de  Assistência  Jurídica  –  EMAJ,   diretamente  ou  em 
convênio com a Defensoria Pública e outras entidades ligadas ao Direito e 
ao Judiciário;

VIII- promover projetos de extensão jurídica, diretamente ou em convênio com 
entidades públicas e/ou privadas, envolvendo os acadêmicos em atividades 
de prestação de serviço comunitário.

Título II

Da Organização e  funcionamento

Capítulo I

                      Da  organização

Art. 7  São órgãos do Núcleo de Prática Jurídica:

I- Coordenadoria-Geral de  Estágios  e Sub-coordenadorias;
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II- Órgão  Executivo  de  Estágio  formado  pelos  Professores  de  Estágio  e 
Orientadores;

III- Secretaria de Estágio;

IV- Escritório Modelo  de Assistência Jurídica (EMAJ);

V- Laboratório de Práticas Simuladas (LAPS).

Capítulo II

Do funcionamento

Seção I

Da Coordenadoria-Geral de Estágios e Sub-Coordenadorias

Art.  8  A  Coordenadoria-Geral  de  Estágios  do  NPJ,  será  exercida  por  um 
coordenador  designado  pelo  Diretor  da  Faculdade  e  aprovado  pelo  Conselho 
Diretor,  nos  termos  do  art.  9º,  §  1º  do  Regulamento  Geral  dos  Cursos  de 
Graduação  da  UFG,  só  podendo  ocupar  o  cargo  um  dos  professores  com 
exercício mínimo de 2 ( dois ) anos junto a unidade, ou servidor administrativo com 
comprovada experiência junto ao NPJ.

Art. 9 Compete à Coordenadoria–Geral de Estágios do NPJ:

I-  coordenar o NPJ, cumprir e fazer cumprir suas normas;

II- implementar  as  decisões  do  Departamento  de  Formação 
Profissionalizante e do Conselho Diretor referentes a estágios;

III- propor  ao  Departamento  Profissionalizante  projetos  de  trabalho 
interdisciplinares  a  serem  desenvolvidos   conjuntamente  com  outros 
Departamentos  e unidades da UFG;

IV-   emitir parecer  sobre a viabilidade  didática e prática dos projetos alternativos 
de estágio,  encaminhados  ao  Departamento Profissionalizante;

V-    propor ao Diretor da faculdade modificações nas presentes normas, mediante 
aprovação do Conselho Diretor;
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VI- indicar as sub-coordenadorias do NPJ;

VII- encaminhar  aos  órgãos  competentes  na  UFG,  na  forma  da  legislação 
vigente, as propostas de convênios de estágio provenientes aprovados;

VIII- assinar  as  correspondências,  certidões  e  declarações  referentes  aos 
estágios;

IX- coordenar  as  atividades  e  freqüência  dos  professores,  orientadores, 
monitores e demais servidores do NPJ;

X- elaborar a escala de horários de atividades  dos estagiários no NPJ, de 
forma a     manter uma distribuição eqüitativa de acadêmicos nos diversos horários 
de funcionamento;

XI- encaminhar relatório das atividades desenvolvidas pelo    NPJ à Direção da 
faculdade, Conselho Diretor e Departamento Profissionalizante;

XII- elaborar  anual ou semestralmente programa básico,  ementa e  sistema de 
aferição das horas de atividades dos estagiários, através do manual de normas de 
estágio para aprovação do Conselho Diretor;

XIII- estabelecer e avaliar  os critérios e condições para o credenciamento ou 
convênios de cooperação e/ou parceria com públicas e privadas para receberem 
acadêmicos para o desenvolvimento de estágio;

XIV- aprovar atividades externas de estágio, em escritório de advocacia, órgão, 
entidade ou empresa previamente conveniada com a UFG (Min.Conv.091/03) para 
os  estagiários  previamente  matriculados  na  disciplina  de  Estágio  curricular, 
selecionados na forma e de acordo com os critérios estabelecidos pelo NPJ; 

XV- fixar  o  horário  de  funcionamento  do  Escritório  Modelo  de   Assistência 
Jurídica  com  aprovação do Diretor da Faculdade;

XVI- aprovar projeto de trabalho interdisciplinar a ser desenvolvido entre o NPJ e 
o  Departamento  Profissionalizante  relativo  as   disciplinas  associadas à  prática 
jurídica;

XVII- coordenar e supervisionar todas as demais atividades de estágio na forma 
destas normas e demais legislações vigentes;

Parágrafo único - As Sub-coordenadorias de Estágio serão instituídas pela 
Coordenadoria-Geral do NPJ, mediante aprovação do  Conselho Diretor, tendo a 
atribuições de assessoramento a todas as atividades da coordenadoria, bem como 
de  substituir  a  Coordenação   em  seus  afastamentos,   impedimentos  e 
designações, quando assim designadas.

5



Seção II

 Órgão Executivo de Estágio

ART.10.   O  órgão  executivo  será   formados  pelo  conjunto  de  Professores  e 
Orientadores  do NPJ do quadro de funcionários da Universidade,  indicados pela 
Coordenadoria-Geral de Estágios do NPJ,  designado pelo Diretor da Faculdade e 
aprovado pelo Conselho Diretor, nos termos da Resolução CNE/CES n. 9, de 27 
de  setembro  de  2004,  aprovada pela  Resolução n.  06/2002 CONSUNI e pela 
Resolução CEPEC n. 696 de 2005, a que compete:

I- orientar,  supervisionar  e  avaliar  todas  as  atividades  desenvolvidas  pelos 
estagiários que estejam sob sua responsabilidade, de acordo com a distribuição 
feita pela Coordenadoria-Geral, atribuindo-lhes as respectivas avaliações, sendo 
também  responsáveis  pelas  disciplinas  de  Estágio  Supervisionado  I  a  V  e 
Laboratório de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista), integrantes 
da grade curricular;

II- efetuar  controle  de  freqüência  dos  estagiários  sob  sua  responsabilidade, 
quanto às atividades desenvolvidas;

III-    acompanhar  a  elaboração,  corrigir  as  peças  processuais  e  assinar, 
juntamente  com  os  estagiários  pertencentes  às  equipes   pelas  quais  forem 
responsáveis, as petições encaminhadas ao Poder Judiciário  através do EMAJ e 
exigir o acompanhamento dos atos processuais subseqüentes;

IV-    orientar e acompanhar, quando previamente programado, as equipes de 
estagiários pelas quais for  responsável,   às audiências judiciais realizadas nos 
vários  órgãos que compõem o Poder  Judiciário,  relativas  aos processos  reais 
protocolizados  pelo EMAJ;

V- coordenar, agendar  e acompanhar as equipes de estagiários pelas quais 
for  responsável  às  visitas  orientadas  nos   órgãos  judiciais  constantes  da 
programação  semestral ou anual feita pela Coordenadoria-geral do NPJ;

VI-  orientar, acompanhar e supervisionar  os estagiários na atividade de triagem 
inicial  de carência das pessoas que solicitarem o atendimento no NPJ;

VII- exigir  e  controlar  a  entrega  dos  relatórios   das  audiências  realizadas  e 
cópias  das  respectivas  sentenças  dos  processos  liquidados,  da  equipe  de 
estagiários sob a sua responsabilidade;
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VIII- proceder  a  correição  trimestral,   examinando   todos  os  registros  de 
atendimento  das  equipes  e  o  cumprimento  ao  roteiro  de  atendimento  aos 
assessorados;

IX- entregar  trimensalmente  à  Coordenadoria-Geral,  relatório  das  atividades 
desenvolvidas no NPJ;

XI - desenvolver as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 
solicitadas pela Coordenadoria-Geral, na forma disciplinada nestas normas;

§1º  -  Os  professores-orientadores  devem ser  bacharéis  em Direito  com 
inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), nomeados após submetidos 
a  concurso  próprio,  e  exercerão  as  atividades  nos  moldes  disciplinados  pela 
Coordenadoria Geral do NPJ.

§2º - O Diretor da Faculdade poderá, no uso de suas atribuições, indicar 
professores do Departamento Profissionalizante para exercerem funções docentes 
no  NPJ,  por  meio  das disciplinas  próprias  de  Estágio  Supervisionado I  a  V e 
Laboratório de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista).

                                       Seção III

                            Da Secretaria de Estágio

Art. 11 .  Compete à Secretaria de Estágio :

I- inscrever  o  estagiário,  distribuir  em  equipes  aos  professores  e/ou 
orientadores,  controlar  os  registros  dos  atos  de  suas  atividades,  dando 
ampla   publicação  dos  prazos  e  das  avaliações  dos  resultados 
semestralmente, bem como das atividades  programadas pelo NPJ;

II- manter arquivo de controle de toda a correspondência recebida e expedida, 
bem como de toda a documentação referente ao estágio;

III- manter arquivo de controle de  convênios   da UFG com  na área de Direito, 
bem  como  as  cópias   dos  termos  de  compromisso   dos  respectivos 
estagiários;

IV- manter  arquivo  individual  de  cada  estagiário,  contendo  relatório  das 
atividades  práticas  e  simuladas,   os  procedimentos  realizados  nas 
atividades reais de assistência jurídica, com avaliação dos professores e 
orientadores;
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V- manter  a  agenda  das  audiências  referentes  aos  processos  ajuizados 
através do Serviço de Assistência Jurídica, que deve ser atualizada pelos 
estagiários;

VI- manter arquivo com fichas individuais de todos os estagiários que estejam 
realizando etapa de seu estágio em  órgãos conveniados;

VII- manter arquivo de controle e a atualização das cópias de atos praticados 
pelo estagiário nos processos  ajuizados através do EMAJ;

VIII- efetuar a inscrição  e encaminhamento das partes  ao atendimento pelos 
estagiários, respeitando a proporcionalidade por equipe;

IX- acompanhar, juntamente com os estagiários as publicações  oficiais;

X- elaborar e fornecer todos os formulários de atividades necessários para o 
funcionamento do EMAJ e demais atos do estágio;

XI- elaborar  e  publicar  os  calendários  de  atividades  do  NPJ  mensais, 
semestrais e anuais, dando ampla divulgação;

XII-  controlar  e  requisitar  todo o  material  de  consumo e  bens móveis  para 
utilização no NPJ;

XIII- controlar e catalogar o acervo da Biblioteca do NPJ;

XIV- desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 
solicitadas  pelo  Coordenador-Geral  do  NPJ,  na  forma  prevista  nestas 
normas.

XV- Incinerar a documentação classificada como definitivamente arquivada há 
mais de cinco (5) anos, mediante registro e autorização da Coordenadoria-
Geral.

Seção IV

Do Escritório Modelo de  Assistência Jurídica - EMAJ

Art.12. O NPJ disponibilizará obrigatoriamente de escritório para práticas jurídicas 
de  atendimento  à  comunidade  carente,  denominado  Escritório  Modelo  de 
Assistência  Jurídica  –  EMAJ,  que  terá  suas  atividades  desenvolvidas  pelos 
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Estagiários Supervisionados ou sejam, acadêmicos regularmente matriculados na 
disciplina a que compete:

I- atendimento das partes carentes da comunidade, compreendendo triagem, 
pesquisa,  elaboração  de  peças  processuais  e  acompanhamento  dos 
respectivos processos das atividades práticas reais do estágio  nas áreas 
cível,  criminal  e  trabalhista.  A triagem de seleção será obrigatoriamente 
coordenada pelo Serviço de Assistência Social do NPJ.

II-   para fim de atendimento junto ao EMAJ os acadêmicos-estagiários serão 
distribuídos em equipes para os professores/orientadores, que serão responsáveis 
pela  orientação  e  acompanhamento   dos  atos  processuais,   firmando  suas 
assinaturas, incluindo as pendências das partes que puderem ser solucionadas 
sem o necessário protocolo judicial.

III- o EMAJ funcionará durante o ano letivo em horário de atendimento  ao 
publico fixado em local de ampla divulgação pelo NPJ  após aprovação da Direção 
da Faculdade.

Parágrafo.ùnico.   Durante  os  períodos  de  férias  e  recessos  haverá 
obrigatoriamente  plantão  em  horário  previamente  fixado   de  acordo  com  os 
horários de atendimentos da UFG, com finalidade de atender aos atos urgentes de 
assistência e acompanhamento de processos  em andamento.

Seção V

Do Laboratório de Práticas Simuladas

Art.  13. O Laboratório de Práticas Simuladas (LAPS) será um centro de 
atividades, instalado no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com extensão à sala de 
aula, de acordo com as disciplinas Estágio Supervisionado I a V e Laboratório de 
Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista), que permitirá ao acadêmico 
a prática de atos inerentes às diversas funções dos operadores do Direito, desde o 
oficial de justiça, o escrivão, o advogado, o promotor, o magistrado, por meio de 
simulações  de  processos  e  procedimentos,  sob  a  supervisão  do  professor 
responsável.

Parágrafo único. O LAPS inserir-se-á na estrutura do NPJ, juntamente com 
a Coordenação, a Secretaria e o Escritório Modelo.

Art. 14. São objetivos do LAPS:

I. Implementar e inserir o acadêmico na rotina da prática forense;
II. Desenvolver  a pesquisa doutrinária e jurisprudencial  a ser  aplicada no 

caso simulado;
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III. Despertar no acadêmico os princípios éticos e morais a serem adotados 
nas atividades inerentes aos operadores do Direito;

IV. Familiarizar  o  acadêmico quanto à postura dos profissionais  do Direito 
nas suas diversas áreas de atuação;

V. Fazer com que o acadêmico utilize mais da estrutura da faculdade para 
produzir  seus trabalhos,  servindo do Laboratório  como local  adequado 
para realização de suas atividades propostas em sala de aula.

VI. Promover  o  Tribunal  do  Júri  Simulado,  sendo  que  para  tanto,  o  NPJ 
deverá  realizar  um evento  contando com o  maior  número  possível  de 
Faculdades de Direito.

Art. 15. O LAPS integra o NPJ, com a seguinte estrutura:

I. Escrivania Modelo contendo estrutura material e administrativa cartorária 
necessária,  tais  como:  mesa,  balcão,  arquivos  para  os  processos 
simulados, computador, carimbos, livros de registros etc.

II. Sala de audiências com o mobiliário necessário e inerente às atividades 
simuladas.

Parágrafo  único.  As  disciplinas  de  Estágio  Supervisionado  I  a  V  e 
Laboratório de Prática Jurídica (Cível  I  e II,  Penal I  e II  e Trabalhista), quando 
voltadas para a realização de atividades simuladas, utilizar-se-ão da Escrivania 
Modelo  para  protocolo  e  carga  dos  autos,  e  da  Sala  de  audiências  para  a 
realização das mesmas.

Título III

Capítulo I

Do Estagio e das Atividades do Estágio

Art.  16.   O Estágio  Supervisionado de prática jurídica é componente curricular 
obrigatório e suas atividades serão ministradas mediante a supervisão do Núcleo 
de  Prática  Jurídica,  por  sua  coordenação,  sendo  necessária  a  matrícula  do 
estagiário na Secretaria da Faculdade e inscrição no NPJ.

§ 1. Para efeito do Estágio Supervisionado, tratado no presente dispositivo, 
as atividades a serem avaliadas, com a atribuição de notas, serão as mesmas 
desenvolvidas nas disciplinas integrantes do Núcleo Específico Profissionalizante, 
na condição de disciplinas obrigatórias, conforme a Resolução n. 696, expedida 
pela Reitoria da Universidade Federal de Goiás,  ad referendum do CONSELHO 
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DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA (CEPEC) da UFG, em 26 de 
Janeiro de 2005, a saber: de Estágio Supervisionado I a V e Laboratório de Prática 
Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista).

§ 2. Das atividades de que trata o presente artigo será elaborado relatório, 
o qual será enviado para a Coordenação de Estágio das Instituições de Ensino 
Superior, para a avaliação pertinente, conforme artigo 7.º, § 1.º, da Resolução n. 
09 – CNE/CES, de 29 de Setembro de 2004.

§  3.  Para  aprovação  no  NPJ,  o  acadêmico-estagiário  deverá  obter  a 
aprovação semestral nas disciplinas Estágio Supervisionado I a V e Laboratório de 
Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista), bem como cumprir a carga 
horária mínima prevista para o estágio na Resolução CEPEC n. 696 de 2005.

§ 4.  Somente poderá se inscrever no estágio o acadêmico regularmente 
matriculado  que estiver  cursando o  5º  (quinto)  período  de  sistema de crédito, 
ocasião em terá ciência do MANUAL DO ESTAGIÁRIO.

§  5.  O estágio  será  desenvolvido  em cada semestre  letivo,  mediante  o 
cronograma estabelecido pelo NPJ, que disporá sobre os critérios de avaliação 
para  atribuição  de  notas  das  atividades  realizadas,  por  meio  das  disciplinas 
próprias.

§  6.  O  estagiário  que  for  servidor  de  órgãos  judiciais,  para-judiciais, 
jurídicos ou técnico-jurídicos, ou que esteja desenvolvendo estágio em entidade 
conveniada, não está dispensado das atividades previstas NPJ.

Art.17. As atividades de Estágio terão natureza essencialmente prática na área 
jurídica e  serão desenvolvidas  e supervisionados pelo NPJ ,  compreendendo:

I - Prática Jurídica Real;

II- Prática Jurídica Simulada;

III- Acompanhamento de Audiências e Visitas Orientadas;

IV- Acompanhamento de extensão de serviços comunitários.

18. As  atividades  de  Prática  Jurídica  Real  serão  obrigatoriamente 
desenvolvidas  através  do  EMAJ,  sob  orientação  e  acompanhamento  de 
professor/orientador responsável pela equipe/disciplina de estagiários.

§  1º.  A  Prática  Jurídica  Real  consiste  em  triagem,  petição  de  peças 
processuais e acompanhamento de audiências relativas ao processo,  ainda que o 
estagiário exerça cargo ou função ou mesmo  esteja em estágio junto a órgão 
conveniado de natureza judicial ou parajudicial  ou técnico-jurídicos.
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§  2º.  A  critério  da  Coordenação  do  NPJ,  o  estagiário  terá  que  cumprir 
atividades  de  práticas  reais,  devendo  atender    ao  público,   elaborar  peças 
processuais,  acompanhar  andamento  de  processos,  participar  de  audiências, 
efetuar diligências junto as secretarias, cartórios ou  escrivanias, sem prejuízo dos 
demais atos  que se fizerem necessário ao atendimento do estágio, cabendo aos 
professores-orientadores  avaliar  cada  atividade,  conforme  o  MANUAL  DO 
ESTAGIÁRIO vigente.

Art. 19.  As atividades de Prática Jurídica Simulada serão desenvolvidas por meio 
de Laboratório de Práticas Simuladas – LAPS – e devem estimular a composição 
e apresentação de litígios figurados, ou a reprodução de litígios reais de fatos 
atuais,  o debate  contraditório  e o julgamento motivado.

Parágrafo.Único. As atividades de Prática Jurídica Simulada consistirão na 
análise de autos findos, elaboração de processos simulados, redação de petições 
simuladas, realização de atos de persuasão oral ou escrito, júri simulado, técnicas 
de negociação coletivas, de arbitragem e conciliação, seminário, sem prejuízo de 
outras atividades afins.

Art. 20.  As atividades de Acompanhamento de Audiências e Visitas Orientadas 
serão realizadas sob a orientação dos professores/orientadores, com a entrega de 
relatório  feito  de  acordo  com formulário  fornecido  pela  Secretária  de  Estágio, 
devendo conter a assinatura da autoridade responsável pela realização do ato ou 
do professor-orientador.

§ 1º. As atividades de Acompanhamento de Audiências na Justiça Comum 
Estadual  de  1º  e  2º  graus,  Justiça  Federal,  Justiça  do  Trabalho,  Juizados 
Especiais  Criminais  e  Cíveis  Estaduais  Federais,  Sessões  na  Câmara  de 
Conciliação  e  Arbitragem,  Conselho  Penitenciário  e  Conselho  Administrativo 
Tributário, além de outros órgãos judiciais, serão realizadas sob a orientação do 
professor/orientador  responsável,  que  informará  aos  estagiários  os  aspectos 
éticos e formais do ato.

§  2º  As  Visitas  Orientadas  se  realizarão  sob  a  coordenação  e 
acompanhamento de professor/orientador responsável pela atividade, de acordo 
com a programação feita pelo NPJ.

Art.21. As atividades de extensão comunitária compreendem o acompanhamento 
de programas de ações comunitárias em setores periféricos,  os realizados pelas 
lideranças governamentais e não governamentais,  clubes de serviços e outros, 
para efeito de atribuição de avaliação de estágio.

Art.22.   O  NPJ  contará  com  plantões  diários,  de  forma  a  permitir  que  os 
estagiários desenvolvam todas as atividades oferecidas pelo NPJ.
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Art.23. O NPJ contará com a presença de professores/orientadores especialmente 
indicados para atuarem na prática das atividades, com escala de distribuição por 
equipes/disciplinas de estagiários para orientação, supervisão e acompanhamento 
das atividades práticas, reais e simuladas .
 

Parágrafo único.  Os acadêmicos-estagiários poderão ser  distribuídos em 
grupos  aos  professores/orientadores,  que  os  supervisionarão  em  todas  as 
atividades práticas desenvolvidas,  internas e externas, efetuando nos trabalhos 
executados as respectivas avaliações.

Capítulo II

Do Estágio Extracurricular e do Estágio na Defensoria Pública
(Estágio Profissional da Advocacia)

Art. 24. O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei n. 8.906, de 04/07/94, 
de caráter extracurricular, inclusive para graduados, que não se confunde com o 
estágio supervisionado descrito artigo 16, podendo, contudo, ser oferecido pela 
Faculdade de Direito, mediante convênio com a OAB, complementando-se a carga 
horária  efetivamente  cumprida  no  estágio  supervisionado  e  sem  prejuízo  da 
mesma, com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto da 
advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina.

Capítulo III.

                                       Dos Estagiários

Art  25.  São  considerados  estagiários  os  acadêmicos inscritos  na  disciplina  de 
Estágio Supervisionado I a V e Laboratório de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I 
e II e Trabalhista), parte integrante da grade curricular, correspondendo cada uma 
das disciplinas  a um semestre.

Art. 26.  São deveres do estagiário:

I- cumprir  o  Plano  de  Estágio  e  seu  respectivo  cronograma  dentro  dos 
princípios da ética, com  assiduidade e pontualidade;
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II- atender  às  orientações  dadas  pelos  professores  e  orientadores  na 
coordenação  de  estágio,  assegurada  sua  liberdade  de  expressão  e 
participação;

III- efetuar triagem inicial de carência econômica das pessoas que solicitarem 
atendimento no NPJ;

III- atender às partes no NPJ;

IV- tratar  todos  e  especialmente  os  funcionários,  professores/orientadores  e 
consulentes do NPJ com seriedade, respeito e urbanidade, assegurando-
lhes os direitos fundamentais;

V- assinar,  em  sua  escala  de  plantão,  o  livro  de  ponto,  cumprindo,  com 
pontualidade e assiduidade,  o horário de estágio, de acordo com escala 
realizada pela Coordenadoria-Geral no início do semestre;

VI- manter rigorosa vigilância sobre os casos reais que lhes forem distribuídos, 
zelando  pra  que  não  se  perca  nenhum  prazo,  e  comunicando 
imediatamente ao orientador, qualquer despacho ou fluência de prazos;

VII- manter atualizada as anotações das fichas de andamento dos casos reais 
ou sob sua responsabilidade, apresentado ao orientador todas as cópias 
das  peças  processuais  elaboradas  e  as  demais   ocorrências  que  se 
verificarem nos processos sob a sua responsabilidade;

VIII- apresentar, mensalmente, ou quando solicitado, relatório de andamento das 
causas sob sua responsabilidade ao professor e/ou orientador.

IX- Efetuar a entrega de todas as peças processuais devidamente impressas, 
às suas expensas, no número de vias necessário.

Art. 27. É vedado ao estagiário:

I- cobrar,  aceitar  ou  receber,  a  qualquer  título,  dinheiro  ou  qualquer  outro 
valor da parte atendida no NPJ;

II- cobrar,  aceitar  ou  receber  honorários  por  serviços  prestados  aos 
consulentes do NPJ;

III- Reter, indevidamente, documentação das pessoas atendidas.

IV- Proceder em desacordo com os princípios de ética estabelecidos na Lei n. 
8.906/94 (OAB).

V - Efetuar relatórios de audiência para efeito de aproveitamento para o estágio, 
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em que for parte .

Parágrafo Único. Quando for necessário o pagamento de custas ou a realização 
de  qualquer  outra  despesa  relacionada  com  o  andamento  do  processo  o 
interessado fará o depósito da quantia correspondente diretamente na Secretaria 
do NPJ, mediante guia preenchida pelo estagiário.

                                             Capítulo V

Das Monitorias

Art. 28.  O NPJ contará com o mínimo de quatro monitores remunerados ou não 
remunerados, escolhidos mediante prévia seleção entre acadêmicos da faculdade 
que já tenham desenvolvido cinqüenta por cento (50%) das atividades do Estágio 
Supervisionado  e  tenham  concluído  o  3º  ano  seriado,  correspondente  ao  6º 
período.

Art. 29. Compete aos monitores  das disciplinas do Estágio Supervisionado I a V e 
Laboratório de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I e II e Trabalhista) a tarefa de 
assessorar   os  professores/orientadores  de  estágio,  orientar  estagiários  no 
desempenho de suas atividades e as demais atribuições que forem solicitadas 
pela Coordenadoria do NPJ.

Título IV

Capítulo I

Da Comprovação dos Resultados

Art. 30. A comprovação do cumprimento do estágio, para efeito do que dispõe o § 
2º  do art.  17,  far-se-á mediante o encaminhamento à Secretaria  do NPJ,  pelo 
professor responsável pelas disciplinas Estágio Supervisionado I a V e Laboratório 
de  Prática  Jurídica  (Cível  I  e  II,  Penal  I  e  II  e  Trabalhista),  das  notas  e  da 
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freqüência  dos  acadêmicos,  segundo  a  carga  horária  mínima  prevista  na 
Resolução CEPEC n. 696 de 2005.

Art. 31. A comprovação das atividades realizadas pelos acadêmicos-estagiários, 
quando  não  acompanhados  pelo  Professor/orientador,  será  feita  por  meio  de 
documento  expedido  pela  autoridade  competente  do  órgão  onde  elas  se 
realizarem,  constando  do  documento  o  dia  e  o  horário  das  atividades  do 
estagiário.

§  1º  -  Os  estagiários  deverão  apresentar  relatórios  sobre  as  atividades 
desenvolvidas  em  audiência  que  se  submeterão  ao  conceito  que  lhes  será 
atribuído.

§ 2º - Aplicam-se, no que couber,  as mesmas disposições aos acadêmicos que 
fizerem  o  Estágio  no  Serviço  de  Assistência  Jurídica  do  NPJ   e  no  Juizado 
Especial Cível com funcionamento nesta Faculdade, nos termos do MANUAL DO 
ESTAGIÁRIO vigente.

Art. 32. O estagiário aprovado receberá Certificado de aprovação expedido pelo 
NPJ.
 

Título V

Das Disposições Transitórias e Finais

Art.  33. A inscrição do Estagiário no Núcleo de Prática Jurídica é obrigatória a 
partir do 5º período letivo inclusive, devendo ser feita após matrícula na Secretaria 
da Faculdade.

Art. 34. Aplica-se a presente norma a todos os estagiários já matriculados no NPJ.

Parágrafo.único. Os acadêmicos-estagiários da antiga grade curricular  (sistema 
seriado), inclusive os do 5º ano anual, deverão concluir o estágio de acordo com 
as normas contidas no  MANUAL 2007, por não terem cursado as Disciplinas de 
Estágio Supervisionado I a V e Laboratório de Prática Jurídica (Cível I e II, Penal I 
e II e Trabalhista), em vigor a partir de 2005.

Art.  35.  Os  casos  omissos   não  resolvidos  pela  Coordenadoria  e  Sub 
coordenadorias de Estágio serão levados ao Conselho Diretor da Faculdade, com 
o  prévio  parecer  da  Coordenadoria  do  Estágio,  por  intermédio  de  atos 
administrativos competentes.
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Art. 36. As presentes normas entram em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho  Diretor,  revogadas  as  disposições  em  contrário  e  se  aplicam  aos 
Núcleos de Práticas Jurídicas existentes em outras unidades de extensão a esta 
Faculdade, ainda que em funcionamento em outro Município.

Art. 37. Dentro do prazo de 30 dias a partir da data de aprovação destas normas 
deverá ser elaborado o Manual do Estagiário, que  será entregue ao acadêmico 
que se inscrever no Estágio, dando-se ampla publicação a comunidade discente e 
docente.

Aprovado  pelo  Egrégio  Conselho  Diretor  da  Faculdade  de  Direito  da 
Universidade Federal de Goiás, em Reunião realizada em 12 de fevereiro de 
2008, às 10:00 hs.

Prof. Eriberto – Diretor /Fac.Direito UFG

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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