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FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA - FESV 
COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 

REGULAMENTO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 
 

Estabelece normas para a realização dos Estágios de 
Práticas Jurídicas do curso de graduação em Direito da 
Faculdade Estácio de Sá de Vitória – FESV e de 
funcionamento do seu Núcleo de Práticas Jurídicas – 
N.P.J. 

 
O Coordenador do Curso de Direito, no uso das atribuições Regimentais conferidas pela 
Faculdade Estácio de Sá e de conformidade com e legislação vigente determina: 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º. Este regulamento é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da 
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA, na condição de ANEXO, e tem por finalidades definir 
normas e critérios de cumprimento do Estágio de Práticas Jurídicas e do funcionamento do 
N.P.J. - Núcleo de Práticas Jurídicas, estabelecendo ainda seu campo de atuação, 
competências e estrutura organizacional, além de disciplinar as atribuições do corpo docente, 
técnico-administrativo e dos estagiários que nele desenvolvam suas atividades. 
 
Art. 2º. Os estágios obrigatório ou não obrigatório, desenvolvidos sob a coordenação e 
supervisão do Núcleo de Práticas Jurídicas, têm cunho exclusivamente prático e 
interdisciplinar, devendo proporcionar ao estudante a participação em situações reais e 
simuladas de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica 
das mesmas. 
 
§ 1°. A carga horária obrigatória de Estágio de Práticas Jurídicas a ser cumprida pelo 
acadêmico é a que consta da Organização Curricular do Curso, que emana do seu PPC, sendo 
desenvolvida em duas vertentes: 
 
a) Sob a denominação de PRÁTICA SIMULADA I a V, desenvolve-se do 6º. ao 10º. períodos 
do Curso a carga horária definida no respectivo currículo, cuja integralização se cumpre por 
meio de atividades práticas nas áreas cível, empresarial, do consumidor, tributária, trabalhista, 
penal e seus respectivos processos, cujos conteúdos estão previstos em ementário que integra 
o Projeto Pedagógico do Curso; 
 
b) Sob a denominação de ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, desenvolve-se a 
partir do 7º até o 10º períodos do Curso as atividades práticas reais, com 50% (cinqüenta por 
cento) da carga horária cumprida obrigatoriamente nas dependências do N.P.J. e os outros   
50% (cinqüenta por cento) da carga horária podendo ser desenvolvidos externamente, 
mediante contrato de estágio com instituições e/ou órgãos conveniados com a FESV; 
 
§ 2º. De conformidade com a legislação de estágios vigente e, seguindo os interesses 
pedagógicos do Curso, o aluno poderá realizar estágios não obrigatórios, os quais não serão 
computados para fins de integralização de Carga Horária do Curso, mas tão somente para o 
desenvolvimento prático e intelectual do acadêmico. 
 
§ 3º. O ESTÁGIO DE PRÁTICAS JURÍDICAS, em qualquer de suas modalidades, realiza-se 
sob orientação e supervisão de professores orientadores indicados para essa finalidade pela 
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FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA – FESV, com obrigatório acompanhamento do 
desempenho do acadêmico; 
 
§ 4º. O Estágio Curricular Supervisionado externo poderá ser realizado em órgãos da 
administração pública, em quaisquer das suas esferas, como defensoria pública, repartições do 
Poder Judiciário e do Ministério Público ou ainda em empresas privadas e escritórios, sempre 
mediante convênios celebrados com a FESV e sob supervisão de professor da instituição; 
 
§ 5º. O aluno matriculado no Estágio Curricular Supervisionado junto ao N.P.J., a partir do 7º 
período do Curso de Direito, poderá obter a carteira de estagiário junto à OAB, nos termos do 
art. 9º da lei 8.906/94. 
 
§ 6º. Qualquer estágio realizado antes do período previsto na organização curricular do curso, 
ou sem a cobertura de termo de convênio firmado entre a FESV e a concedente do estágio ou 
ainda, como estudos independentes ou por solicitação voluntária do aluno, não serão 
considerados para fins de cumprimento da carga horária de “Estágio Curricular 
Supervisionado”. 
 
§ 7º. Não se classificam como estágio, em nenhuma circunstância, atividades práticas jurídicas 
que o aluno desenvolva profissionalmente, mediante remuneração e demais elementos que 
constituam relação de trabalho ou de função pública, ainda que por nomeação ou eleição; 
 
Art. 3º. As atividades práticas desenvolvidas sob a Coordenação do N.P.J. abrangem o eixo de 
formação prática do Curso de Direito e têm como meta constante a integração entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 
 
Parágrafo único. As atividades práticas jurídicas não se confundem com as atividades 
complementares, nem com o trabalho de curso. 
 
Art. 4º. Todo o desenvolvimento das atividades de Práticas Simuladas e dos Estágios 
Curriculares Supervisionados, coordenados ou supervisionados pelo Núcleo de Práticas 
Jurídicas terá como princípio e eixo fundamental a observância os ensinamentos da ética 
profissional do operador do direito, como elemento indispensável para a formação do futuro 
bacharel. 
 

CAPÍTULO II  

DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

Seção I 

Da Abrangência, Atribuições e Atuação do NPJ 

Art. 5º. O N.P.J., por suas unidades executivas e de acordo com o Projeto Pedagógico do 
Curso, proporcionará o desenvolvimento acadêmico e intelectual do aluno por meio da prática 
das múltiplas atividades inerentes à formação jurídica, proporcionando a aplicação real e 
simulada de conteúdos das disciplinas profissionalizantes, nas diversas áreas do Direito (Cível 
e Processual Civil, Trabalhista e Processual do Trabalho, Penal e Processual Penal, etc...). 
 
Parágrafo único. Também é parte integrante da área de abrangência do N.P.J. a propositura de 
projetos sociais e de extensão às comunidades, em cumprimento da função social do Curso de 
Direito e da FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESV, os quais deverão ser examinados e, em sendo 
aprovados pelos colegiados competentes da instituição, serão executados exclusivamente 
pelos acadêmicos de direito ou em associação com acadêmicos de outros cursos da instituição 
e por voluntários das comunidades, mediante orientação docente, com o objetivo de prestar 
atendimento, apoiar, acompanhar e orientar pessoas carentes, comunidades e suas 
associações e/ou instituições beneficentes. 
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Art. 6º. Para o cumprimento do disposto no artigo 5º. o N.P.J., por intermédio dos seus órgãos 
executivos, deverá: 
 
a) promover, controlar e avaliar as atividades de estágio e práticas jurídicas desenvolvidas 
pelos alunos do curso de direito da FESV; 
 
b) manter, administrar e coordenar os serviços de assistência jurídica direta ou os que forem 
ministrados por meio de convênios firmados com o Poder Judiciário ou com outros órgãos da 
administração pública, ou ainda aqueles desenvolvidos sob convênio com empresas da 
iniciativa privada; 
 
c) manter ficha individual e atualizada de cada aluno matriculado na prática jurídica, da qual 
possa se verificar o acompanhamento analítico das atividades desenvolvidas pelo estudante, 
bem como aferir o seu grau de aproveitamento; 
 
d) possibilitar ao aluno o exercício das práticas jurídicas dentro do âmbito da instituição, seja 
por meio do Laboratório de Práticas Simuladas, ou por meio de Escritório de Assistência 
Jurídica Gratuita, prestando assistência à comunidade carente; 
 
e) fomentar a formação de convênios com as pessoas jurídicas de direito público e privado, por 
meio dos quais os alunos possam desenvolver estágios supervisionados obrigatórios e não 
obrigatórios; 
 
f) ministrar por meio dos professores-orientadores as práticas jurídicas simuladas, incluindo as 
práticas de conciliação, mediação e arbitragem e organizar todo o material de apoio para o 
bom desenvolvimento dos trabalhos; 
 
g) viabilizar junto ao Poder Judiciário a instalação de unidades jurisdicionais nas dependências 
da FESV, atendendo aos compromissos que forem cometidos à Instituição em instrumentos 
próprios; 
 
h) manter relatórios atualizados e fidedignos referentes a todas as atividades desenvolvidas 
diretamente pelo Núcleo ou por meio de entidades conveniadas, dos quais se possa aferir o 
grau de oferta de oportunidades que o Curso oferece aos seus alunos, bem como o grau de 
participação do Curso de Direito em projetos sociais integrados às comunidades. 
 

Seção II 
 

Da Estruturação Administrativo-Funcional 
 
Art. 7º. O Núcleo de Práticas Jurídicas, vinculado à Coordenação Geral do Curso de Direito, 
será composto por: 
 
a) coordenador do NPJ; 

b) professores orientadores; 

c) secretaria executiva; 

d) monitores de prática jurídica; 

 
Art. 8º. O N.P.J. é composto pelas seguintes unidades executivas: 
 
a) Laboratório de práticas jurídicas simuladas, responsável pelo estágio obrigatório interno 
do Curso de Direito na Instituição, tendo ao seu encargo a supervisão, no que couber, da 
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regência das Práticas Jurídicas Simuladas ministradas do 6º ao 10º período do curso, de 
acordo com a carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso de Direito; também é 
da responsabilidade dessa unidade executiva o fomento à pesquisa prática em autos findos, ou 
em processos correntes junto aos diversos cartórios das varas judiciárias; a elaboração de 
cronogramas de visitas orientadas a órgãos dos poderes constituídos do Estado (Executivo, 
Legislativo e Judiciário); a designação de tarefas extra-classe como a assistência obrigatória a 
audiências nas diversas varas judiciárias, a oitiva de interrogatórios e acompanhamento de 
inquéritos policiais, a participação em tribunais de júri; o exercício prático simulado das práticas 
forenses civil, penal e trabalhista, com redação de peças prático-profissionais e formação de 
processos simulados; o incentivo ao exercício da oratória, com sustentações orais e práticas 
simuladas do júri popular; o exercício prático das técnicas de solução alternativa dos litígios 
como: negociações coletivas, conciliação, mediação e arbitragem; 
 
b) Laboratório de Práticas Jurídicas Reais, unidade que congrega as diversas práticas e 
políticas do curso voltadas para o exercício das operações jurídicas reais, necessárias para o 
cumprimento do estágio obrigatório, podendo ser interno ou externo, composto por: 
 
b.1) Escritório do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, unidade que visa disponibilizar 
aos alunos o estágio real no âmbito interno da instituição, por meio do qual se exercita a prática 
advocatícia em situações reais, dando aplicabilidade efetiva aos ensinamentos teóricos e 
complementando as situações estudadas nas práticas simuladas. Nessa unidade o aluno 
estagiário atende aos clientes, sujeitos reais de determinada relação jurídica, prestando 
orientação, recolhendo e analisando documentos, elaborando, sob orientação docente, as 
peças processuais correspondentes, examinando em cartórios os autos dos processos 
patrocinados pelo serviço de assistência gratuita à população carente, com elaboração de 
relatórios procedimentais. É por intermédio da prática jurídica real que o estagiário tem contato 
direto com a estrutura da organização judiciária, inclusive fazendo as audiências, devidamente 
acompanhado pelos professores orientadores, e realizando todas as demais tarefas 
decorrentes desse serviço assistencial, de acordo com o disposto na lei nº. 1.060 de 05 de 
fevereiro de 1.950; 
 
b.2) Juizado Especial Adjunto, unidade que funciona nas dependências da FESV mediante 
convênio com a Justiça Estadual, na qual os alunos atuam como auxiliares do juízo, no 
exercício de todas as atividades que lhes são permitidas na condição de estagiários, como 
serviços cartorários, atendimento às partes, tomada a termo de reclamações, conciliações, 
secretaria do juízo, escrevente e outras que lhes forem atribuídas pelos magistrados ou pela 
Coordenação do N.P.J.; 
 
b.3) Núcleo de conciliação, mediação e arbitragem, unidade que visa exercitar as práticas 
de soluções extrajudiciais dos conflitos, a partir de mecanismos reconhecidamente eficazes na 
promoção da justiça não judicializada. Todas as demandas em que seja legalmente possível 
sua solução pela via extrajudicial são levadas à tentativa de acordo pelas partes, por meio da 
mediação e da conciliação, antes do ajuizamento da demanda judicial. Os alunos/estagiários 
serão capacitados a realizarem tais atividades, por meio de cursos específicos em parceria 
com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
 
b.4) Núcleo de Estágio e Emprego, unidade encarregada do estágio externo supervisionado, 
tendo sob sua responsabilidade o fomento à formação de convênios com os órgãos e 
instituições governamentais e não-governamentais, entidades e empresas públicas e/ou 
privadas e escritórios de sociedade de advogados, nos quais o aluno poderá desempenhar as 
mais variadas atividades inerentes à formação jurídica; essa unidade tem a responsabilidade, 
quando necessário, de selecionar os estagiários, avaliá-los durante todo o estágio e verificar as 
condições em que se realiza o mesmo, principalmente supervisionando a espécie e a 
qualidade das atividades que serão desenvolvidas, visando evitar a contratação de estagiário 
da área jurídica para o exercício de atividades diversas àquela mencionada no contrato de 
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estágio. Esse estágio tem por fim o aperfeiçoamento e a complementação do ensino e da 
aprendizagem, através da vivência e da aprendizagem social, profissional e cultural, uma vez 
que o aluno atuará em situações reais de trabalho. 
 
Art. 9º. O Núcleo de Práticas Jurídicas tem como órgão técnico-administrativo e de apoio a 
secretaria executiva, que é a unidade central de registro das atividades do Núcleo de Práticas 
Jurídicas, respeitadas as competências da Secretaria Acadêmica, atuando como órgão 
centralizador dos registros e das informações pertinentes aos estágios de prática jurídica e 
elaborando os respectivos relatórios. 
 
Parágrafo único. De acordo com a estrutura funcional do N.P.J., poderão ser instituídas 
subsecretarias para melhor organizar e armazenar as informações referentes a cada unidade 
executiva; 
 
 

Seção III 
 

Das Atribuições do Pessoal Executivo e Técnico Administrativo 
 
Art. 10. O Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas tem, entre outras, as seguintes 
atribuições: 
 
a) executar as ações pertinentes ao bom funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas, de 
acordo com o definido no presente regulamento; 
 
b) fixar, obedecida a legislação vigente e ouvidas a Coordenação do Curso e a Diretoria 
Acadêmica, o horário do funcionamento das unidades executivas do NPJ; 
 
c) coordenar as atividades dos professores-orientadores, funcionários, monitores e dos alunos 
estagiários nas unidades com integram o N.P.J.; 
 
d) articular junto aos diversos setores públicos e privados a celebração de convênios para 
realização das atividades de estágios supervisionados externos, zelando para que as 
atividades desenvolvidas pelo estagiário não se desviem das atividades jurídicas típicas, sob 
pena de descredenciamento da instituição, empresa ou órgão conveniado; 
 
e) fixar os critérios e condições a serem exigidas para o credenciamento de escritórios de 
sociedade de advogados, órgãos e instituições governamentais e não-governamentais, 
entidades e empresas públicas e privadas, para receberem alunos do Curso de Graduação em 
Direito como estagiários; 
 
f) apresentar à Coordenação do Curso de Direito relatórios ordinários semestrais ou 
extraordinários, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pelo NPJ; 
 
g) manifestar-se, sempre que solicitado, perante os órgãos da instituição sobre assuntos 
pertinentes às diversas atividades de estágio; 
 
h) comunicar por escrito e imediatamente à Coordenação do Curso de Direito o desvio de 
conduta, a atuação antiética ou quaisquer outros atos que firam esse Regulamento, o 
Regimento Geral da FESV e a legislação pátria, por parte de qualquer integrante dos quadros 
do Núcleo de Práticas Jurídicas; 
 
i) examinar e avaliar, com base nos termos do convênio e/ou nos relatórios mensais 
apresentados pelo estagiário, bem como nas observações dos orientadores, o desempenho 
dos estagiários, atribuindo-lhes, quando couber, a pontuação correspondente; 
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j) fixar, em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito, a forma e os critérios de seleção 
de monitores para o núcleo, e, em conjunto com a Direção Geral da IES o valor da bolsa 
monitoria; 
 
k) sugerir à Coordenação Geral do Curso nomes de professores de prática jurídica para 
orientarem as atividades desenvolvidas no Laboratório de Práticas Simuladas e no Escritório 
de Assistência Jurídica, ou para supervisão dos estágios externos; 
 
l) assinar as correspondências, certidões e declarações referentes aos estágios; 
 
m) desenvolver e propor modificações, juntamente com a Coordenação do Curso, nos 
formulários utilizados nas unidades executivas do N.P.J.; 
 
n) propor aos órgãos colegiados da instituição, em conjunto com a Coordenação do Curso, 
alterações neste Regulamento; 
 
o) aprovar, em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito, projetos alternativos de 
estágio que preencham os requisitos legais e práticos necessários ao desenvolvimento dos 
alunos, levando-os à apreciação dos órgãos colegiados institucionais competentes sempre que 
necessário; 
 
p) atender as demais determinações estipuladas pela Coordenação do Curso, Direção Geral, 
Acadêmica ou Administrativa da FESV; 
 
Parágrafo único. O coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas requisitará para auxiliá-lo nas 
tarefas que julgar necessário e/ou conveniente, especialmente na supervisão dos estágios 
externos, os professores orientadores. 
 
Art. 11. São professores orientadores de prática jurídica os que atuarem nas unidades 
executivas do N.P.J., sendo indicados pela Coordenação do Curso, ouvido o Coordenador do 
NPJ, e admitidos pela Mantenedora, fazendo parte de suas atribuições, entre outras: 
 
a) orientar os alunos sob sua responsabilidade, em todas as atividades que forem pertinentes à 
prática jurídica, de acordo com a unidade executiva em que o acadêmico estiver inscrito; 
 
b) avaliar os alunos que estiverem sob sua orientação e/ou supervisão, por via de provas 
práticas, apresentação de relatórios de pesquisas, desenvolvimento de trabalhos simulados, 
participação em atos processuais e outras formas de avaliação que estimulem a participação e 
o desenvolvimento científico e intelectual do aluno, observadas e respeitadas a normas gerais 
de avaliação estabelecidas pelo Colegiado do Curso de Direito e pela instituição; 
 
c) efetuar com precisão e ética o controle de freqüência dos estagiários que estiverem sob sua 
responsabilidade; 
 
d) advertir verbalmente o estagiário que incidir em falta prevista neste Regulamento ou no 
Regimento Geral da FESV fazendo, de imediato, a devida comunicação ao Coordenador do 
NPJ; 
 
e) assinar, juntamente com os estagiários que estiverem sob sua orientação, as petições e 
outras peças processuais a serem encaminhadas ao Poder Judiciário, através do Escritório do 
Serviço de Assistência Jurídica; 
 
f) acompanhar o andamento processual e atuar em conjunto com os alunos estagiários 
responsáveis ou os que estiverem de plantão na ocasião, as audiências dos processos 



 

 

CURSO DE DIREITO 
Vitória - Reconhecido pela Portaria MEC nº. 525 de 14/04/09, publicada no D.O.U. de 15/04/2009. 

 

 

ajuizados através do Escritório do Serviço de Assistência Jurídica, nas varas em que 
tramitarem ações de responsabilidade do Núcleo; 
 
g) desempenhar todas as atividades decorrentes da função advocatícia, a serviço do Núcleo de 
Práticas Jurídicas, com ética e competência, primando pelo adequado aprendizado do aluno 
estagiário; 
 
h) para os professores lotados no laboratório de práticas jurídicas simuladas, orientar a 
aprendizagem do aluno nos diversos campos inerentes às profissões jurídicas, através da 
reprodução dos respectivos atos, por simulação fidedigna, determinando a redação das peças 
processuais, a formação de processos simulados, bem como a confecção de outros trabalhos 
prático-jurídicos e a participação nas audiências e demais atos judiciários simulados; 
 
i) desenvolver os estudos de casos que integram o rol de atividades simuladas, no caso de 
professores orientadores com atuação naquele laboratório, através dos quais a prática da 
interdisciplinaridade deve se destacar, levando os alunos estagiários a desenvolverem um 
raciocínio jurídico sistêmico e a emissão de pareces técnicos, ocasião em que se trabalham 
importantes habilidades como a lógica, a capacidade de pesquisa, a utilização e aplicação dos 
instrumentos legais para solução dos litígios, a capacidade de interpretação, a concatenação 
de idéias e a correta utilização do vernáculo, entre outras; 
 
j) promover a prática de visitações junto aos órgãos que compõem os poderes constituídos do 
Estado, jurisdicionais ou não, determinando aos acadêmicos a elaboração dos respectivos 
relatórios; 
 
k) criar situações problema a serem resolvidos pelos alunos com o emprego de técnicas 
alternativas de solução de litígios, com emprego de comissões de conciliação prévia, de 
técnicas de negociação coletiva, de mediação e de arbitragem; 
 
l) apresentar ao Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, para análise, propostas de 
projetos alternativos de estágio e projetos de trabalhos interdisciplinares a serem 
desenvolvidos em conjunto com outros Cursos da Instituição, ou ainda projetos sociais e de 
extensão às comunidades, a serem desenvolvidos em parceria com voluntários e instituições 
beneficentes; 
 
m) apresentar relatório mensal de suas atividades ao Coordenador do Núcleo de Práticas 
Jurídicas; 
 
n) desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função, previstas neste 
Regulamento e na legislação vigente, ou que lhe forem atribuídas pela Supervisão do NPJ ou 
pela Coordenação do Curso. 
 
Art. 12. O Núcleo de Práticas Jurídicas possui secretaria própria, que será dirigida, 
preferencialmente, por um(a) funcionário(a) dotado(a) de conhecimentos técnico-jurídicos, ao 
qual compete: 
 
a) manter arquivo atualizado de todas as correspondências recebidas e expedidas, bem como 
toda a documentação e legislação referente ao N.P.J.; 
 
b) expedir, sob assinatura do Coordenador do N.P.J., em conjunto com o Coordenador do 
Curso, as declarações e certidões pertinentes ao estágio, respeitadas as competências 
específicas dos demais órgãos da Instituição, conforme previsto no Regimento Geral da FESV; 
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c) controlar e manter em arquivo cópia de todos os convênios celebrados pela FESV para fins 
de estágio jurídico, bem como os respectivos contratos de estágios externos dos alunos e as 
fichas individuais dos que estiverem realizando seus estágios com base nesses convênios; 
 
d) manter e registrar nas pastas individuais dos alunos, os trabalhos e avaliações que os 
mesmos realizarem no âmbito do Núcleo de Práticas Jurídicas, em qualquer de suas unidades; 
 
e) providenciar, sob orientação do Coordenador do N.P.J., todos os relatórios de atividades 
desenvolvidas no âmbito do Núcleo, encaminhando-os à Coordenação do Curso de Direito 
quando solicitado, ou ordinariamente a cada final de semestre; 
 
f) manter agenda das audiências referentes aos processos ajuizados por meio do Escritório do 
Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, comunicando diariamente aos professores 
orientadores e aos estagiários sobre as mesmas; 
 
g) manter os arquivos de processos simulados e de autos findos pertencentes ao N.P.J.; 
 
h) ler o Diário da Justiça e identificar as intimações para os atos processuais de interesse dos 
professores orientadores e dos estagiários do N.P.J., agendando-os e fazendo as 
comunicações necessárias; 
 
i) secretariar o Coordenador do N.P.J. nas reuniões que o mesmo realizar com o pessoal 
técnico-administrativo ou com os estagiários, lavrando as respectivas atas; 
 
j) realizar as demais tarefas pertinentes ao cargo e que lhes forem determinadas pelo 
Coordenador do N.P.J. ou pelo Coordenador do Curso de Direito; 
 
§ 1° As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, a possíveis sub-secretarias que 
atendam a unidades específicas dentro do N.P.J. 
 
Art. 13. Compete aos monitores de práticas jurídicas: 
 
a) assessorar os professores orientadores de estágio no desempenho das atividades 
acadêmicas e práticas que estiverem sob sua responsabilidade; 
 
b) auxiliar na orientação dos estagiários de prática jurídica, zelando pelo crescimento 
intelectual dos mesmos e pelo seu próprio crescimento profissional; 
 
c) realizar com dedicação e competência todas as tarefas que lhes forem atribuídas pelo(s) 
professor(es) orientador(es) a que estiver vinculado, ou as que lhe forem designadas pelo 
Coordenador do N.P.J. ou pela Coordenação do Curso; 
 
d) ajudar na manutenção da ordem e na conservação dos materiais de utilização comum para 
o exercício das práticas jurídicas; 
 
e) apresentar ao Coordenador do N. P. J. relatório mensal de suas atividades; 
 
§ 1°. Os monitores de prática jurídica serão selecionados por critérios estabelecidos em edital 
próprio, publicado pela Supervisão do N.P.J., juntamente com a Coordenação do Curso. 
 
§ 2°. Os alunos admitidos como monitores de prática jurídica poderão ser remunerados por 
bolsa de estudo, cujo valor é designado pela mantenedora. 
 



 

 

CURSO DE DIREITO 
Vitória - Reconhecido pela Portaria MEC nº. 525 de 14/04/09, publicada no D.O.U. de 15/04/2009. 

 

 

§ 3º. O aluno monitor poderá aproveitar as horas da atividade de monitoria para fins de 
cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, segundo regulamento próprio 
daquele núcleo. 
 
 

Seção IV 
 

Dos Estagiários Matriculados no N.P.J. 
 
Art. 14. São considerados estagiários do N.P.J. todos os alunos matriculados nas Práticas 
Simuladas ou no Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com o seu respectivo período 
letivo, e em qualquer das unidades executivas do Núcleo. 
 
Parágrafo único. Para fins de cumprimento do presente regulamento também são considerados 
estagiários do N.P.J., os alunos que estiverem realizando estágios voluntários ou não 
obrigatórios nas dependências de qualquer das unidades executivas do NPJ ou externamente 
mediante convênio. 
 
Art. 15. São deveres dos estagiários, respeitadas as especificidades das tarefas relativas a 
cada unidade executiva: 
 
a) realizar pesquisas e trabalhos orientados e desenvolver as atividades prático-profissionais 
de acordo com o que for ministrado pelos professores orientadores; 
 
b) cumprir seus plantões junto à unidade em que estiver inscrito; 
 
c) preencher as fichas de atendimento de todos os clientes do Escritório de Assistência 
Jurídica, encaminhado-as à secretaria para o devido cadastro e arquivamento; 
 
d) entregar periodicamente ao professor orientador ou ao coordenador de estágios externos, 
relatório descritivo das atividades realizadas e efetuar uma auto-avaliação do seu desempenho; 
 
e) discutir com os professores orientadores sobre a redação de petições e outras peças 
processuais, assinando-as juntamente com seu orientador; 
 
f) acompanhar as publicações oficiais visando manter atualizada a agenda de audiências e o 
cumprimento dos prazos processuais; 
 
g) cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos de sua responsabilidade ou no 
seu plantão; 
 
h) conduzir-se segundo os princípios da ética profissional e da probidade, zelando pelo bom 
nome do N.P.J., do Curso de Direito e da FESV; 
 
i) respeitar os procedimentos estabelecidos entre os colaboradores e conveniados do N.P.J.; 
 
j) cumprir rigorosamente as disposições constantes da Legislação Federal de Estágios, o 
Regimento Geral da FESV, este Regulamento, o Regimento Interno do Escritório do Serviço de 
Assistência Jurídica Gratuita e outras determinações legais aplicáveis ao estágio. 
 
Art. 16. Aos Estagiários inscritos no Escritório do Serviço de Assistência Jurídica é 
terminantemente proibido: 
 
a) cobrar, aceitar ou receber dinheiro ou qualquer outro objeto, de qualquer cliente do 
escritório, seja a que título for, ainda que sob o pretexto de pagamento de custas, impostos ou 
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taxas. O eventual pagamento de taxas, emolumentos ou impostos deve ser efetuado 
diretamente pelo cliente, apresentando ao estagiário e ao professor orientador a respectiva 
guia de recolhimento; 
 
b) captar e/ou desviar clientes do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita para escritórios 
particulares; 
 
c) atender clientes do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita fora de sua sede; 
 
d) tratar de assuntos particulares, de cunho jurídico ou não, nas dependências do Serviço de 
Assistência Jurídica Gratuita; 
 
Parágrafo único. As disposições do presente artigo estendem-se aos demais integrantes do 
corpo docente e técnico-administrativo vinculados ao N.P.J. 
 
Art. 17. As demais regras de conduta e procedimentais aplicáveis aos integrantes do corpo 
técnico-administrativo e aos estagiários do Escritório do Serviço de Assistência Jurídica 
Gratuita constam do seu Regimento Interno. 
 
Art. 18. Considera-se falta grave a inobservância do disposto nos artigos 15 e 16 deste 
regulamento e no Regimento Interno do Escritório do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, 
ficando o infrator sujeito às penas de suspensão do Estágio, associadas àquelas previstas no 
regime disciplinar estabelecido para o Corpo Discente, no Regimento Geral da FESV, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, decorrentes da legislação brasileira. 
 
Parágrafo único. O mesmo se aplica aos integrantes do corpo docente e técnico-administrativo, 
com as respectivas sanções regimentais e legais aplicáveis a cada caso. 
 

Seção V 
 

Da Avaliação do Desempenho Acadêmico  
 
Art. 19. A nota mínima para aprovação, sem exame final (aprovação direta) ou mediante exame 
final será a mesma estabelecida pelo Regimento Geral da FESV, e aplicável às demais 
disciplinas do Curso. 
 
Parágrafo único. O mesmo critério é aplicável no que se refere às condições de reprovação. 
 
Art. 20. A freqüência mínima para aprovação nas práticas jurídicas também segue os 
parâmetros estabelecidos pela legislação educacional vigente e pelo Regimento Geral da 
FESV, havendo pauta única para o lançamento do total das horas de estágio, sendo apuradas 
pelo seguinte critério: 
 
a) Nas Práticas Jurídicas Simuladas a freqüência será computada por chamada e anotação em 
Diário de Classe (manual ou eletrônico) lavrado pelo professor; 
 
b) Nas atividades vinculadas ao Laboratório de Práticas Jurídicas Reais a freqüência será 
verificada pelas horas constantes dos Contratos de Estágio e no Termo de Compromisso do 
Estagiário, associada à verificação de livros de ponto, relatórios de comparecimento às 
atividades e plantões devidamente assinados pela autoridade competente, pelo professor 
orientador ou pelo coordenador de estágios externos responsável pelo acadêmico. 
 
Art. 21. A avaliação do desempenho acadêmico referente as atividades desenvolvidas no 
N.P.J. realiza-se ao longo de cada semestre letivo em que o aluno estiver matriculado no 
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Estágio de Prática Jurídica obrigatória, mediante gradação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, 
sendo computada de acordo com os seguintes critérios: 
 
I- Para avaliar as atividades desenvolvidas nas Práticas Jurídicas Simuladas, serão aplicadas 
duas provas prático-profissionais por semestre (Av.1 e Av.2), no valor de 8,0 (oito) pontos cada 
uma e serão atribuídos mais 2,0 (dois) pontos referentes à avaliação continuada do acadêmico, 
compostos por produção e protocolização tempestiva de peças prático-profissionais, 
elaboração de relatórios, comparecimento a audiências e outros atos processuais, atendimento 
e orientação jurídica às partes, entre outras modalidades designadas pelo professor orientador. 
 
§ 1º. Será aplicada prova Av.3, com valor de 10,0 (dez) pontos, cumulando todo o conteúdo 
estudado no semestre, para os alunos que eventualmente perderem uma das duas primeiras 
avaliações ou que tiveram uma das notas inferior a 4,0 (quatro) pontos, ou ainda, a critério do 
próprio acadêmico, quando este desejar melhorar seu índice de desempenho acadêmico. 
 
§ 2º. As provas escritas serão sempre prático-profissionais e interdisciplinares, de acordo 
com o período que o aluno estiver cursando e em compatibilidade com as orientações 
ministradas pelo professor naquele semestre letivo; 
 
§ 3º. Se a avaliação versar sobre a emissão de pareceres jurídicos acerca de situações-
problema reais e/ou simulados, também será adotada a interdisplinaridade, considerado, 
entretanto, o período que o aluno estiver cursando, para que haja compatibilidade da situação 
problema com as disciplinas já ministradas até então; 
 
§ 4º. Os trabalhos e pesquisas realizadas nas práticas reais e/ou simuladas, desenvolvidas 
pelos alunos nos cartórios judiciais, ou no acervo de autos findos, ou em autos correntes, serão 
avaliados por meio de relatórios próprios, os quais deverão ser previamente aprovados pelo 
Coordenador do N.P.J., ouvida a Coordenação do Curso; 
 
II- A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado será realizada por meio de relatórios, nos 
quais o Coordenador levará em consideração: 
 
a) a qualidade no desenvolvimento dos trabalhos advocatícios ou de outra área de atuação 
jurídica; 
 
b) a presteza e dedicação do aluno no atendimento às partes; 
 
c) o diligente acompanhamento dos processos em andamento; 
 
d) a produtividade do estagiário; 
 
e) o grau de interesse e comparecimento aos plantões e às demais atividades propostas pelos 
professores orientadores; 
 
f) outras habilidades e competências inerentes à formação jurídica. 
 
Art. 22. O aluno que não obtiver desempenho suficiente nas Práticas Jurídicas deverá repetir o 
estágio no semestre seguinte. 
 

Seção VI  
 

Do Estágio Supervisionado e dos Projetos Alternativos de Estágio 
 
Art. 23. O estágio externo supervisionado, desenvolvido pelo aluno em instituições 
conveniadas, poderá ser cumprido:  
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a) em órgãos ou instituições governamentais e não-governamentais, entidades e empresas 
públicas ou privadas, tais como: Tribunal de Justiça, Fóruns, Cartórios Judiciais, Promotorias e 
Defensorias Públicas, Procuradorias, Delegacias de Polícia Judiciária ou Polícia Militar, 
Assessorias Jurídicas Empresariais, Comunitárias ou Sindicais, dentre outras, desde que 
devidamente credenciados junto à Instituição e ao Núcleo de Práticas Jurídicas para 
receberem estagiários do Curso de Direito da FESV; 
 
b) através do desenvolvimento de projetos alternativos de estágio, aprovado na forma prevista 
neste Regulamento; 
 
§ 1°. O credenciamento, para fins de estágio externo, obedecidos os critérios e as condições 
estabelecidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, vincula-se ao disposto neste Regulamento e 
nas demais legislações vigentes sobre convênios para realização de estágios. 
 
§ 2°. Os projetos alternativos de estágio funcionam sob a forma de atividades de pesquisa e 
extensão e possuem necessariamente um professor responsável. 
 
Art. 24. O acompanhamento do Estágio Curricular Externo e dos Projetos Alternativos de 
Estágio é de competência do Coordenador do N.P.J., pessoalmente ou por meio de 
professores orientadores nomeados para tal finalidade; 
 
Art. 25. Qualquer estagiário poderá apresentar projeto a fim de desenvolver pesquisa ou 
extensão, desde que tenha afinidade com os princípios, objetivos e atribuições do curso e do 
N.P.J., por escrito e de acordo com as normas técnicas pertinentes, o qual será submetido à 
apreciação do órgão competente, a fim de avaliá-lo, aprovando ou não a sua efetivação. 
 
 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 26. Os casos omissos e as interpretações que se fizerem necessárias acerca do presente 
regulamento, serão resolvidos com observância do Regimento Geral da ESTÁCIO DE SÁ e a 
legislação educacional pertinente. 
 
§ 1° É da competência do Coordenador do Curso de Direito decidir em primeira instância os 
recursos originados das decisões dos professores orientadores ou do Coordenador do Núcleo 
de Práticas Jurídicas. 
 
§ 2° As demais instâncias recursais são determinadas pelo Regimento Geral da FESV. 
 
Art. 27. O presente regulamento revoga as disposições anteriores e entrará em vigor na data 
da sua aprovação pelo órgão colegiado competente.    
 
 
Colegiado do Curso de Direito 
Prof. Carlos Alberto Hackbardt 
Presidente 
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