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Regulamenta o Nicleo de Pritica Juridica —

NUPRAJUR, da Faculdade de Direito de
Sio
Bermardo
do
Campo,
Autarguia
Municipal, e di outras providêneias.
O PROF. DR. MARCELO

JOSÊ LADEIRA

MAUAD.

Diretor da

Faculdade de Direito de Sio Bernardo do Campo, Autarguia Municipal, no uso das
atribuicëes gue Ihe sio conleridas por lei e pelo artigo 41. pardgrafo tinico. ineiso III, do

Regimento desta Instituicia:
Considerando o contido na Resolucë#o n" 9, de 29 de setembro
de 2004, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de Educacio, gue
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduacio em Direito,

Resalwve:

CAPITULOI
DISPOSICOES GERAIS
Art. 1%. O Nicleo de Prética Juridica - NUPRAJUR. eriado pela
Resolugëo GFD n" 10, de 10 de dezembro de 1998, destinado a coordenar as atividades
do Estigio Supervisionado de Pratica Juridica (ESPJ), integrado ao Curriculo Pleno do
Curso de Direito oferecido por esta Faculdade abrange as seguintes modalidades:
l- Pratica Juridica (PJ):
I- Estagio Externo de Pratica Juridica (EEPIY:

MI- Estêgio Profissional de Advocacia (EPA) oferecido pela
Faculdade em convênio com a OAB-SP:

IV- Laboratêrias Juridicos:
V- Assistência Juridica Gratuita no Escritêrio Escola:
VI- Assistência Juridica Gratuita no Poupatempo:
VII- Projeto Social “Direito na Palma da Mao”:
VIII Estagio nos Juizados Especiais:
IX — Estêgio nos Setores de Conciliacio e Mediacio.
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Paragrafo

tnico:

Todas as atividades

praticas

realizadas nas

modalidades deseritas neste artigo, no periodo em gue os alunos estiverem matriculados
nas 4” e 5" Séries do Curso de Graduac#o, computario as 340 (trezentas e guarenta)

horas de pratica juridica a gue estes estio obrigados por determinacio do artigo 1” da
Instrucio Normativa n” 3/97, da Comissiio de Ensino Juridico do Conselho Federal da
OAB, observado o seguinte:
1 — Sao atividades praticas obrigatêrias:
a) Pratica Juridica, com carga hordria minima de 240 (duzentas e

duarenta) horas, na forma do artigo 9* desta Resolucio. sendo 120 (cento &e vinte) horas
na 4" Série e 120 (cento e vinte) horas na 5* Série, de acordo com a Instrucio Normativa
n 3, de 5 de dezembro de 1997, da Comissio de Ensino Juridico do Conselho Federal
da OAB,
b)

Estudo

de

nmormas

ëticas

e

disciplinares

das

profissêes

juridicas, com carga hordria minima de 30 (trinta) horas, como exige o inciso V do
artigo 1” da Instrucfio Normativa n" 3, de 5 de dezembro de 1997, da Comissio de
Ensino Juridico do Conselho Federal da OAB.
N — Sio atividades priticas facultativas, 4s guais serd0
atribuidas 70 (setenta) horas de estigio, ao aluno due estiver matriculado na 4" e 5
Séries do Curso de Graduacëo:
a)

Estdgio Profissional de Advocaria:

b)
Cc)
d)
e)

ËEstigio Extermo de Pratica Juridica;
Assisténcia
Assisténcia
Estéigio nos
Estagio nos

Judiciëria Gratuita realizada no Escritrio Escola:
Juridica Gratuita realizada no Poupatempa;
Setores de Conciliacio & Mediacio:
Juizados Especiais;

g)

Laboratérios Juridicos:

h)

Projeto social “Direito na Palma da Mao”.
Art.

estejam desenvolvendo
Diretor da Faculdade.

2”,

Integram

o NUPRAJUR

projetos de pratica juridica,

todos

os

devidamente

Professores

gue

desigmados

pelo

Art, 3%, Compete aos Professores integrantes do NUPRAJUR:
I-

orientar,

supervisionar,

atestar

a

Yregiiëncia.,

avaliar

a

participatio dos alunos nas atividades sob sua responsabilidade e corrigir os trabalhos
solicitados:
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II- exercer sua atividade de acorda com

as diretrizes

diditico-

pedagbgicas estabelecidas pelo NUPRAJUR, em integracio com as disciplinas tericas
ministradas no bacharelado e com as demais atividades de Pritica Juridica.

I- participar das reuniëes do NUPRAJUR e de todas as demais
atividades decorrentes de sua fimcio.

IV- enviar ao NUPRAJUR. até o final do primeiro bimestre, a
indicaeo dos alunos gue deverio assistir s aulas de reforco, guando previstas para o
modulo em gue vai lecionar.

Art. 4”. Compete. ainda, ao Professor gue ministra aulas de
Pratica Juridica, guanto

aos trabalhos

obrigatérios,

referidos

no

inciso 1, do artigo

anterior, enviar ao NUPRAJUR, na primeira semana de cada ano letivo, a relacdo de
trabalhos obrigatérios ou declaracdo de gue nio os exigirê, e observar as disposicëes

seguintes:
| - deverd constar na relaeao de trabalhos obrigatérios o periodo
em gue o Nuprajur estar autorizado a receber cada um dos trabalhos:
I1 - havendo trabalhos relacionados em mOdulos distintos, para
serem entregues num mesmo periodo, o Coordenador das atividades do NUPRAJUR
poderd determinar gue se altere um ou mais periodos de entrega. dando-se ciëncia da
alteracdo ao Professor.

UI - nio sendo entregue a relacëio de trabalhos pelo Docente no
prazo fikado neste artigo, o Coordenador poderd, em substituicio ao Professor do
modulo. observados os incisos anteriores, apresentar o rol ao NUPRAJUR.

IV - findo o periodo para o aluno entregar determinado trabalho,
o NUPRAIUR nio mais o rTeceberd, e os recebidos tempestivamente serio
encaminhados ao Professor, mediante recibo, juntamente com o relatério de avaljacio:
V -o Professor, ap receber os trabalhos do NUPRAJUR, terd o
prazo de 15 (guinze) dias para avalië-los e transerever, em relatêrio préprio, o resultado

da avaliacio, gue deverd ser “Suficiente” ou “Insuficiente” para cada um dos trabalhos
avaliados:

VI - o trabalho conceituado como “Suficiente” serd devolvido ao

NUPRAJUR. para ser arguivado no prontuërio do aluno, e o considerado “Insuficiente”
serd devolvido pelo Professor ao discente, para gue seja refeito:
VII - o trabalho refeito serd entregue pelo aluno diretamente
Professor, gue repetird o procedimento previsto no inciso anterior.
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VIII - serao considerados como “entregues” apenas os trabalhos
cotrigidos e conceituados como “Suficientes”.
Art. 5%. Compete ao Professor incumbido de ministrar aulas de
reforco de Pratica Juridica:
1 — cumprir carga hordria, conforme dias, horarios & nimero de

atendimentos determinados pelo Coordenador das atividades do NUPRAJUR:
11 — atender individualmente o aluno indicado na forma do artigo

3”, inciso IV, atentando-se especialmente para as principais dificuldades ou deficiëncias
do discente na elaboracio de pecas profissionais:
II — enviar ao Professor responsivel pelo maidulo, por
intermédia do NUPRAJUR, no final de cada semestre letivo. relatério individualizado,
no gual devero constar, entre outros itens, a participacio e a evolucio do aluno.
Art. 6”, O Coordenador

das atividades

do NUPRAJUR

serd

designado pelo Diretor, dentre os Professores integrantes das Carreiras Docentes desta
Faculdade.

$ 1” - Sempre gue for necessêrio o Diretor da Faculdade
designard um Professor para coordenar as atividades de cada uma das modalidades do
NUPRAJUR.

$ 27 - O Coordenador das atividades do NUPRAJUR poderd ser
também designado para coordenar gualguer uma das modalidades de pratica juridica
referidas no artigo 1” desta Resolucëo, acumulando as respectivas atribuicëes.

Art. 7. Compete
NUPRAJIJUR proper ao Diretor da Faculdade:

ao

Coordenador

das

atividades

do

|- os eritérios e condicëes a serem exigidos para 0
eredenciamento de eseritêrios de advocacia, 6rgiios, entidades &e empresas ptiblicas e
privadas para receberem estagiërios desta Faculdade;
I- a forma e os €ritérios para selesfo de estagidrios para
Ocuparem as vagas no servito de assisléncia juridica e de assistência judicidria da
Faculdade;
II os nomes de Professores e operadores
atuarem na orieëntardo e supervisao das atividades de pratica juridica:

do

Direito

para
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Municipal

RESOLUCAO GFD. N* 37, de 16 de dezembro de 2011.
desenvolvidos

mo

IV-

os

projetos

de

#mbito

do

préprio

NUPRAJUR

trabalhos

interdisciplinares
ou

a

conjuntamente

serem
com

Os

Departamentos Pedagégicos da Faculdade.
V- a aplicacao de aulas de reforco para alunos de um ou mais
médulos de Pratica Juridica, se, ouvidos os respectivos Professores, entender necessirio.
Casa em gue as aulas deverëo ter inicio no segundo bimestre do ano letivo:
V1— os nomes de Professores para atuarem em aulas de reforco

dos mêdulos de Pratica Juridica, guando referidas aulas estiverem previstas.
Art.

8”. Compete,

ainda,

ao

Caordenador

das atividades

do

NUPRAJUR:

l- supervisionar todas as atividades de estdgio. na forma desta

Resolucdo e da legislagio aplicdvel;
I1- dar parecer nas propostas de convênio de estagio recebidas
pela Faculdade:
II-

dar parecer

sobre

a viabilidade

dos

novos

projetos

de

deliberativos

da

atividades de pratica juridica;
IV-

implementar

as

decisêes

dos

Grgfos

Faculdade. no gue se refere as atividades do NUPRAJUR:
V- autorizar as atividades externas dos estagidrios das 4% e 5%

Séries, selecionados ma forma e de acordo com Os eritérios estabelecidos pelo
NUPRAJUR, em eseritêrios de advocacia, 6rgfios piblicos, entidades ou empresas
conveniadas com a Faculdade;

Vl- examinar e avaliar os relatérias
certificados dos estudos apresentados pelos estagidrios;
VII-

dar

atendimenta

ao

aluno,

em

de estgio

plantes

externo

semanais,

e

para

dirimir suas dividas sobre as atividades prticas e os problemas enfrentados pelo
estagiërio de Direita:

VIII- assinar as correspondéncias,
despachar nos processos do NUPRAJUR.

certidêes e declaracëes

e€

IX- certificar a conclusio do estigio, com aproveitamento das
atividades desenvolvidas no dmbito da pratica juridica, nos termos deste Regulamento.

is

ees
ME

FACULDADE

DE DIREITO

DE SAO

BERNARDO

DO

GAMPO.
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CAPITULO MH
DAS MODALIDADES

DO NUPRAJUR

Secao

DAS ATIVIDADES PRATICAS OBRIGATORIAS
Subsecio I
Da Pritica Juridica
Art.

9%

A

Pratica

Juridica

(PT) é obrigatêria

para

os

alunos

matriculados na 4% e 5* Séries do Curso de Graduario e serd realizada na prépria
Instituicdo, com carga hordria total de 240 (duzentas e guarenta horas). senda 120 (cento
e vinte) horas na 4" série e 120 (cento e vinte) horas na 5* série.

$ 1” - A pritica juridica abranger, obrigatoriamente. aulas de
Pratica Civil, Prêtica Trabalhista, Pratica Penal, Prética Tributaria e Pratica Constitucional,
Cujos programas serio elaborados em conjunto pelos Professores das respectivas dreas,
devendo incluir:

BA)

redacio, em

sala de aula. de peras processuais

bisicas.

peticëio inicial. contestacio, recursos, eontra-razies;
b)

as aulas deverdo contemplar, alternadamente, a exposicio de

revisdo teërica do direito material e processual due servirdo de
fundamento e a elaborac#o de peca proeessual:
c)

as

peras

processuais

obrigatoriamente,

pelo

deverio

professor,

a

seu

ser

corrigidas.

ecritério,

de

forma

individual ou coletiva;
d)

exercicio de atividades praticas simuladas;

e)

visitas a Fruns, Tribunais, Cart6rios. Delegacias de Policia,

estabelecimentos penais, Orgsios de assistência juridica, Seeci0
ou Subseccio da OAB. Juizados da Infëncia e da Juventude e a
outros Orgios onde

é relevante a atuacio

das operadares

Direito, das guais os alunos deverio elaborar relatêrios.
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$ 2% - A pratica juridica abrangerd, facultativamente, aulas de
reforgo, cujos alunos serdio indicados pela Professor do mêédulo respectivo, no prazo fixado
no artigo 3%, inciso IV, em lista prêpria, ma gual serd exarado o ciente.

$ 3” - As aulas de Pratica Civil serfo

ministradas ans alunos a0s

alunos da 4” série e as demais aos alunos da 5% série.

$ 4" - É obrigatêrio ao aluno cursar as Praticas Juridicas da S*
série, devendo indicar. em ordem de preferência, 3 (três)

das Praticas Juridicas ofertadas

pela Faculdade.
$ 5” - A ordem de preferëncia de gue trata o pardgrafo anterior
deverd ser manifestada pelo aluno matriculado na 4" série, até o final do primeiro semestre

letivo.
$ 6" - A Coordenaeio do Nuprajur definird, até o final primeiro
semestre de cada ano letivo, as condicêes de oferta das disciplinas de Praticas Juridicas
a serem ministradas na 5* série, especialmente:

1 - As diseiplinas gue os alunos poderiio escolher:
H - O guorum necessdrio para instalacio das turmas ë o nimero
maxima de alunos por turma:

1 -prazo para os alunos manifestarem suas opcêes;
IV -O projeto pedagégico de cada uma das disciplinas optativas;
$ 7- Nêo sendo atingido o guorum de gue trata o inciso II do
pardgrafo

anterior, a Coordenacio

do Nuprajur, apés consultados

os Professores de

Praticas Juridicas, deeidird a guestêo, gue serd validada pelo Diretor.
$

ge

Nio

sendo

instalada

a

turma,

o

aluno

serd

alocado

conforme sua ordem de preferência, manifestada na forma do pardgrafo guarto deste
artigo,
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ge-

O

aluno

due

deixar

de

manifestar

seu

interesse

nas

condicêes e no prazo estabelecido pela Coordenagiio do Nuprajur, serd automaticamente
incluido na turma em gue houver o maior nimero de vagas disponiveis:

Art. 10 — Aplicam-se as Praticas Juridicas, relativamente
tregiiëncia, provas substitutivas e revistio de provas, os procedimentos previstos na
Resolucdo gue trata de Procedimentos Administrativos-Acadêmicos vigente.
Art.

11- As avaliacbes serdn realizadas semestralmente & serd

aprovado o aluno gue satistizer as seguintes condicëes em cada mêédulo:
|- ter fregiiëncia igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas dadas:

I1- ter entregue a totalidade dos
Professor, dentro dos prazos fixados pelo Docente.
IN- ter cumprido
externas solicitadas pelo Professor;

com

trabalhos

aproveitamento

estipulados

todas

as

pelo

atividades

IV- ter obtido média de aproveitamento igual ou superior a 5
(cinco) nas avaliacëes.

$ 1” - O aluno indicado para fregtientar aulas de reforco deverd
agendar, junto ao NUPRAJUR, dias e hordrios em gue deverd estar presente ds aulas:

$ 2% - A composicio da nota de Pratica Juridica
considerar a participacao e o desenvolvimento do aluno nas aulas de reforco;

deverd

$ 3% - O aluno gue nio lograr aprovacio na forma deste artigo

ndo terd computadas as horas do respectivo modulo, ficando obrigado a repeti-lo no ano
letivo subsegiiente.

Subsecioe II
Do Estudo das Normas Pticas e Diseiplinares das Profisses Juridicas
Art.

12

- O

estudo

de

normas

éticas

e

disciplinares

das

profissêes juridicas é obrigatorio para os alunos matriculados na 4” e 5* Séries do Curso
de Graduacëo e terd carga minima de 30 (trinta) horas, como exige 0 inciso V do artigo
1? da Instrucdo Normativa n” 3, de 5 de dezembro de 1997, da Comissio de Ensino
Juridico do Conselho Federal da OAB.
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Parégrafo tinico- O estudo de gue trata este artigo poderd ser
realizado em Instituicbes de Ensino Superior, OAB ou Orgdos representativos das
diversas carreiras juridicas.

Secao IN
DAS ATIVIDADES PRATICAS

FACULTATIVAS

Subsecao I

Do Estaigio Externo de Pritica Juridica
Art,

13

- O

Estdgio

Extermo

de

Pratica

Juridica

(EEPT)

compreende atividades préticas, destinadas ao treinamento dos alunos das 4" e 5* Séries
do (urso de Graduacio nas atividades profissionais de Advocacia, Magistratura,
Ministério Publico e outras profissêes juridicas.

Art. 14- Aos alunos matriculados nas 4” e 5” Séries, gue
realizarem atividades praticas em Fstagio Exlerno, poderio ser atribuidas 12 (doze
horas) para cada

mêés de permanëncia

no estigio,

para

a complementac#io

das 70

(setenta) horas de treinamento em atividades préticas e tipicas da advocacia de gue trata
o artigo 2, paragrafo tnico, inciso II, da Instrucdo Normativa n* 3/97 da Comissio de
Ensino Juridico do Conselho Federal da OAB.
$ 1” - As horas de gue trata este artigo serëo atribuidas apos
andlise satisfatêria de relatêrio pelo Coordenador das atividades do NUPRAJUR.
$ 2% - Os relatorios deverdo ser entregues no NUPRAJUR.

no

prazo e ma forma determinados pelo Coordenador, em impressos ou preenchidos por
meio eletronico em sistema disponivel na Internet, Os supervisores de estigio deverio
assinar os relatérios impressos & certificar os preenchidos eletronicamente.
$ 3” - Sao admitidas para cêmputo da carga hordria de Estdgio
Externo de Prética Juridica as atividades decorrentes de:
I- Convênios

celebrados entre a Faculdade

e Poder Judicidrio,

Ministério Publico, érgdos publicos, Assistéëncia Judiciaria e Juizados Fspeciais. assim
coma entidades empresariais. comunitdrias e sindicais;

I- Termos de (Compromissos de Fstigio firmados com
Eseritrios de Advocacia e Sociedades de Advogados credenciados junto 4 Comissêo de
Estigio e Exame da Ordem do Conselho Seccional da OAB/SP;
II Convênios celebrados entre a Faculdade
integracdio, na forma da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008.

e agentes

de
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Subsecio II
Do Estdigio Profissional de Advocacia (EPA)
Art. 15 - O Estagio Profissional de Advocacia (EPA), previsto

no artigo 9, $ 1%, da Lei Federal n" $.906/94 e no artigo 2” da Instruc&o Normativa n?
3/97 da Comissio de Ensino Juridico do (Conselho Federal da OAB., de cardter
extracurricular e facultativo, é oferecido aos acadëmicos desta Faculdade de Direito e de
outras Instituicêes de Ensino Superior gus estejam matriculados nas 4* e 5* Séries do

Curso de Bacharel em Direito e também Agueles gue jê tenham concluido o respectivo
(Curso, e tem por objetiva enriguecer-lhes a aprendizagem pratica, preparando-os para 0
exercicio da advoracia.
Art.

16 — Ouando

o EPA

for oferecido

a alunos

de outras

Instituicdes, o curso serd oneroso # a matricula deverd ser feita pelo interessado
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante reguerimento dirigido ao
Diretor e denmtro do prazo fixado pela Faculdade, acompanhado dos seguintes
documentos:
I- atestado de matricula na 4” ou 5* Série do Curso de Direito, ou
certiddo de conclus&o do curso, ou cépia do diploma de Bacharel em Direita:
I-

copia dos documentos

pessoais

(cédula de identidade e

cartio do CPF);

II-

compravante do pagamento da matricula no EPA;

$ 1? - O cancelamento de matricula no EPA deverd ser
formalizado mediante reguerimento dirigido ao Coordenador do Curso, ficando o aluno
responsdvel pelo pagamento das parcelas vencidas até o mês do pedido, inclusive, ë
eventuais débitos serdo inscritos na Divida Ativa para cobranca na forma da Lei Federal

n” 6.R30/80.
$ 2% - Ocorrendo a desisténcia da matricula antes do inicio das
aulas do EPA, far-se-4 a devolugio da parcela ja paga, podendo a Faculdade dela reter
importëncia nio superior a 4% (guatro por cento) do valor correspondente &
semestralidade do EPA.
Art. 17 - A programacio das atividades do EPA serd
desenvolvida nas seguintes areas de conhecimento: Pratica Civil, Penal, ConstitucionalTributêria e Trabalhista, incluindo, ainda. o estudo do Estatuto da Advocacia e do
Codigo de Etica e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 18 - Havendo disponibilidade de recursos materiais e
humanos, poderiio ser oferecidos médulos em outras dreas do conhecimento juridico
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mantida a harmonia entre o contetido programatico é o projeto didatico-pedag6gico do
CUFSO.

Art. 19 - As atividades de cada disciplina abramgerfio a
elaborag&o de petas processuais, assisténcia de audiëncias em juizo. realizacio de
visitas a Tribunais, Cartérios, Delegacias de Policia, estabelecimentos penais, Grgios de
assistência juridica, seccdo ou subseccio da OAB, Juizados da Infëincia e da Juventude e

a outros orgdos onde é relevante a atuacëo dos operadores do Direito.

pelos estagiërios ser

$ 1” - A guantidade de atividades praticas a serem cumpridas
fixada pelo respectivo Professor da turma em cada drea de

conhecimenta.

$ 2% - Tadas as pecas praticas deverêo ser devidamente avaliadas
pelos Professores gue as solicitaram.
$ 3% - Os relatérios das atividades externas (visitas e audiëncias)

deverio ser entregues no NUPRAJUR, dentro do prazo estabelecido pelo Coordenador
das atividades do EPA, acompanhados
obrigatoriamente dos atestados de
comparecimento, firmados pelas autoridades competentes, sob pena de nio serem
aceitos.

Art. 20 - E obrigatéria a entrega, no NUPRAJUR. de todos os
trabalhos exigidos pelos Professores
Observado o calenddrio do EPA.

e dentro

dos

prazos

por eles estabelecidos,

Art. 21 - Os trabalhos e relatérios das atividades externas
entregues pelo aluno no NUPRAJUR serëo agrupados em pasta individual e
permaneeerdo arguivadas pelo prazo de 6 (seis) meses apdés a complementagio das 340
horas de ESPJ. Os trabalhos e relatérios due nio forem retirados alé esse prazo serao

incinerados.
Art. 22- O EPA é ministrado em dois anos & computard em sua
carga hordria as 240 (duzentas e guarenta) horas de Pratica Juridica. na forma dos
artigos 9” ao 11 desta Resolucëio e, como permite o pardgrafo inico do artigo 2% da

Instrucio Normativa n” 3, de 5 de dezembro de 1997, da Comissio de Ensino Juridico
do Conselho Federal da OAB, aerescida de:
I- 30 (trinta) trinta horas de estudo e andlise do Estatuto

da

Advocacia e da OAB e do Cédigo de Etica e Disciplina. salvo se j estiverem integradas
ap Estigio de Pratica Juridica.
I- 70 (setenta) horas com outras atividades priticas e tipicas da
advocacia.

ON.
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Pardgrafo tnico - A carga hordria de 70 (setenta) horas,
distribuidas em dois anos, deverd ser dedicada a treinamento em atividades prêticas e
tipicas da advocacia, em
escrilêrio de advocacia, sociedade de advogados,
departamentos ou servicos juridicos dos 6rgdos piblicos, entidades ou associac6es,
todos credenciados junto

4 Comissio

de EFstêgio e Exame

da Ordem

do Conselho

Seccional da OAB/SP (artigo 2%, pardgrafo Unico, inciso |, da Instrucio Normativa n?
3/97 do CEJCF/OAB), nos Laboratêrios Juridicos e outros projetos de praticas de
advocacia oferecidos por esta Faculdade.
Art. 23 — Aplicam-se ao EPA,

relativamente & fregiiëncia e

revisio de provas, os procedimentos previstos na Resolucio gue trata de Procedimentos
Administrativos-Académicos vigente.
Art. 24- A avaliacio

do desempenho

dos

alunos

levard em

atividades

coletivas

consideracao:
I-

sua

participacdo

elfetiva

mas

desenvolvidas no EPA;
I- os trabalhos escritos gue compiem a respectiva pasta:

HI a participagao em provas, as guais, a eritério das Professores
e do Coordenador das atividades do EPA, poderiio abranger uma ou mais dreas do
conhecimento juridico.
Pardgrafo unico — A falta do aluno(a) na prova de avaliacio de

desempenho, desde gue considerada abonada nos termos do artigo 23 desta Resolucio.
permitir4 a avaliac&o na forma gue for determinada pelo Professor.
Art. 25- Considerar-se-d aprovado no EPA o aluno gue satisfizer
as seguintes condicêes:
[- ter fregiiëncia igual ou superior a 75%

(senta e cinco por

cento) nas atividades do EPA:

II- ter entregue a totalidade dos trabalhos
Professor de cada disciplina, dentro dos prazos fixados pelo Docente.
I1- ter cumprido com aproveitamento
exlernas solicitadas pelo Professor de cada diseiplina:
$ 1” - Os

estipulados

todas

as

pelo

atividades

trabalhos apresentados fora de prazo. e desde gue

pertencentes ao ano letivo em gue foram solicitados pelo Professor, deverdo ser
entregues no Centro de Apoio ao Aluno mediante reguerimento com as devidas

RESOLUCAO GFD. N* 37, de 16 de dezembro de 2011.
justificativas, as guais serdo apreciadas pelo Coordenador das atividades do EPA. Se
aceitas, os trabalhos serio levados em consideracfio para fins de avaliacfio do aluno. Se

nio, sero devolvidos ao discente.
$ 27 - Somente fardo jus ao Certificado de Conclusfio do (Curso.
os alunos gue preencherem as condicêes indicadas no “caput” deste artigo e gue tenham
cursado integralmente o 1“ & o 2% ano do EPA,

Art. 26 - O aluno matriculado no EPA poderd reguerer
diretamente &4 OAB/SP sua insericao nos guadras daguela entidade como estagidrio, na
forma do art. 9” da Lei Federal n" $.906/94 (Estatuto da Advocacia

e a ODrdem das

Advogados do Brasil —-OAB).

$

1%

A

reguerimento

do

aluno,

a

Serfio

de

Atividades

Complementares (SFD.104) expedird atestado de matricula no Estagio Profissional de
Advocacia, assinado pelo Coordenador das atividades do EPA.

Art. 27 - O EPA serd realizado sob a responsabilidade de um
Coordenador, escolhido e designado pelo Diretor dentre os Professores integrantes das
Carreiras Docentes desta Faculdade,
Art. 28 —O valor do EPA para alunos de outras Instituicêes e os
demais precos publicos serfio fixados por ato da Diretor da Faculdade.

Art. 29 — As guestêes nio previstas nesta Segfio serëio resolvidas
pelo Coordenador das atividades do Estigio Profissional de Advocacia, em segundo
grau pelo Coordenador das atividades do NUPRAJUR e, em grau superior, pelo Diretor
da Faculdade.

Subsecio II
Das Laboratirios Juridicas

Art. 30. Os Laboratérios Juridicos destinam-se 4 realizacio de
praticas simuladas de atividades judiciais e serfio regidos pelos respectivos projetos.

Laborat6rio

Juridico

Art. 31- A totalidade
é fixada em 35 (trinta

da

carga hordria destinada a cada
e cinco) horas e deve ser utilizada

exclusivamente para trabalhos de pratica simulada, judiciais ou extrajudiciais.
$ 1%- A pauta de pesguisas e trabalhos simuladas inclui as
préticas processuais e nio processuais relerentes ds diseiplinas constantes do Curriculo

Pleno do Curso de Graduacao, bem como as atividades profissionais dos principais
operadores juridicos.
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$ 2%- As pesguisas e trabalhos simulados sio orientados pelos

Professores gue integram o NUPRAJUR, aos guais compete autorizar o cémputo de
horas de pratica juridica para os alunos gue tiveram participacëio efetiva nas atividades
por eles comandadas, observado a limite de gue trata o capui deste artigo.

$ 3%- Os Professores encarregados da orientario das pesguisas €
trabalhos simuladas podem incluir em sua programacio visitas aos diversos érgiios do
Poder Judicidrio, Procuradorias do Estado e dos Municipios e Outras instituicëes gue

desenvolvam atividades juridicas, judicidrias e nio judicidrias,
Subseciio IV
Da Assistência Juridica Gratuita no Eseritêrio-Fscola

Art. 32 — Ao servico de assistência juridica gratuito, mantido
pela Faculdade de Direito de Sio Bernardo do Campo. da-se o nome de ASSISTENCIA
JURIDICA XX DE
Bernardo do Campo.

AGOSTO,

em

homenagem

ao aniversêrio

da

cidade

de

Si

Art, 33 — A ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO

tem

Os seguintes objetivos:
l- propiciar aos alunos matriculados no Curso de Bacharelado da
Faculdade de Direito de Séa Bernardo do Campo o exercicio da pratica forense e a
realizacio do estigio profissional na forma preconizada pela Lei Federal n” 8.906, de 04
de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), pela Lei Federal 11.788, de 25 de setembro

de 2008 e pelo Edital de Selec&o Interna:
II- prestar assistência juridica gratuita as pessoas carentes de
recursos financeiros, como tais definidas na Lei Federal n* 1060, de 05 de fevereiro de
1950.
Art.
34- A assistência juridica compreende
@orientacia,
encaminhamento a outros brgfios e a defesa em juizo, nas dreas civel, criminal,
trabalhista e previdencidria.

$ 1" - A defesa em juizo serd limitada aos municipes de Sio
Bernardo da Campo.

$

2% - As atividades de pratica juridica poderio ser
complementadas com atividades em dGrgios piblicos, judiciërios. empresariais,
cOmMmtunitdrios e sindicais due possibilitem a participacio dos seus integrantes na
prestacdo de servicos juridicos e em assistéëneia juridica ou ainda em Juizados Especiais.
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Art. 35 - A assisténcia juridica gratuita serd prestada nas
dependéncias da Faculdade de Direito de $do Bernardo do Campo e/ou em outros locais
do Municipio de Sio Bermardo do Campo, escolhidos a eritério do Diretor da Faculdade.

Art. 36
TURIDICA

XX

DE

AGOSTO

- A

unidade

é a SFD-104.3,

administrativa
subordinada

da ASSISTENCIA

4 Chefia

da Secio

de

Atividades Complementares - SFD-104, sujeitando-se as normas da Autarduia em sua
estruiura de pessoal, orcamentdria, financeira, didatica e disciplinar.

Art. 37 - A ASSISTENCIA

JURIDICA

XX DE AGOSTO

compoe-se de:

[- um Coordenador. escolhido e nomeado pela Diretor dentre os
Professores integrantes das Carreiras Docentes desta Faculdade:

I1-

orientadores

pedagêgicos,

due

Ssejam

Advorados

e/ou

Professores, escolhidos e nomeados pelo Diretor desta Faculdade:

IT — ocupantes do cargo efetivo de Assistente Juridico nmesta
Autarguia Municipal;

IV- estagiërios, gue sejam alunos matriculados no (Curso de
Bacharelado da Faruldade de Direito de Sio Bermmardo do Campa, selecionados na
forma do respectivo Edital de Selec&o Interna;

JURIDICA

Art. 38 - Ao Coordenador
XX DE AGOSTO incumbe:

das atividades

da

ASSISTENCIA

[- estabelecer normas de procedimento e supervisiomar
funcionamento da assistência juridica gratuita, zelando pela efetiva satisfacao de seus
objetivos;
I- orientar os integrantes da ASSISTENCIA

JURIDICA

XX

DE AGOSTO;

III- responder perante a Ordem dos Advogados do Brasil, pela
eficiëncia da orientacio ministrada e pela veracidade das atestacêes feitas nos relatérios
anuais dos estagidrios;

IV- solicitar, guando necessdrio, a abertura de selecdo interna de
eslagidrios;

V- organizar escalas de Professores e de Advogados
orientacdo aos estagidrios.

para a

Autarguia Municipal
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Faculdade.

VI- responder pela assistência juridica gratuita prestada pela
VII- supervisionar e atestar a atividade

e a fregtiëncia dos

estagidrios.

VIIË afastar, liminarmente, os estagidrios nos casos de infracdo

as disposicées contidas nesta Resolucio e no Regimento desta Faculdade.
Art.39 - Aos orientadores
estagidrios guanto ap atendimento do assistido.

pedagégicos

incumbe

moriear os

Art 40 - Ans Assistentes Juridicos incumbe:

|- orientar os estagiërios no atendimento 4s pessoas assistidas,
no acompanhamento dos processos judiciais e na elaboracio de peticëes:
I- exercer todas as atividades inerentes A advocacia e praticar
todos os atos necessrios ao andamento das causas guë Ihe forem confiadas.
Art. 41- Aos estagidrios incumbe:

Assistentes Juridicos:

l- atender as pessoas assistidas, observando as orientacëes dos

I1- exercer as atividades praticas pertinentes 4 realizacio do
estdgio profissional gue Ihe forem confiadas, sob o controle e orientacio dos Assistentes
Juridicos, Professores
e do Coordenador
responsdvel
pelas atividades da

ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO:
III- comparecer

na ASSISTENCIA

JURIDICA

XX

DE

AGOSTO nas datas e hordrios fixados pela coordenacio:

[V- manter a ASSISTÊNCIA JURIDICA XX DE AGOSTO

informada sobre o andamento das causas em gue estejam atuando, anotando a respectiva
tramitacio nos registros apropriados;

as fichas apropriadas:

V- verificar o andamento de processos no Férum, preenchendo
VI- participar das audiëncias designadas

estejam atuando;

nas causas

em

gue
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VIL- executar, pessoalmente, junto aos juizos
serventias, as atividades relativas as causas em gue atuem;

e respectivas

VIII eumprir com as obrigacêes previstas no Edital de Selecëio
a gue se submeteram:

IX- exercer outras atividades inerentes as funcëes de estagidrio:

X- participar de cursos, aulas, palestras, semindrios e outros gue
forem designados pela ASSISTENCIA IURIDICA XX DE AGOSTO.
Art. 42- Os estagidrios bolsistas serio admitidos apês prévio
exame de selegdo. Os estagidrios voluntarios serfio admitidos mediante convocacio,
segundo a ordem cronolêgica de inserigio, danda-se preferência. respectivamente,

Agueles due possuem inserico na OAB ou gue cursem a 5* Série do Curso de Direito.
$ 1% Os estagidrios bolsistas fario jus 4 bolsa de estudo
correspondente a parcelas da anuidade escolar incluindo Graduacio e EPA, nos termos
do Fdital e do instrumento gue vier a ser firmado,

$ 2% - Os

estagidrios voluntêrios

ndo farao jus a gualguer

remuneraciio e/ou bolsa de estudo.

Art. 43- Aos alunos matriculados nas 4” e 5* Séries serfo
atribuidas 12 (doze) horas para cada mês de fregtiëncia na ASSISTENCIA JURIDICA
AX DE AGOSTO, desde gue obtenham avaliacdo satisfatêria do respectivo
Coordenador.

Art. 44- O niamero de horas de estigio nio implica em nimero
igual de horas atribuidas de atividade de pratica juridica.
Art. 45- Os estagidrios voluntêrios cumpririio uma carga hordria
de 08 (oito) horas por semana, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 46- A fregtiëncia serd registrada de forma eletrênica ou em
lista de presenca assinada pelo estagidrio e vistada por funciondrio da SFD.104.3.
Art. 47- A avaliacio do estagidrio serd semestral e levard em
consideracio:
OF a participagêo do estagiërio nas atividades desenvolvidas na

ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO:

IT — a gualidade do trabalho desenvolvido:

IS
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DE
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Art.

48-

Sao

causas

para

o

desligamento

compulsério

do

estagiario:

I- avaliacdo insatisfatoria:
I1- 03 (trés) auséncias injustificadas e/ou sem prévio aviso ao
Coordenador da ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO;
Art.

49-

E

vedado

aos

'integrantes

da

ASSISTÊNCIA

TURIDICA XX DE AGOSTO:

l- cobrar honordrios das pessoas assistidas:
I1- receber importência a gualguer titulo:

MIatender
clientes
ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO:

particulares

nas

dependéncias

IV- desviar ou captar clientes.

Art. S0- Serdo desligados da ASSISTÊNCIA JURIDICA XX
DE AGOSTO os gue nao cumprirem com zelo as atividades gue he forem confiadas ou
due praticarem guaisguer dos atos enumerados no artigo 49, sem prejuizo da instauracio

de procedimento administrativo por esta Faculdade, com comunicacio 4 OAB.
Art. 51- No exercicio de suas atividades, os integrantes da
ASSISTENCIA JURIDICA XX DE AGOSTO devem agir com completa isencao de
anima no tocante a aspectos politicos, morais, étnicos, econdmicos ou religiosos gue
envolvam o assistido.
Art. 52- Os integrantes da ASSISTENCIA

JURIDICA XX

DE

AGOSTO devem tratar o piblico, os colegas, as autoridades e os funciondrios do Pader
Judicidrio

com

respeito,

discrieio

e

independéncia,

exigindo

igual

tratamento

&

observancia das prerrogativas a gue têm direito.
Art,

53-

As

guestêes

nio

previstas

nesta

Subsecio

serio

em segundo grau pelo Coordenador das atividades do NUPRAIUR

e. em

resolvidas pelo Coordenador das atividades da ASSISTENCIA JURIDICA XX DE
AGOSTO,

grau superior. pelo Diretor da Faculdade.
Subsecio V

Da Assisténcia Juridica Gratuita no Poupatempo
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Art. 54 - A assistéëncia juridica gratuita nas instalacëes do
Poupatempo sediado neste Municipio, destinada ao atendimento & populacio. é prestada
pelos estagidrios nela inseritos, sob a supervisio de Professor e de Assistentes Juridicos.
com o objetivo de esclarecer dividas juridicas e orientar o publico a respeito dos Grgias,
servicos piiblicos e assisténcia judiciëria existentes no Municipio, compeltentes para
solucionar os problemas expostos,
Pardgrafo Unico- Aos estagidrios bolsistas e voluntêrios gue
atuarem na assisténcia juridica gratuita no Poupatempo aplicam-se, no gue couber, as
disposicêes contidas na Subsecio anterior.
Subsecio VI

Do Projeto Social “Direito na Palma da Mia”
Art. 55- O projeto social “Direito na Palma da Mao”, instituido
pela Faculdade e destinado 4 populagfo carente, visa promover a participaeiio ativa dos
alunos na solugdo dos problemas da comunidade, prestando-Ihe, sob supervisio de
Professores da Faculdade, a solicitada orientacao juridica através da participaci0 em
mutirêes nos bairros, nos juizados itinerantes, na apresentacëo de palestras &e outras
atividades praticas.

Paragrafo tinico - A participazëo dos alunos das 4" e 5* Séries do
Curso Direito, assinalada pelo Coordenador da modalidade com a indicacfio dos dias &
horêrios, serd computada para integralizacio das trezentas horas de pratica juridica.

Subsecio VII
Do estigio nos Juizados Especiais e nos Setores de Coneciliacia e Mediacio

Conciliacdo

e

Art. 56 - O estigio em Juizados Especiais & nos Setores de
Mediacio serd realizado mas #reas civel, trabalhista, criminal e€

previdenciaria.

Art. 57 - O estdgio de gue trata o artigo anterior serd realizado
por alunos matriculados na 4" ou 5* Série do Curso de Direito, sob a supervisio de
Coordenador, escolhido e designado pelo Diretor dentre os Professores integrantes das
Carreiras Docentes desta Faculdade.
Art. 58 - As atribuicêes do Coordenador e as atividades dos

estagidrios so aguelas estabelecidas nos convênios firmados com o Poder Judiciërio.
sem prejuizo das disposic6es contidas nesta Resolucëo.
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Art. 39 - Aos estagidrios bolsistas e voluntêrios gue atuarem nos
Juizados Especiais e nos Setores de Mediaciio e Conciliacdo., aplicam-se, no gue couber,

as disposicëes contidas nos artigos 41 a $2 desta Resolucio.
Art. 60 - As duestêes nio previstas nesta Secfio serdo resolvidas

pelo Coordenador das atividades de estêgio nos Juizados Especiais e nos Setores de
Conciliacëio

e

Mediacio,

em

segundo

grau

pelo

Coordenador

das

atividades

do

NUPRAJUR e, em grau superior, pelo Diretor da Faculdade.

CAPITULO II
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 61- Serdo computadas as horas de estdgio gue os alunos
realizarem em conformidade com as disposicêes desta Resolucëo, observado o seguinte:

I — em nenhuma hipotese as horas de atividades praticas
facultativas poder&o ser consideradas para suprir a insuficiëncia de horas de atividades
praticas obrigatrias;
II — o nimero de horas de atividades praticas realizadas pelos
alunos nio serd coineidente com o nimero de horas consideradas pela Faculdade.
UI — as 340 (trezentas e guarenta) horas de atividades de pratica
juridica, de cumprimento obrigatêrio, deverso ser realizadas até o final da 5* Série do
Curso de Graduac&o, desde gue cumprida a carga hordria minima exigida na forma do
artigo 1%, pardgrafo tinico. desta Resolucëo.

Art. 62- Ouando o aluno interromper o estigio antes da
conclusio do modulo, o aproveilamento de suas horas de atividades efstivamente
cumpridas serd decidida pelo Coordenador das atividades do NUPRAJUR de acordo
com as regras previstas para
pedagogicos programadas.

cada

modalidade,

observados

os objetivos

didatico-

Art. 63- O aluno terê o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data
da

assinatura

do

Termo

de

Compromisso

de

Estigio

(TCE),

para

reconhecimento de Estagio Externo de Prtica Juridica pela Faculdade.
prazo, o reconhecimento

se dard a partir da data do reguerimento

reguerer

6

Findo esse

e o periodo

gue

antecede o pedido ndo serd levado em consideracio para fins de contagem de horas de
atividade de pratica juridica.
Art. 64 - Ouando retido por nio ter cumprido as 340 (trezentas e

guarenta) horas de Estigio Supervisionado de Pratica Juridica (ESPJ). o aluno deverd
matricular-se

no

ano

seguinte

em

turma

especial,

arcando

com

o

valor

mensal

do

Autaraguia Municipal
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correspondente a uma dependência, a ser pago alé o més da efetiva integralizacio das
horas.

Art. 65 — Para o ano letivo de 2012, os alunos matriculados na 5*
série poder&o. excepcionalmente, optar pela diseiplina de Pratica Juridica Civil.
Art. 66 - Os casos omissos serfio resolvidos pelo Diretor da
Faculdade.
Art. 67 — Fica delegada

competência

ao Chefe da Secio de

Estdgio e Atividades Complementares para assinar Termos de Compromisso de Estégio
em gue a Faculdade figure como Instituig&o de Ensino ou como concedente de estigio a
sus alunos.
Art. 68 — Esta Resolurfio entra em vigor a partir de 3 de janeiro

de 2012, ficando revogadas as disposicées em contrêrio, em esperial a Resolucio GED.
N? 33, de 30 de setembro de 2011.
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