
  

 

 
 
 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – II 
4º. Período 

I – Oficinas de análise de autos findos.  
Análise de autos findos: pressupostos processuais, condições da ação e requisitos da petição 
inicial, rotina e andamento processual. 
 
(*) As aulas práticas são realizadas em formato de oficinas e direcionadas a proporcionar o 
aprendizado prático, através da aplicação do conhecimento teórico adquirido em sala de aula. 
Durante a oficina, são disponibilizados aos alunos, individualmente, cópias integrais de processos 
findos reais que contém todo o andamento processual, desde a propositura da ação até a fase 
recursal e trânsito em julgado, possibilitando a análise prática dos pressupostos processuais, 
condições da ação e requisitos da petição inicial, como também a rotina processual. 

II – Oficinas de estudos de casos.  
- Direito Penal: Parte Geral  
- Direito Constitucional  
 
(*) A oficina de análise de jurisprudência, também com enfoque prático, visa  proporcionar ao 
aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática, com utilização de casos 
apresentados das diversas áreas do direito e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de 
aula em semestres anteriores. 

 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – I 
3º. Período 

I - Atividades externas de observação e análise. 
- Polícia Judiciária. 
- Ministério Público Estadual ou Federal. 
- Fórum Federal ou Estadual: cartório distribuidor, setor de protocolo geral e cartórios. 
- Justiça do Trabalho (vara do trabalho e sua respectiva secretaria). 
- Ordem dos Advogados do Brasil: Subsecção de Jaboticabal ou de outra cidade. 
 
(*) Os relatórios deverão fazer menção acerca da estrutura e do funcionamento dos órgãos 
visitados. O preenchimento manuscrito do relatório de visitas - conforme modelo disponível 
deverá conter a assinatura da Autoridade e/ou o carimbo da repartição responsável pelo 
respectivo órgão. 

II – Oficinas de estudos de casos.  
- Direito Civil: Parte Geral 
- Direito Civil: Obrigações 
- Direitos Humanos 
 
 (*) A oficina de análise de jurisprudência, também com enfoque prático, visa proporcionar ao 
aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática, com utilização de casos 
apresentados e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em semestres 
anteriores. 



  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  III 
5º. Período 

I - Atividades externas 

- 05 audiências cíveis. 
 
(*) Comparecimento em audiências judiciais, com elaboração do respectivo relatório detalhado 
acerca da natureza da ação e do procedimento adotado pelo juiz para realização da audiência. O 
preenchimento do relatório deve ser individual para cada aluno e para cada audiência, de forma 
manuscrita, utilizando-se o modelo disponível no site do Curso de Direito. O relatório deve conter 
a assinatura e carimbo do juiz que presidiu a audiência. 

II – Oficinas de estudos de casos 

- Direito Civil: Contratos 
- Direito de Empresa e Títulos de Crédito. 
 
 (*) A oficina também contará com análise de jurisprudência, também com enfoque prático, 
proporcionando ao aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática no caso 
apresentado em sala de aula e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em 
semestres anteriores. 

III – Estágio real 
O estágio real é obrigatório a todo aluno. O estágio real poderá ser cumprido a partir do 5º 
período do Curso. O estágio real consiste na prática de atividades jurídicas exclusiva dos 
operadores do Direito.  
Pode ser realizado no Escritório de Assistência Jurídica da instituição, mediante processo 
classificatório, para defesa dos interesses da população carente na forma definida pelo 
Regulamento do Curso de Direito. 
Poderá ser computado como estágio real externo, o efetivo exercício de atividades jurídicas no 
âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, nas Procuradorias, nos Escritórios de 
Advocacia credenciados na OAB/SP ou autorizados pela Faculdade ou Departamento Jurídico de 
empresas.  
No estágio real externo, o aluno deverá comprovar o efetivo exercício da atividade jurídica, 
mediante a apresentação de relatórios e cópias das peças processuais protocolizadas pelo órgão 
recebedor, contendo a assinatura do estagiário em conjunto com a do advogado ou da 
autoridade respectiva. 
A comprovação do estágio real se efetivará mediante a apresentação de relatórios e cópias das 
peças processuais protocolizadas pelo órgão recebedor, contendo a assinatura do estagiário – 
inscrito na OAB, em conjunto com a do advogado ou professor orientador, bem como pelos 
relatórios de atendimento.  
Os relatórios equivalentes a um ano de estágio real serão entregues na Coordenação do Curso, 
no primeiro bimestre do décimo período do curso. Para a entrega do relatório do estágio real, o 
aluno deverá montar uma pasta que comprove mês a mês, as atividades desenvolvidas. As 
peças processuais que comprovarão a realização do estágio real deverão ser apresentadas na 
proporção equivalente a média de peças elaboradas por um advogado ideal e, além das peças, 
deverá conter ainda declaração do advogado ou da autoridade informando o período do estágio, 
como os meses, os dias e as horas do estágio. 
A realização de estágio externo pressupõe a assinatura de termo de compromisso entre o 
advogado, autoridade ou instituição, com o Curso de Direito, no qual se compromete a realizar 
todas as atividades de orientação prática. A ausência do termo de compromisso, prévio, invalida 
as atividades como estágio real. Os membros do Conselho do Curso, em reunião periódica, após 
análise dos documentos aprovará o estágio, solicitará diligências e esclarecimentos ou reprovará 
o estágio real. 

 



  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – IV 
6º. Período 

I – Oficinas de estudos de casos 

- Direito Civil: Coisas 
- Direito Penal: Parte Especial  
- Direito do Autor e propriedade industrial 
 
(*) A oficina também contará com análise de jurisprudência, também com enfoque prático, 
proporcionando ao aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática no caso 
apresentado em sala de aula e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em 
semestres anteriores. 

II – Palestras  
- Temas de interesse indicados pelos alunos e pelos docentes. 
- Chaves Públicas 
- Certificação Digital 
- Processo Digital 

  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – V 
7º. Período 

I– Oficinas de estudos de casos 

- Direito Administrativo 
- Direito Civil: Família  
 
(*) A oficina também contará com análise de jurisprudência, também com enfoque prático, 
proporcionando ao aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática no caso 
apresentado em sala de aula e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em 
semestres anteriores. 

II – Palestras  
- Técnicas de negociação coletivas, arbitragens e conciliação. 
- Temas de interesse indicados pelos alunos e pelos docentes. 

 

ESTÁGIO SURPEVISIONADO – VI 
8º. Período 

I – Atividades externas  
- 03 audiências criminais (instrução e julgamento) 
- 03 audiências do juizado especial criminal 
- 03 audiências do juizado especial cível 
- 03 audiências trabalhistas 
 
(*) Comparecimento em audiências judiciais, com elaboração do respectivo relatório detalhado 
acerca da natureza da ação e do procedimento adotado pelo juiz para realização da audiência. O 
preenchimento do relatório deve ser individual para cada aluno e para cada audiência, de forma 
manuscrita, utilizando-se o modelo disponível no site do Curso de Direito. O relatório deve conter 
a assinatura e carimbo do juiz que presidiu a audiência  
 

II– Oficinas de estudos de casos   
- Direito do Consumidor 
- Direito Ambiental 
 
 (*) A oficina também contará com análise de jurisprudência, também com enfoque prático, 
proporcionando ao aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática no caso 
apresentado em sala de aula e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em 
semestres anteriores. 



  

 

 

ESTÁGIO SURPEVISIONADO – VII 
9º. Período 

I - Atividades externas 

- 01 sessão do Tribunal do Júri 
- Tribunal do júri simulado 
 
 (*) O júri simulado será realizado com a utilização de um caso prático real, cuja sessão de 
julgamento ocorrerá no salão do júri existente nas dependências da instituição. 

II – Oficinas de estudos de casos 

 - D. Tributário 
- D. Trabalho  
 
 (*) A oficina também contará com análise de jurisprudência, também com enfoque prático, 
proporcionando ao aluno a análise crítica de acórdãos e sua aplicação prática no caso 
apresentado em sala de aula e cujo tema já tenha sido objeto de estudo em sala de aula em 
semestres anteriores. 

 

ESTÁGIO SURPEVISIONADO – VIII 
10. Período 

I - Oficinas de estudos de casos. 
- D. Seguridade Social  
- D. Internacional 
 
(*) Comparecimento em audiências de causas trabalhistas e de competência do juizado especial 
cível e criminal, com elaboração do respectivo relatório detalhado acerca da natureza da ação e 
do procedimento adotado pelo juiz para realização da audiência. O preenchimento do relatório 
deve ser individual para cada aluno e para cada audiência, de forma manuscrita, utilizando-se o 
modelo disponível no site do Curso de Direito. O relatório deve conter a assinatura e carimbo do 
juiz que presidiu a audiência. 

 


