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TURMA 4º Per. 6º Per. 7º Per. 8º Per. 9º Per. 10º Per. 

1ª aula 29-set 06-out 20-out 27-out 10-nov 25-ago 

2ª aula      01-set 

REPOSIÇÃO 01-dez 01-dez  01-dez  01-dez  01-dez  01-dez  

 Veja abaixo as atividades obrigatórias de seu semestre letivo. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

4º PERÍODO 

Data: 

29-09-18 – Sábado – 08:30h 

 

* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo 

o aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 

requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

6º PERÍODO 

Datas: 

06-10-18 - Sábado – 08:30h 

 

* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo 

o aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 

requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V 

7º PERÍODO 

Datas: 

20-10-18 - Sábado – 08:30h 

 

* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo 

o aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 

requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. 

  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI 

8º PERÍODO 

Datas: 

27-10-18 - Sábado – 08:30h 

 

* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo 

o aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 
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requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII 

9º PERÍODO 

 
Datas:  

10-11-18 - Sábado – 08:30h  

 
* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo o 

aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 

requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO VIII 

10º PERÍDO 

Datas: 

25-08-18 - Sábado – 08:30h 

01-09-18 - Sábado – 08:30h 

 

* As aulas práticas têm início às 08:30h, impreterivelmente, não sendo tolerados atrasos. A atividade é avaliativa, devendo 

o aluno deve obter a nota mínima de 5,0 pontos para aprovação. Em caso de reprovação por nota ou ausência, o aluno deve 

requerer via protocolo a participação na aula de reposição agendada para o dia 01 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 

HORAS. Só é permitida a reposição (por reprova ou ausência) de uma aula prática. Data final de entrega dos relatórios de 

visitas/audiências: 22 de novembro de 2018. 

 

I - Atividades externas - audiências 

- 03 audiências trabalhistas (1 conciliação/ 2 instruções) 

- 03 audiências do juízo criminal comum (3 instruções) 

- 01 sessão do tribunal do júri 

- 03 audiências do juizado especial criminal (1 transação penal ou suspensão/ 2 instruções) 

- 03 audiências do juizado especial cível (1 conciliação/ 2 instruções) 

 

(*) Comparecimento em audiências 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. 

 

ESTÁGIO REAL DE PRÁTICA JURÍDICA 

(*)O estágio real é obrigatório a todo aluno e poderá ser cumprido a partir do 5º período do Curso, com duração mínima de 01 ano 

e consiste na prática de atividades jurídicas exclusivas dos operadores do Direito. Pode ser realizado no Posto do Procon da 

instituição, mediante processo classificatório definido 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. O 

aluno deverá comprovar o efetivo exercício da atividade jurídica, mediante relatórios e cópias das peças processuais 

protocolizadas, contendo a assinatura do estagiário em conjunto com a do advogado ou da autoridade respectiva. Os relatórios 

serão entregues na Coordenação do Curso, no primeiro bimestre do décimo período do curso. 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 
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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, solicitarão diligências e esclarecimentos ou reprovarão o estágio real. 

 

 


