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PRÁTICA JURÍDICA E O SISTEMA AULA
Com a completa implantação do Sistema Aula, sistema de registro acadêmico informatizado, o
N.P.J comunica que as matérias de Prática Jurídica I e II são avaliadas, no sistema, por conceito. O
conceito de aprovação é igual a “suficiente” e os conceitos de reprovação são iguais a “insuficiente
frequência” (insuf. freq.), ”insuficiente relatório” (insuf. rel.), ”insuficiente” (insuf.) e “insuficiente
prova de prática jurídica” (insf. Prova).
Este será o meio oficial de comunicação de aprovação e reprovação nas disciplinas de Prática
Jurídica I e II ao final do período letivo de 2013.

PRÁTICA JURÍDICA I e II – RELATÓRIOS FINAIS
A Prática Jurídica é disciplina obrigatória da Grade Curricular do curso de Direito da FADIVA.
Esta disciplina engloba uma série de modalidades de estágios obrigatórios, podendo ocorrer de
através de atividades simuladas ou reais.
Para os discentes que cursam através das modalidades simuladas há a necessidade de entrega de
relatórios finais contendo as peças elaboradas e outras atividades desenvolvidas. Os discentes que
cursam o Escritório Modelo de Advocacia – Semanal deverão entregar seus relatórios finais no
ultimo dia de aula agendada. Já os alunos que cursaram o Escritório Modelo de Advocacia – Férias, a
data de entrega ocorreu nos dias 02 e 03 de setembro.
Já os discentes que cursam a Prática Jurídica através de modalidades reais devem entregar
relatórios de frequência, atividade e avaliação ou outros documentos requisitados pelo N.P.J.. Os
discentes que cursam na modalidade SERAJ deverão entregar seus relatórios diretamente à
Secretária do SERAJ, Sra. Isabel Cristina da Costa Benfica, que está apta a esclarecer quaisquer
dúvidas sobre tais relatórios. Já os discentes que cursam a disciplina através do Estágio
Supervisionado Extracurricular, devem entregar, nas datas constantes nos Manual de Prática Jurídica
2013, os relatórios de frequência, atividade e avaliação.
A não entrega de quaisquer relatórios ou formulários obrigatórios ensejará reprovação nas
disciplinas de Prática Jurídica I e II.

PASTAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CÍVEL E
PENAL
Para aprovação nas disciplinas de Estágio Supervisionado Cível I, Estágio Supervisionado Cível
II, Estágio Supervisionado Penal I e Estágio Supervisionado Penal II, além da frequencia de 75% e
média 07 (sete), é obrigatório a entrega dos relatórios finais das disciplinas e a entrega da Pasta de
Estágio Supervisionado.
Neste ano a entrega da Pasta de Estágio Supervisionado ocorrerá nos seguintes dias e horários:
Dia 11/11/2013 – 19:00 às 20:30 – 4° ano A;
Dia 12/11/2013 – 08:10 às 0 9:40 – 4° ano Diurno;
Dia 12/11/2013 – 19:00 às 20:30 – 5° ano A;

Dia 11/11/2013 - 21:30 às 22:30 - 4° ano B;
Dia 12/11/2013 – 10:00 às 11:40 – 5° ano Diurno;
Dia 12/11/2013 – 21:30 às 22:30 – 5° ano B;

As pastas de Estágio Supervisionado devem ser encadernadas em capa dura vermelha e conter na
contra-capa a assinatura dos professores das disciplinas cursadas.
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