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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 deverá ser entregue no Cartório da 
FADIVA, nos seguintes dias e horários e :

Dia 11/11/2014 – 19:00 às 20:30 – 4° ano A;             Dia 11/11/2014 - 21:00 às 22:30 - 4° ano B;                
Dia 12/11/2014  – 08:00 às 0 9:00 – 4° ano Diurno;      Dia 12/11/2014 – 10:00 às 11:30 – 5° ano Diurno;
Dia 13/11/2014 – 19:00 às 20:30 – 5° ano A;                 Dia 13/11/2014 – 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.
A professora Vânia Bemfica definiu as seguintes peças para compor a Pasta de Estágio 

Supervisionado Civil I das turmas nas quais ministra aula: substabelecimento; contrato de honorários 
advocatícios; ação sumaria de cobrança de cotas condominiais; ação de cobrança de honorários pelo procedimento sumário; peca 
de renúncia; ação ordinária de reparação de danos materiais; danos materiais cumulada com danos morais; ação de cobrança de 
titulo extrajudicial na forma da lei 9.099; execução de título extrajudicial contra devedor solvente art. 585, I; ação de cobrança se 
titulo extrajudicial na forma da lei 9.099; ação de cobrança contra devedor solvente; ação monitória; outra ação monitória; ação 
de dano infecto; contestação; exceção de incompetência; impugnação a exceção de incompetência; impugnação a contestação; 
ação de reconhecimento de união estável cumulada com dissolução; ação de divorcio consensual; ação de investigação de 
paternidade cumulada com alimentos; e uma ação de averiguação de paternidade.

É obrigatória a entrega dos relatórios finais das disciplinas de Estágio Supervisionado Cível ou 
Penal, I e II, e Prática Jurídica I e II, O relatório final deve ser entregue diretamente ao professor, em 
encadernação espiral.

Os relatórios das disciplinas de Prática Jurídica - Escritório Modelo de Advocacia, devem ser 
entregues no último dia de aula dessas disciplinas.

Os relatórios das disciplinas de Estágio Supervisionado devem ser entregues diretamente ao 
professor, em data a ser agendada pelo mesmo (em caso de dúvidas contatar o professor).

A Profª. Vânia Bemfica definiu que a entrega do Relatório Final de Estágio Supervisionado Cível I 
será na primeira aula do mês de novembro. 

A Prof° Thais Vani Bemfica definiu que a entrega do Relatório Final de Estágio Supervisionado 
Penal I e II, nas quais ministra aula, ocorrerá nos dias da entrega da Pasta de Peças de Estágio.

 Foi publicado no site institucional o edital da Prova de Prática Jurídica 2014. As provas ocorrerão 
no dia 24 de novembro de 2014 e a opção da área de realização da prova pode ser feita no Cartório da 
FADIVA até as 21:00 horas do dia 29 de outubro de 2014.

As opções de área são: cível, criminal e trabalhista. O aluno que não optar por qualquer área estará 
automaticamente inscrito na área cível.

O aluno com conceito insuficiente em qualquer etapa avaliativa ou reprovado por frequência 
(infrequência acima de 25%) não poderá realizar a prova, e, portanto, não poderá realizar a escolha de 
modalidade.
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