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As inscrições para a Prática Jurídica,
neste período letivo de 2012, ocorreram do
dia 06 a 28 de fevereiro. Houve grande
procura pelas modalidades do Serviço de
Assistência Judiciária – SERAJ e do
Escritório Modelo de Advocacia, tendo
várias turmas atingido a lotação máxima.

Os alunos que ainda não realizaram a
matrícula na Prática Jurídica no ano de 2012
devem realizá-la até o dia 20 de abril ou
estarão automaticamente reprovados em
Prática Jurídica I ou II dependendo do ano
letivo em curso.

Devido a carga horária e a frequência
necessária das modalidades Escritório
Modelo de Advocacia (turmas semanais) e
Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ,

estas modalidades encontram-se com as
inscrições encerradas sendo permitido
apenas a mudança de modalidade para elas.
Os alunos que ainda não se inscreveram,
podem optar pelas modalidades Escritório
Modelo de Advocacia (Férias) e, caso
possuam Termo de Estágio com órgãos
conveniados para a Prática Jurídica com a
IES com validade superior a 6 meses a
contar de fevereiro de 2012, pela
modalidade Estágio Supervisionado
Extracurricular (Convênios).

As listas contendo as modalidades
deferidas a cada aluno serão afixadas nas
salas e postadas no site institucional na área
NPJ e Convênios na primeira semana de
abril.

A primeira entrega dos relatórios de frequência e dos relatórios de atividades para os alunos
inscritos na Prática Jurídica através da modalidade Estágio Supervisionado Extracurricular
(Convênios) está com data marcada para o dia 12 de abril de 2012. Esses relatórios são
referentes aos meses de fevereiro e março de 2012.

O relatório de frequência deverá conter a carga horária diária, a quantidade de dias
trabalhados e a carga horária total dos meses de fevereiro e março.

Os modelos de formulários de frequência e atividade poderão ser encontrados no site
institucional, área do aluno – NPJ e Convênios.

Lembramos que a data de entrega é improrrogável e os formulários devem ser entregues na
SecretariaAcadêmica da Faculdade de Direito de Varginha.
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