
UNIDAVI CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI

RESOLUÇÃO/NPJ N° 0212019

Define as atividades pertinentes às disciplinas de
Prática Forense.

O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, no uso
de suas atribuições, nos termos do Regulamento do
Estágio Curricular Supervisionado do Curso de
Direito:

- - —

- w
RESOLVE:

Art. l. Os acadêmicos regularmente matriculados nas disciplinas de Prática

Forense 1, II, III e IV, a partir do segundo semestre de 2019, devem observar a seguinte

sequência de atividades:

- PRÁTICA FORENSE 1 - SÉTIMA FASE DO CURSO DE DIREITO:

a) Prova Individual; (uma nota - peso 10)

b) Ação Social, a ser realizada de forma livre, em no máximo 3 (três) alunos;

(uma nota - peso 10)

c) 2 (dois) Relatórios de Interrogatório - Polícia Civil (indiciado/testemunhas);

d) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Cível;

e) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Trabalhista;

f) 1 (um) Relatório de Acompanhamento de atendimento em órgão de defesa

do consumidor;

g) 1 (um) Relatório de Acompanhamento de sessão em Câmara de

Vereadores;

h) 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;

i) 1 (um) Relatório de participação em Seminário Jurídico do Curso durante o

semestre. Serão comunicados sobre data, hora e local de realização
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Parágrafo único - As atividades indicadas nas alíneas "c)" a 1)" serão

somadas e comporão uma nota também com peso 10, sendo que cada relatório solicitado

tem validade de 1,0 ponto.

II— PRÁTICA FORENSE II- OITAVA FASE DO CURSO DE DIREITO:

a) Prova Individual; (uma nota—peso 10)

b) 1 (um) Artigo Científico individual ou em dupla dentro das tinhas de pesquisa

dispostas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) I a ser desenvolvido com

observação às Normas/Modelo a ser disponibilizado pelo professor; (uma

nota - peso 10)

c) 1 (um) Relatório de Interrogatório - Processo Crime;

d) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento Cível;

e) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento Trabalhista:

f) 1 (um) Relatório de Audiência de Instrução e Julgamento Juizados

Especiais;

g) 1 (um) Relatório de sessão de Tribunal do Júri e/ou Júri Simulado;

h) 1 (um) Relatório de Audiência na Justiça Federal;

i) 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;

j) 1 (um) Relatório de participação em Seminário Jurídico do Curso durante o

semestre. Serão comunicados sobre data, hora e local de realização.

Parágrafo único - As atividades indicadas nas alíneas 'c)" a "j)" serão somadas

e comporão uma nota também com peso 10, sendo que cada relatório solicitado tem

validade de 1,0 ponto.

III - PRÁTICA FORENSE 111 - NONA FASE DO CURSO DE DIREITO:

a) Prova Individual; (uma nota—peso 10)

b) Participação em uma Ação Social a ser realizada de forma livre pela

TURMA, no semestre de matrícula da disciplina, devendo ser comprovada

mediante relatório postado pelo líder da Turma;

c) 1 (um) Relatório de participação em Seminário Jurídico do Curso durante o

semestre. Serão comunicados sobre data, hora e local de realização;
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d) Acompanhamento de sessão em Tribuna! de Justiça ou Tribunal Superior;

e) Acompanhamento de sessão em Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal

Superior;

f) Visita à sede da OAB estadual ou federal;

g) Visita à sede da Procuradoria Geral de Justiça;

h) Visita à sede da Polícia Federal/ACADEPOL;

§ 1 1 - As atividades relativas às alíneas "b)' e "c)" terão validade de 2,0 pontos

cada e serão somadas às atividades das alíneas "d)" a "h)" para a composição de uma

nota peso 10.

§ 20 - As atividades relativas às alíneas d)" até "h)" serão realizadas na viagem

de estudos a Florianópolis, a ser agendada/organizada e comunicada pela Coordenação

do NPJ, sendo validadas pela lista de presença, tendo validade de 6,0 pontos a serem

somados às atividades das alíneas "b)" e "c)'t.

IV - PRÁTICA FORENSE IV - DÉCIMA FASE DO CURSO DE DIREITO:

a) Prova Individual; (uma nota - peso 10)

b) 1 (um) Relatório de participação em Seminário Jurídico do Curso durante o

semestre. Serão comunicados sobre data, hora e local de realização;

c) 1 (um) Relatório de realização de conciliação e/ou atendimento;

d) 1 (um) Relatório em Conselho de Contribuintes;

e) 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo Ministério

Público sobre procedimento do Estatuto da Criança e Adolescente;

f) 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;

g) 1 (um) Relatório de Acompanhamento de perícia judicial ou policial;

h) 1 (um) Acompanhamento de divórcio/inventário extrajudicial;

i) 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo Ministério

Público sobre Termo de Ajuste de Conduta;

j) Participação em uma Ação Social a ser realizada de forma livre pela TURMA

no semestre de matrícula da disciplina.

Parágrafo único - As atividades indicadas nas alíneas "b)" a "j)" serão

somadas e comporão uma nota também com peso 10, sendo que os relatórios das

alíneas "b)" até 1)' valem 1,0 ponto cada e a atividade da alínea 'j)" vale 2,0 pontos.
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dade da alínea 'j)" deverá ser comprovada mediante relatório postado pelo líder da

Turma.

Art. 2°. Limitam-se a 3 (três) o número de substituições de atividades de

acompanhamento de audiências para cada Prática Forense, exceto a participação em

Tribunal de Júri e/ou Júri simulado (li [ ... ] 'q)"), de natureza obri g atória e insubstituível.

Art. Y. As datas para a entrega da comprovação das atividades e realização

da prova individual serão fixadas semestralmente em conjunto com o calendário

acadêmico do Curso de Direito, sendo os alunos comunicados com antecedência.

§ 1 1 - A prova individual será sem consulta e com questões dos exames da

OAB.

§ 21 - Os alunos que não prestarem a prova na data designada deverão

apresentar justificativa diretamente ao professor e prestá-la em até 30 (trinta) dias após a

aplicação da mesma mediante agendamento (saul@unidavi.edu.br), dispensado o

requerimento à Coordenação de Curso.

§ 31 - As atividades devem ocorrer no semestre em que está matriculado na

respectiva Prática Forense.

Art. 4°. As atividades deverão ser postadas obrigatoriamente na Midiateca

Pessoal da Sala Virtual do MENTOR e em formato "PDF"

Art. 5°. Possíveis alterações que se fizerem necessárias serão realizadas

conjuntamente entre professor, Coordenação do Curso de Direito e do Núcleo de Prática

Jurídica, sendo implementadas e comunicadas no transcorrer do semestre.

Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-

se as disposições em contrário.

Rio do Sul/SC, 2 de julho de 2019.

SEYFFERTH_ -
Coordena	 uóT	 e Prática Jurídica
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