
PRÁTICA JURÍDICA  
 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA 7ºe 8º SEMESTRES  
 
 

 
Prezados alunos,  

sejam bem-vindos às atividades de prática jurídica. 
 
 
 

Como já é do conhecimento de todos, a partir do 7º semestre iniciam-se as práticas 
jurídicas que devem ser realizadas por todos os alunos matriculados no curso de 
Direito. 
 
As atividades de prática jurídica têm por principal escopo auxiliar no 
desenvolvimento técnico-jurídico. Nessa oportunidade, os alunos estudam casos 
concretos e elaboram peças processuais e, desse modo, os discentes integram o 
conteúdo teórico das disciplinas ministradas durante o curso à respectiva 
aplicabilidade da atividade profissional, concretizando-se, assim, o eixo prático-
teórico na formação dos alunos. 
 
O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ – será responsável em promover e coordenar 
as disciplinas práticas. Para tanto, estabelece e fornece os meios necessários para 
que o aluno desenvolva as atividades durante o curso, sendo elas: 
 
 

 

7º SEMESTRE – Atividades externas  
 
 
 

CÓDIGO 
ATIVIDADES EXTERNAS – VISITAS TÉCNICAS MONITORADAS 

1ª INSTÂNCIA 
Carga 

Horária 

1.01 Fórum – Vara Cível – Justiça Estadual – Acompanhamento de Audiência  10h 

1.02 JEC Cível – Justiça Estadual – Acompanhamento de Audiência 10h 

1.03 DIPO – Justiça Criminal Estadual – Acompanhamento  10h 

1.04 
Tribunal do Júri ou Vara Criminal – Justiça Criminal Estadual – 
Acompanhamento de Audiência  

10h 

1.05 
Fórum – Vara Trabalhista – Justiça Federal do Trabalho – 
Acompanhamento de Audiência 

10h 

1.06 Estágio Supervisionado ou Atendimento à Comunidade  40h 

 
 
 
 

 

http://www.tutorweb.com.br/unifmu/ferramental/trabalhos/trabalhos_visitas.asp?codigo=3.01
http://www.tutorweb.com.br/unifmu/ferramental/trabalhos/trabalhos_visitas.asp?codigo=3.05
http://www.tutorweb.com.br/unifmu/ferramental/trabalhos/trabalhos_visitas.asp?codigo=3.06
http://www.tutorweb.com.br/unifmu/ferramental/trabalhos/trabalhos_visitas.asp?codigo=3.22


8º SEMESTRE – Atividades externas  
 
 

CÓDIGO 
ATIVIDADES EXTERNAS – VISITAS TÉCNICAS 

MONITORADAS 
2ª INSTÂNCIA 

Carga Horária 

2.01 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Cível – 
Acompanhamento Processual – 2ª instância – Julgamento de 
Recurso 

10h 

2.02 
Colegiado do Juizado Especial Cível – Acompanhamento 
Processual – Julgamento de Recurso 

10h 

2.03 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Criminal – 
Acompanhamento Processual – 2ª instância – Julgamento de 
Recurso 

10h 

2.04 
Tribunal Regional do Trabalho – Acompanhamento Processual – 
Julgamento de Recurso 

10h 

2.05 
Exame de Autos Findos – Cível ou Penal ou Trabalhista – 2ª 
instância – Julgamento de Recurso 

10h 

2.06 Estágio Supervisionado ou Atendimento a Comunidade 40h 

 

 

Os alunos dos 7º e 8º semestres deverão efetuar visitas aos órgãos jurisdicionais 

de 1ª e 2ª instâncias, respectivamente, acompanhando audiências, processos e 

julgamentos de recursos (conforme o semestre) elaborando relatórios que devem 

atender aos padrões de exigência do NPJ, quais sejam: 

 

1. O discente deve imprimir e utilizar o formulário específico conforme o tipo de 

atividade realizada (relatório de acompanhamento processual, estágio 

supervisionado ou atendimento à comunidade), disponível no ambiente virtual; 

2. Quando necessário, o aluno deve utilizar o relatório para complementação; 

3. O relatório deve ser manuscrito, estar legível e não conter rasuras; 

4. Todos os relatórios devem ser conferidos pelo Professor Orientador, e quando 

necessário assinado e carimbados pela autoridade competente; 

5. Após todo o processo acima, o relatório deve ser apresentado ao Professor 

Orientador que providenciará a conferência e autorizará (através de folha de 

rosto) o depósito. Em seguida o aluno deverá digitalizar a atividade e 

encaminhar ao ambiente virtual do Núcleo de Prática Jurídica dentro do prazo 

estipulado, para que o Professor Orientador do NPJ providencie a 

VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE, que deverá sempre ser acompanhada pelo 

discente. 

http://www.tutorweb.com.br/unifmu/ferramental/trabalhos/trabalhos_visitas.asp?codigo=3.22


6. Caso o Professor Orientador do NPJ recuse a atividade o aluno terá (conforme 

calendário) o prazo para reenvio do relatório - procedendo as orientações e 

possíveis correções expressas do Docente. 

7. O aluno que obter aceite em todas as suas atividades será considerado 

“aprovado”, ou seja, REALIZOU a obrigação adequadamente no prazo 

estipulado; 

8. Caso alguma das atividades seja recusada em definitivo pelo Professor 

Orientador do NPJ o aluno deverá cumprir todas as obrigações no próximo 

semestre, pois as atividades são obrigatórias e caso estejam em aberto até o 

final do curso o aluno estará impedido de colar grau; 

9. A recusa de apenas uma atividade invalida todas do semestre letivo, 

devendo o aluno reapresenta-las em caráter de dependência, efetuando-as 

novamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


