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REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO 
ARMANDO ALVARES PENTEADO 

 
 
 
 

TÍTULO I 
DA FINALIDADE E DO OBJETO 

  
Art. 1º O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Fundação Armando 

Alvares Penteado, reestruturado por decisão do Núcleo Docente Estruturante e encaminhado 
para discussão no Colegiado de Curso, sendo aprovado em reunião de Congregação e,  doravante 
denominado apenas NPJ, tem por finalidade propiciar o aprimoramento prático dos alunos do 
curso de Direito da Faculdade de Direito da FAAP, mediante o acompanhamento da atuação do 
exercício do estágio obrigatório de prática jurídica, “componente curricular obrigatório 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 
formando.” 

Parágrafo único. O Coordenador do NPJ é nomeado pelo Diretor da Faculdade de Direito 
por indicação do Coordenador de Curso, dentre os professores do quadro docente da IES, 
cabendo a ele supervisionar todos os trabalhos realizados.  

Art. 2º O NPJ tem por objeto o acompanhamento e supervisão do aluno regularmente 
matriculado em todas as atividades curriculares do Eixo de Formação Prática, seja no:  Juizado 
Especial Cível, em práticas externas em escritórios e instituições públicas ou privadas, assim 
como em práticas internas. 
 
 

 
TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 

Art. 3º O NPJ possui uma Coordenadoria Geral e dois Coordenadores para supervisionar 
as atividades que lhes são pertinentes: 

I  - Coordenadoria Geral: compete-lhe supervisionar todo o setor do NPJ, fazendo cumprir 
o Regimento e tendo sob seu comando as Coordenadorias do Juizado Especial Cível e de Estágio 
Supervisionado.  

II - Coordenadoria do Juizado Especial Cível: compete-lhe fazer cumprir todas as 
obrigações da Faculdade de Direito da FAAP, de acordo com o convênio firmado com Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 

III - Coordenadoria de Estágio Supervisionado: compete-lhe coordenar, supervisionar e 
avaliar o estágio nas atividades internas e externas, de acordo com regulamentação própria, 
aprovada no órgão competente. 

 
 



 
 

 
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO 

 FACULDADE DE DIREITO 
 

 

2 
 

 
TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS COORDENADORIAS 
 

Art. 4º  Compete ao Coordenador Geral do NPJ cumprir, fazer cumprir este regulamento 
e: 

I - presidir as reuniões do NPJ; 
II - propor alterações deste regulamento; 
III - assinar documentos e correspondências sob o controle do NPJ; 
IV - submeter à direção da Faculdade, a indicação dos nomes dos docentes que deverão 

ocupar os cargos de Coordenador do Juizado Especial Cível e Coordenador de Estágio 
Supervisionado; 

V - supervisionar as atividades dos alunos que exerçam estágio em escritórios de 
advocacia conveniados com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, entidades, 
instituições, organizações não governamentais e demais pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, sempre mediante convênio com a Faculdade de Direito da FAAP/Gestão de Carreiras e 
dentro dos limites e imposições legais; 

VI - coordenar o bom andamento das disciplinas que dão suporte às atividades internas 
do NPJ; 

VII - supervisionar o andamento das disciplinas de Laboratório de Prática Jurídica 
inseridas na estrutura curricular; 

VIII - controlar e registrar as atividades próprias de estágio das disciplinas de Laboratório, 
encaminhando as informações para controle de horas para a Secretária Acadêmica do curso.  

Art. 5º Compete ao Coordenador do Juizado Especial Cível, doravante denominado 
apenas JEC, atender as exigências deste Regulamento, do convênio firmado com Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e: 

I - recrutar em exame de seleção, de acordo com Edital de Convocação, os alunos 
estagiários pelo período de seis meses; 

II - supervisionar as atividades desenvolvidas pelos discentes, enquanto estagiários do 
JEC; 

III - disponibilizar trinta horas semanais de trabalho, sendo vinte horas para orientação 
dos estagiários do JEC, e dez horas para as atividades administrativas; 

IV - fazer cumprir todas as determinações da Coordenadoria Geral do NPJ.  
Art. 6º Compete ao Coordenador de Estágio Supervisionado atender as exigências deste 

Regulamento e: 
I - fixar, ouvindo os docentes das disciplinas de laboratório, as atividades próprias do 

estágio supervisionado; 
II - autorizar, supervisionar e controlar, juntamente com os professores orientadores, as 

atividades internas e externas de estágio; 
III - controlar a avaliação do estágio curricular obrigatório; 
Art. 7º Cumpre aos professores orientadores: 
I – acompanhar o cumprimento das atividades de estágio sob sua responsabilidade; 
II – orientar na elaboração das peças processuais; 
III – orientar na organização dos júris simulados; 
IV – orientar e acompanhar as visitas aos Órgãos Judiciários; 
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V – avaliar as atividades práticas desenvolvidas pelos discentes. 
Art. 8º Como componente curricular obrigatório, o Estágio Supervisionado será 

desenvolvido em 396 horas, sendo que a integralização de 216 horas decorre de práticas 
desenvolvidas no JEC e/ou em práticas externas em escritórios de advocacia conveniados com a 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, entidades, instituições, organizações não 
governamentais e demais pessoas jurídicas de direito público ou privado.  Por sua vez, a 
integralização das 180 horas restantes, decorre do desenvolvimento de atividades de práticas 
internas e externas, sob a supervisão dos professores orientadores. 

  
 

TÍTULO IV 
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA  

 
CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
 
Art. 9º O JEC, situado à Rua Itápolis nº 389, órgão subordinado ao Núcleo de Prática 

Jurídica, é formado pelo Coordenador do Juizado Especial Cível, por três advogados supervisores 
e por sete funcionários administrativos. 

Art. 10 Os advogados supervisores desempenham funções de assessoria, devendo entre 
outras atribuições: 

I- orientar os alunos que realizam as triagens junto aos cidadãos; 
II- corrigir as petições elaboradas pelos alunos; 
III- corrigir os termos das audiências de conciliação que são conduzidas pelos alunos; 
IV- acompanhar as partes que não estão assistidas por advogado nas audiências de 

instrução e julgamento; 
V- orientar os alunos para pesquisa de jurisprudência; 
VI- corrigir os relatórios elaborados pelos alunos sobre os andamentos processuais 

realizados no cartório do juizado. 
Art. 11 As atividades curriculares de prática real são desenvolvidas no JEC, sendo 

orientadas e supervisionadas pelo Coordenador do JEC e pelos advogados supervisores. 
Art. 12 Os alunos que exerçam estágio no JEC respeitarão procedimento de avaliação 

específica promovida pelo NPJ em associação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
na condição de conciliadores nomeados, cujo aproveitamento satisfatório implicará na 
integralização de 120h no cumprimento das seguintes funções: 

I- triagem e orientação ao público em geral; 
II- elaboração das petições iniciais; 
III- condução das audiências de conciliação; 
IV- acompanhamento das audiências de instrução e julgamento; 
V- pesquisa de jurisprudência; 
VI- andamento processual no cartório do juizado. 
§ 1º O atendimento do JEC é totalmente gratuito para qualquer cidadão, abordando 

temas da área cível, conforme determinação da lei nº 9099/95. 
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§ 2º O funcionamento do JEC está vinculado ao calendário do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, com horário de atendimento ao público das 12h30m às 18h00m, e para os 
advogados das 10h00m às 18h00m, obedecida a legislação vigente. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO EXTERNO 
 

  
Art. 13 Os alunos que realizam estágios em escritórios de advocacia conveniados com a 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, entidades, instituições, organizações não 
governamentais e demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, sempre mediante 
convênio com a Faculdade de Direito da FAAP serão supervisionados pelo NPJ e acompanhados 
pela Gestão de Carreiras  da FAAP a fim de que estes verifiquem a adequação e pertinência do 
trabalho realizado, além da compatibilidade de horários de aulas e trabalho, tudo conforme a 
legislação aplicável.     

§ 1º O aluno que obtiver uma oportunidade de estágio deve providenciar a confecção do 
contrato ou Termo de Compromisso de Estágio – TCE, além de outros termos no decorrer do 
estágio. 

§ 2º O TCE deve ser apresentado em três vias, impresso em papel timbrado do 
concedente assinado e carimbado pelo escritório de advocacia ou entidade de direito público ou 
privado e pela Faculdade de Direito/Gestão de Carreiras FAAP, e assinado pelo aluno. 

§ 3º O aluno deverá preencher o Relatório de Acompanhamento de Estágio  - RAE que é 
obrigatório pela lei 11788/08, mas principalmente, por ser componente curricular obrigatório 
para o curso de Direito, e, portanto, parte da carga horária total juntamente com as Atividades 
Complementares. O relatório deve ser preenchido semestralmente no Portal FAAP, impresso e 
assinado pelo escritório ou entidade concedente, pelo professor supervisor e também pelo 
aluno. 

§ 4º O Termo de Realização/Rescisão – TR é um termo único, firmado entre as partes 
envolvidas, rubricado por todos, e deverá ter a indicação de  todas as atividades desenvolvidas 
pelo aluno, a avaliação de desempenho do mesmo pelo concedente e o número de horas 
cumpridas. Deverá ser encaminhado à Gestão de Carreiras, que repassará para a Faculdade de 
Direito/NPJ, no momento do seu término, seja na data prevista pelo contrato ou caso o aluno 
resolva desligar-se antes do período estipulado. 

§ 5º Considerar-se-á para atribuição de horas em estágio a proporção de 20  horas por 
mês do aluno vinculado à instituição, escritório, organização ou empresa dedicadas às atividades 
descritas e comprovadas pelo operador do Direito responsável. 

Parágrafo único. O Estágio externo poderá ser realizado a partir do 3º semestre do curso, 
sendo, contudo, recomendado que, preferencialmente, seja iniciado a partir do 6º semestre, 
onde se inicia o eixo de formação prática do aluno, tornando mais adequado o aproveitamento 
do conteúdo da atividade. 
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CAPÍTULO III 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA MODALIDADE PRÁTICA JURÍDICA LABORATORIAL 

REALIZADA PELOS ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DA FAAP 
 

 
Art. 14 - O Estágio supervisionado na modalidade Prática Jurídica Laboratorial é 

desenvolvido por meio de atividades simuladas e atividades reais dirigidas, integralizando 180 
horas. 

 
§ 1° - as atividades simuladas consistem em audiências, plenários de tribunal do júri, 

cortes de arbitragem, audiências de mediação e outros atos que desafiam a atuação do operador 
do Direito, em torno de casos práticos reais ou fictícios, promovidas por professores que auxiliam 
o NPJ, enfocando matérias diversas, todas registradas em relatórios ou formulários fornecidos 
pelo Núcleo Prática Jurídica. 

 
§ 2° - as atividades reais dirigidas estão suportadas pelas disciplinas de Laboratório de 

Prática Jurídica e consistem no acompanhamento de atos judiciais e extrajudiciais reais junto a 
diversos órgãos, que deverão ser comprovadas mediante a elaboração de relatório detalhado do 
ato acompanhado, atestado pela autoridade ou operador do Direito responsável por sua 
realização, conforme formulário disponibilizado pelo Núcleo de Prática Jurídica.  

 

             § 3° - as atividades reais dirigidas terão individualmente o valor de 04 (quatro) horas, 
mediante a apresentação de relatórios consubstanciados, cuja totalização será de 180 (cento e 
oitenta) horas. 

             § 4° - as atividades reais dirigidas serão supervisionadas pelos professores das disciplinas 
de Laboratório de Prática Jurídica sob orientação da Coordenação do NPJ. 

 

 
CAPÍTULO IV  

DAS DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA 
 

Art. 15 - Além da coordenação e supervisão do estágio realizado pelos alunos, o NPJ 
poderá desenvolver dentro de suas possibilidades as seguintes atividades conjuntamente com o 
corpo docente e discente da Faculdade de Direito da FAAP: 

I - atividades educacionais visando à orientação e informação sobre caminhos e processos 
necessários para o exercício da cidadania e obtenção da mesma, com a realização de trabalho 
social demonstrando às pessoas mais carentes, que a solução dos problemas coletivos 
dependerá das relações existentes na comunidade, do ponto de vista de viabilizar formas de 
organização, formas de solidariedade e responsabilidade coletiva, colaborando com a área de 
extensão da IES; 

II - promover palestras e seminários sobre temas jurídicos, relacionados com o trabalho 
de mediação e solução jurídica alternativa de controvérsia, visando à formação e capacitação dos 
estudantes e profissionais que prestam esse serviço; 
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III– estabelecer contatos e relações com as instituições e organismos governamentais e 
não governamentais, que exercem funções essenciais à Justiça e prestam serviço de assistência 
jurídica, tais como Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, PROCON, 
Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP; 

IV – colaborar com os programas educacionais sobre os direitos e garantias fundamentais 
e temas relacionados à sustentabilidade; 

V– manter o NPJ aberto para as organizações da sociedade civil e instituições voltadas à 
área de direitos humanos e cidadania, buscando assim um trabalho multidisciplinar, com a 
formação de profissionais do Direito com vocação para atuar na área de direitos humanos e em 
trabalhos sociais e ambientais com a comunidade, de modo a constituir como nova perspectiva 
aos referidos profissionais para o século XXI: o operador do Direito voltado para a construção da 
cidadania e de uma sociedade justa, solidária e sustentável. 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 16  – Qualquer modificação do presente Regimento dependerá de aprovação do 
Diretor e do Coordenador de Curso da Faculdade de Direito da FAAP.  

Art. 15 – Este regimento foi aprovado Congregação da Faculdade de Direito da FAAP, a 
partir de proposta do Núcleo Docente Estruturante, e entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


