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Estagiário:
Nº Matrícula:
Filiação:
Data de nascimento: ____/____/______
Naturalidade:
Identidade:
UF:
Profissão:
Endereço Residencial:
Bairro:
Cidade:
Telefone: residencial ( )
E-mail:

Estado Civil:
Nacionalidade:
CPF:

Período de Graduação em Curso:
Dia da Semana do Estágio:
Professor(a)/Orientador(a) do Estágio:

Turma:
Turno:

nº:
Cep:
Celular: (

)

Turno:

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
O Aluno __________________________________________________, regularmente matriculado no ____ período do Curso de Graduação em
Direito da Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, conforme regulamento do Curso de Direito desta Universidade e Lei Federal
nº11.788, de 25/09/2008, compromete-se a realizar atividades de Estágio Curricular Obrigatória no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, desta
Instituição de Ensino Superior, assumindo, por meio desse Termo, o compromisso de desempenhar com zelo e dedicação as tarefas próprias das
atividades de estágio, obrigando-se a:
- Cumprir os horários estipulados para o estágio semanal.
- Estar ciente de que as visitas obrigatórias, somente poderão ser realizadas e validadas quando acompanhada por professor orientador e ou
funcionário assim designado pela coordenação.
- Acompanhar os casos e processos que lhe forem confiados, mantendo rigorosa vigilância e zelando para que não se perca nenhum prazo.
Comunicar imediatamente ao professor orientador quaisquer atos praticados no processo, redigindo as peças necessárias, comparecendo às
audiências e praticando todos os demais atos necessários ao bom cumprimento da assistência judiciária, de acordo com a orientação técnica e
instruções ministradas pelos professores orientadores.
- Manter atualizadas as anotações das fichas de andamento processual apresentando, quando solicitado, relatório de andamento dos processos sob
sua responsabilidade.
- Observar o necessário sigilo profissional relativamente aos casos e processos que vier a conhecer.
- Tratar os clientes com seriedade, respeito e urbanidade, abstendo-se de cobrar, aceitar ou receber dinheiro ou qualquer outro objeto, seja a que
título for.
- Acompanhar as atividades no Laboratório de Prática Jurídica Simulada e confeccionar todas as peças processuais exigidas pelo professor
orientador.
- Cumprir todas as atividades exigidas pelo NPJ, como visitas orientadas, audiências, palestras, cursos e demais atividades designadas.
- Respeitar a disciplina necessária para o bom funcionamento do NPJ, evitando nas instalações do escritório brincadeiras, discussões ou quaisquer
outros comportamentos que possam prejudicar os trabalhos ali realizados.
- Zelar pela boa conservação das instalações e do patrimônio, abstendo-se de utilizar os equipamentos para fins que não àqueles do Estágio.
- Trajar-se de maneira adequada à seriedade que o estágio exige, sendo proibido o uso de bonés, saias curtas, decotes, bermudas e outros trajes
inadequados.
- Cumprir todos os prazos estipulados para entregas de trabalhos e cumprimento das atividades exigidas pelo NPJ.
- Observar o Regulamento dos Estágios do Curso de Graduação em Direito e do Núcleo de Prática Jurídica. Em relação a realização do Estágio
através de Convênios, observar as normas internas no NPJ.
Ciente de que o descumprimento das normas previstas no Regulamento dos Estágios do Curso de Graduação em Direito e do Núcleo de Prática
Jurídica, acarretará sanções que, de acordo com a gravidade, poderão ser punidas com advertência, perda da carga horária, suspensão das
atividades de estágio e reprovação no estágio curricular obrigatório supervisionado.
Barbacena, _____ de _____________de 20___. Assinatura do Aluno:____________________________________________________________
__________________________________________________________

Matrícula deferida em ____/____/_____ pelo Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica:

