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Pré-inscrição de Estágio do NPJ – Núcleo de Prática s Jurídicas 
 

O abaixo assinado,________________________________________________________________________, a fim de realizar 
Atividades de Estágio Supervisionado Curricular, conforme Regulamento do curso de Direito desta Universidade e Lei Federal nº 11.788, de 
25/09/2008, no Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, desta Instituição de Ensino Superior, vem por meio deste termo, assumir o compromisso de 
desempenhar com zelo e dedicação as tarefas próprias das Atividades de Estágio Curricular desenvolvidas no Laboratório de Prática Jurídica 
Simulada e Laboratório de Prática Jurídica Real, obrigando-se a: 

Comparecer regularmente, cumprindo os horários estipulados para os plantões semanais e às reuniões convocadas pelos 
professores orientadores; 

Acompanhar os casos e processos que lhe forem confiados, mantendo rigorosa vigilância e zelando para que não se perca nenhum 
prazo, comunicando, imediatamente, ao professor orientador quaisquer atos praticados no processo, redigindo as peças necessárias, 
comparecendo as 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 dos processos, colocando os professores orientadores a par das 
ocorrências que se verificarem e apresentar, mensalmente, ou 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 quaisquer outros 

objetos de clientes, seja a que título for; 
Respeitar a disciplina necessária para o bom funcionamento do NPJ, evitando, no ambiente do Núcleo, brincadeiras, discussões, 

badernas e uso inadequado do vestuário, 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 aqueles do 

Estágio e evitando desperdícios de material; 
Trajar-se de maneira adequada e formal a seriedade que o estágio exige, sendo proibido o uso de bonés, saias curtas, decotes, 

bermudas e outros trajes, que não condizem com o ambiente; 
Observar o Regulamento do Curso de Direito e a regulamentação atinente aos convênios, atendendo as normas internas do Núcleo 

de Práticas Jurídicas – NPJ. 
Fica claro que, esta pré- inscrição ora realizada, somente efetivar-se-á no Núcleo de Práticas Jurídicas, quando da regularidade da 

matrícula definitiva junto da Secretaria da Instituição e esta, por sua vez, encaminhará ao NPJ a listagem, nomeando os universitários 
regularmente matriculados, tornando, assim, regular também, por este ato, a matrícula neste Núcleo. 

A presente Pré-inscrição não enseja, para qualquer fim, entendimento de matrícula. 
 

Dia do Estágio  Turno  (M = manhã  T = Tarde Período  R     A/C/D Professor (a)/Orientador( a) 
     

                 A = Adaptação   C=Convênio   D = Dependência   R = Regularmente conforme período atual 
Obs.:  Este preenchimento deverá ser feito apenas para de um período, caso o aluno esteja solicitando adaptações, convênios ou dependências. Favor solicitar outro formulário. 

 

Estando ciente do inteiro teor do presente, firmo o mesmo em ____ de _____________ de _______  
 

 
Assinatura do aluno(a):______________________________ 

 
 

Assinatura do Funcionário do NPJ:_______________________                          Assinatura do Supervisor do NPJ:_________________________ 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
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