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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – FACULDADE DE DIREITO-BARBACENA / MG 

PLANEJAMENTO GERAL PARA AS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 e 

REPOSIÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

• Com fulcro nos documentos legais abaixo discriminado, passamos a elencar os itens 

que integram o Planejamento de Reposição do Primeiro Semestre de 2020, bem como, 

estabelecemos os critérios que atenderão ao calendário letivo do Segundo Semestre 

de 2020, face à Pandemia do COVID-19 e suas implicações, frente às atividades 

acadêmicas deste setor de trabalho, senão vejamos: 

• Regulamento do NPJ – Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do Centro 

Universitário Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Barbacena(anexo); 

• Portaria nº 544, de 16/06/2020, que Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo Corona vírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 

2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020, 

notadamente, quanto aos seus parágrafos 3º e 4º do artigo 1º(anexa); 

• Calendário letivo do Primeiro Semestre de 2020, bem como, Calendário letivo 

do Segundo Semestre de 2020(anexos). 

ITENS DO PLANEJAMENTO GERAL: 

1- Este Planejamento regerá as atividades de estágio, em especial o Estágio Supervisionado 

Curricular do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário Presidente 

Antônio Carlos – UNIPAC / Barbacena, ressalvadas a legislação e normas oriundas de 

órgãos superiores do Centro Universitário e da Ordem dos Advogados do Brasil, 

notadamente quanto ao Primeiro e Segundo Semestre de 2020, face à Pandemia do 

Corona vírus e vigerá enquanto persistirem as obrigações atinentes à IES, conforme 

documentos já discriminados e os que vierem a ser editados no tocante ao tema em 

apreço. 

2- O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório, necessário para a colação 

de grau, é oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 7º ao 

10° períodos e tem por finalidade a integração da teoria à prática, por meio da atuação 

em casos reais e da simulação de atos processuais ou extraprocessuais, reais ou 

simulados, que envolvam a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Face 

a esta obrigatoriedade, o NPJ, através da utilização do Sistema “Blackboard – Colaborate 

Ultra”, estará disponibilizando as atividades a ele correlatas através desta plataforma, 

como ferramenta de utilização dos acadêmicos, para cumprimento da carga horária e 

demais atividades vinculadas, conforme estabelecidas pelo Regulamento do NPJ. 

3- O NPJ, para cumprimento do estabelecido no item 2, poderá celebrar convênios com 

entidades públicas e privadas, direcionados aos alunos do Curso de Direito, com 

objetivo de promover aprimoramento acadêmico Profissional, objetivando atender ao 

preceituado na legislação atinente e à qual, já nos referimos nos documentos insertos 

no preâmbulo deste planejamento. 

4- As atividades de prática jurídica no Núcleo de Prática Jurídica, em sentido amplo, 

poderão ser realizadas de forma remota, tendo como parâmetro a utilização do Sistema 

“Blackboard – Colaborate Ultra”, com todas as suas especificidades e tendo  
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em vista os elementos que passam a fazer parte integrante do Regulamento, face às 

especificações deste Planejamento Geral, cabendo a cada um dos Professores que 

ministram as orientações nas turmas do Primeiro e do Segundo Semestre de 2020, 

estabelecer o Planejamento Individual de cada uma das disciplinas por eles ministradas 

no âmbito do NPJ, sendo estes, por sua vez, integrantes também deste Planejamento 

Geral. 

5- Para efeito de alcançar o Primeiro e Segundo Semestre de 2020, os Planos de 

Aprendizagem deverão sofrer as devidas adequações que alcancem a estrutura deste 

Planejamento, bem como, que estejam consignados neles a viabilidade do cumprimento 

das atividades do NPJ, por meio remoto e dentro das especificações da legislação vigente 

quanto à Pandemia do Corona Vírus. 

6- O Estágio Supervisionado Externo para fins de cumprimento de parte das Atividades 

Complementares, continuará sendo viável ao acadêmico que assim desejar realizar o 

convênio específico a este fim e para aqueles que já estejam integrados aos convênios 

realizados no Primeiro Semestre de 2020, terão continuidade, conforme as 

especificações constantes do Regulamento do NPJ e para aqueles que assim optarem 

realizá-lo no segundo semestre de 2020, poderão dele se valerem para o referido  Estágio 

Externo, levando-se em consideração o seguinte: 

6.l. em escritórios de advocacia pública ou privada, credenciados pela a OAB, magistratura, 
promotorias, delegacias, órgãos, entidades ou empresas, desde que conveniados com a 
UNIPAC para receberem estagiários em Direito, de acordo com as especificações da 
legislação vigente quanto à obrigatoriedade de cumprimento, segundo as regras 
vertentes quanto ao atendimento das obrigatoriedades face à Pandemia do Corona 
Vírus, atualmente impostas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal e demais 
implicações que alcancem o tema em relação Poder Judiciário e suas diretrizes a este 
fim; 

6.2. através do desenvolvimento de projeto alternativo de estágio aprovado na forma prevista 
neste Regulamento e dentro dos parâmetros legais de todas as esferas, ou seja, Federal, 
Estadual e Municipal e do Poder Judiciário e Ministério Público, no tocante às 
obrigatoriedades impostas a este fim;  

6.3. O credenciamento, para fins de estágio externo, obedecidos os critérios e condições 
estabelecidas pela FADI e ouvido o coordenador de estágios, obedece ao disposto neste 

regulamento e demais legislação vigente sobre convênios para realização de estágios, 
devendo, ainda, no que tange ao Primeiro e Segundo Semestres de 2020, atender aos 
requisitos estabelecidos pelos documentos legais que impõem medidas de segurança e 
restrições face à Pandemia do Corona Vírus; 

6.4. Os projetos alternativos de estágio funcionam sob forma de atividades de extensão ou, 
conjuntamente, de extensão e pesquisa, e possuem, necessariamente, como professor 
orientador de estágio responsável, o Coordenador do NPJ, cabendo a ele todas as 
orientações atinentes a estes convênios e as verificações estabelecidas no Regulamento 
do NPJ, devendo, ainda, cumprir com as regras oriundas dos documentos que estejam 
em vigência face à Pandemia do Corona Vírus; 

7. Para a realização e cumprimento do Estágio Supervisionado Externo, notadamente no 
que alcança o Primeiro e Segundo Semestre de 2020, relativo ao Convênio, este, 
obrigatoriamente, deverá perpassar pelos seguintes critérios: 

7.1. Apresentar os trabalhos abaixo: 
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a. Termo de convênio, Termo de Compromisso de Estágio e Capa do Relatório 
devidamente assinados;  

b. Declarações mensais de frequência nos meses respectivos que compõe o convênio, 
devidamente assinadas pelo responsável, contendo a carga horária mensal 
(conforme modelo enviado); 

c. Copia xerografada de 06 (seis) peças processuais, sendo uma peça para cada mês. 
As peças deverão estar assinadas pelo estagiário e devidamente protocoladas. 

d. Relatório de participação em 10 (dez) audiências 

e. Declaração contendo carga horária total (mínimo de 75 horas) e uma avaliação 
do responsável pelo estágio, contendo um conceito entre REGULAR, BOM ou 
ÓTIMO, equivalendo os dois últimos conceitos em APROVAÇÃO.  

f. Acompanhar 02(duas) visitas orientadas e agendadas pelo NPJ, durante o 
semestre letivo, apresentando relatório, as quais, para o Primeiro e Segundo 
Semestre de 2020, serão implementadas conforme regras vertentes de 
distanciamento, podendo, estas, por sua vez, serem disponibilizadas através de 
orientação de cada Professor e suas respectivas turmas vinculadas ao NPJ, as 
quais, serão providenciadas e praticadas dentro dos parâmetros da legislação 
vigente e normas face à Pandemia do Corona Vírus, seguindo as regras de 
distanciamento e que serão informadas, a seu tempo, conforme disponibilização 
dos órgãos que assim puderem ofertá-las. 

  

8. Toda esta documentação dos itens acima referidos, serão providenciadas pelo acadêmico  
dentro do cronograma de cada disciplina e seu respectivo Professor Orientador, a quem 
deve ser, portanto direcionado, quando, então, será agendado dia e hora para assim 
haver o cumprimento de entrega destes documentos, respeitadas as regras de 
distanciamento e demais normas vigentes quanto à Pandemia do Corona Vírus. 

9. O Núcleo de Prática Jurídica, através dos Professores Orientadores de seu quadro 
organizará, executará, dirigirá e fiscalizará as atividades de prática jurídica, simulada e 
real, dentro do parâmetro remoto do Sistema “Blackboard – Colaborate Ultra”  
desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Direito no âmbito do estágio no Primeiro e 
Segundo Semestre de 2020, face às exigências, obrigatoriedades e normas vigentes 

quanto à Pandemia do Corona Vírus. 
9.1. uniformizará os procedimentos administrativos e didático pedagógicos referentes à 

Prática Jurídica então implementada quanto ao Primeiro e Segundo Semestre de 2020, 
assim como administrará os convênios firmados pela Instituição nesse âmbito, dentro 
das especificidades de cumprimento de regras, normas e legislação atinente quanto à 
Pandemia do Corona Vírus;  

9.2. manterá em funcionamento escritório modelo de advocacia em forma remota, para a 
prestação de serviços jurídicos às pessoas consideradas hipossuficientes, assim 
entendidas aquelas cuja renda familiar for aceitável para os critérios de gratuidade de 
justiça dos Tribunais que integram o Poder Judiciário, cumprindo, assim, toda a 
legislação vertente quanto ao Primeiro e Segundo Semestre de 2020, enquanto 
perdurarem as tratativas da Pandemia do Corona Vírus; 

9.3. manterá em funcionamento núcleo de negociação, conciliação e mediação com 
atividades simuladas e reais, dentro dos critérios da via remota, através do Sistema  
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“Blackboard – Colaborate Ultra” e/ou outros meios de comunicação pelas redes sociais: 
WhatsApp e demais utilizações viáveis, sempre acompanhadas pelos Professores 
Orientadores, com capacitação específica para intervenção em conflitos; 

9.4. organizará agenda permanente de atos processuais simulados com base em casos 
reais, objetivando o cumprimento das regras estabelecidas pelo Regulamento do NPJ, 
respeitada a legislação vigente quanto à Pandemia do Corona Vírus; 

9.5. organizará calendário de visitas técnicas por via remota, podendo, ainda serem 
utilizadas as mídias sociais para este efeito, orientadas a diversos órgãos do Poder 
Judiciário Estadual e Federal, bem como, aos órgãos auxiliares da Justiça e ainda, 
demais locais, órgãos, empresas, escritórios, repartições públicas e privadas, 
instituições e etc..., que assim puderem ser visitados por via remota e/ou 
disponibilizadas a participação por distanciamento obrigatório, conforme regras 
vertentes à Pandemia do Corona Vírus e/ou utilização de palestras, webinars, cursos e 
audiências on line, com a devida comprovação documental de participação a ser 
entregue, conforme for determinado pelos Professores Orientadores, ouvido o 
Coordenador do NPJ. 
 

10. As atividades do Estágio Supervisionado Curricular do Curso de Graduação em 
Direito, de caráter obrigatório e integrantes do currículo mínimo, notadamente no que 
concerne ao Primeiro e Segundo Semestre de 2020, obedecerão ao estipulado na 
legislação em vigor sobre estágios e ao previsto no Regulamento do NPJ e ainda, no 
tocante à legislação que alcança as regras e normas face à Pandemia do Corona Vírus, 
compreendendo um mínimo de 400 (quatrocentas) horas de atividades práticas 
simuladas e atividades reais, as quais, serão disponibilizadas por via remota, utilizando-
se o Sistema “Blackboard – Colaborate Ultra” e demais disponibilidades pelas mídias 
sociais, desenvolvidas pelos alunos do 7º ao 10º períodos, devidamente matriculados no 
NPJ e dentro dos seguintes parâmetros: 
 

10.1. O estágio curricular obrigatório vincula o estudante de Direito ao NPJ como estagiário 
pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento de uma carga horária total de 400h, 
ao longo de 4 semestres consecutivos, com o aproveitamento de 100 horas por semestre, 
não cumulativas, de atividades de prática jurídica, as quais, serão disponibilizadas por 
via remota e devendo ser cumpridas dentro das regras do Regulamento do NPJ e 
também, pelos direcionamentos providenciados pelo presente Planejamento Gerais, 
devendo, ainda, serem observadas as regras que no curso do semestre forem assim 
sendo divulgadas, obedecendo em sua totalidade a legislação vigente quanto à Pandemia 
do Corona Vírus; 

10.2. É vedado o aproveitamento de horas excedentes de um semestre para outro. Contudo, 
dentro da excepcionalidade que estamos vivenciando e na atual conjuntura da 
Pandemia do Corona Vírus e enquanto perdurarem estas, as atividades do 1º semestre 
de 2020, quais sejam: Aula Magna, Palestras providenciadas pela Faculdade de Direito 
de Barbacena e outras atividades que assim se compatibilizem com o curso, conforme 
orientado pelo Coordenador do NPJ,  poderão ser utilizadas, para efeito de serem válidas 
no cômputo das horas assim exigidas para o fechamento do semestre; 

10.3. Os comprovantes das atividades realizadas pelos estagiários no Primeiro e Segundo 
Semestres de 2020, deverão ser arquivados, em pasta individual, que conterá os 
relatórios semestrais de atividades, entregues pelos estagiários, mediante protocolo, na 
secretaria do NPJ, em data e modo a ser definido pela coordenação do NPJ, ao final de 
cada período letivo, obedecendo as datas a serem divulgadas a este fim e seguindo, 
ainda, as orientações de cada Professor Orientador em cada uma das turmas existentes 
neste Primeiro e Segundo Semestre de 2020; 
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10.4. Somente serão admitidos como comprovantes os documentos oficiais emitidos pelos 
órgãos do Poder Judiciário e os documentos padronizados do Núcleo de Prática Jurídica, 
disponibilizados pelo NPJ, através da Plataforma Blackboard e ainda, pelo Site do 
UNIPAC, link do NPJ, devidamente preenchidos, vistados, quer por meio físico ou digital  
e carimbados pela autoridade competente e pelo Advogado Orientador responsável; 

10.5. A perda do prazo pela entrega efetiva da pasta de estágio, dentro das especificações 
do Regulamento, bem como, deste Planejamento, contendo toda a documentação 
constante do estágio, conforme definido pelo professor orientador, implica em 
reprovação; 

10.6. O estagiário, deverá realizar, no mínimo, 02 (duas) visitas orientadas e controladas 
pelo NPJ,  para o Primeiro e Segundo Semestre de 2020, devidas para cada um dos 
períodos letivos citados anteriormente, conforme as orientações previstas neste 
Planejamento e dentro dos critérios de toda a legislação vigente, face à Pandemia do 
Corona Vírus; 

10.7. As visitas orientadas e acompanhamentos a audiências ou sessões judiciárias reais, 
por via remota, devem ser redigidos relatórios circunstanciados, devidamente vistados 
pela autoridade competente e/ou comprovadas por certificado expedidos a este fim e 
atinente a cada evento, bem como, pelo professor orientador, ou por quem o mesmo 
delegar, com a aprovação do Coordenador do NPJ; 

10.8. O estagiário, no Núcleo de Prática Jurídica, somente poderá ter 03(três) faltas, tanto 
no Primeiro, bem como, no Segundo Semestre letivo de 2020 e ainda, na hipótese de 
haver as faltas, estas, por sua vez, poderão ser supridas com as atividades 
disponibilizadas no UNIPAC Virtual, no site de audiências On Line, Blog Federal ou 
ainda, outras atividades que porventura sejam disponibilizadas pelo NPJ e informadas 
pelos Professores Orientadores de cada turma; 

10.9. Permanecendo as faltas e não sendo as mesmas supridas, conforme as especificações 
do item 8.9, o estagiário será REPROVADO, devendo, neste caso, cursar outro semestre 
letivo. 

11. Para efeito de comprovação de cumprimento de toda a documentação comum ao NPJ, 

notadamente no que é pertinente aos estágios, ao final do segundo semestre/2020, os 

estagiários apresentarão duas pastas de estágio, com a demonstração do cumprimento 

de todas as atividades de reposição e regulares devidamente cumpridas.  

 
12. Para efeito de organização logística e administração, as turmas então estruturadas 

no Primeiro Semestre de 2020, terão continuidade no Segundo Semestre de 2020 e para 
tanto, os Professores Orientadores responsáveis por cada uma delas, continuarão a 
ministrá-las, dando seguimento aos seus Planos de Aprendizagem, conforme 
estruturação planejada para cada uma delas. 
 

13. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado Curricular para o Primeiro e 
Segundo Semestres de 2020, será efetuada pelos professores orientadores de estágio, 
levando-se em consideração os relatórios das visitas orientadas, os relatórios periódicos 
e o desempenho nas atividades reais e simuladas, bem como outros indicadores e 
instrumentos que constem do respectivo critério de avaliação estabelecido pela 
Coordenação do NPJ, realizados dentro da viabilidade remota então estabelecida a este 
fim, face à legislação vertente quanto à Pandemia do Corona Vírus; 
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14. A avaliação levará em conta a dedicação do acadêmico na elaboração de peças, as 
pesquisas em jurisprudências, o devido enquadramento legal, a obediência às normas 
técnicas, bem como o empenho na busca da perfeição e no cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

15. As avaliações realizadas pelo formato remoto, será feita no Primeiro Semestre e 
Segundo Semestre de 2020, pelo professor orientador de estágio, ao final de cada período 
letivo, de acordo com os critérios seguintes: 

  
 
15.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
  
TODAS AS ATIVIDADES SERÃO DESENVOLVIDAS VIA REMOTA, dando-se cumprimento a 
estas através de: 

a- Nas datas estabelecidas pelos Professores Orientadores e informadas aos acadêmicos 
da seguinte forma: 
a.1.  06(seis) audiências em qualquer área; 
a.2.  Ter cumprimento de todas as atividades Simuladas; 
a.3. Desenvolvimento e participação em todas as atividades desenvolvidas no 

Laboratório de Prática Jurídica Simulada, dentre elas: 
I- Análise de processos em andamento e findos;  
II- Abordagem teórico-prática de casos simulados, por meio de problematização;  
III- Realização de audiências simuladas. 
IV- Ter cumprimento de todas as atividades Reais; 
V- Desenvolvimento e participação em todas as atividades desenvolvidas no Laboratório de 
Prática Jurídica Real, dentre elas: 
VI- Prática de atividades de negociação, conciliação e mediação através do Juizado de 
Conciliação do NPJ.  
VII- Atendimento jurídico orientado ao assistido previamente selecionado, sob supervisão 
do professor-orientador. 
VIII- Pesquisa da legislação, doutrina e jurisprudência, e elaboração de peças jurídicas 
pertinentes aos casos concretos. 
IX- Acompanhamento do processo, com a participação em todos os atos processuais.  
X- Assiduidade e Pontualidade 
XI- Ausência de faltas, com o cumprimento de carga horária mínima de 100 horas de estágio 
no semestre. 
XII- Cumprimento dos horários das atividades do NPJ. 
XIII- Apresentação de relatório das 06 audiências obrigatórias. 
XIV-Visitas orientadas, ou seja, participação obrigatória em 02(duas) visitas orientadas, 
previamente agendadas e acompanhadas pelo Professor Orientador. 
XV- Confecção de relatório assinado pelo Professor -Orientador em formulário próprio do 
NPJ.  
XVI- Participação no Simulado da Prova da Ordem promovido pelo NPJ, com os seguintes 
critérios: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – SIMULADO OAB 

Item Pontuação 

Endereçamento 2,5 

Referência ao N° do processo 2,5 

Preâmbulo 2,5 

Fatos: narrativa correta e completa 2,5 

Fundamentos: com dispositivo legal pertinente 2,5 

Pedidos: Procedência ou Improcedência) 2,5 
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Indicação das provas a produzir, com fundamento 2,5 

Fechamento da Peça: data, local, advogado, OAB 2,5 

TOTAL..................................................................... 20 PONTOS 

• Observação – O total geral dos pontos do Primeiro e do Segundo Semestre de 2020, 
terão o quantitativo geral de 100(cem) pontos por semestre letivo, sendo, os vinte 
pontos da avaliação acima identificada e o restante dos pontos atribuídos conforme 
discriminação constante do Regulamento do NPJ.  

 15.2.A avaliação das Atividades Reais e Simuladas será feita durante cada período letivo, 
sendo considerado APTO o aluno que as cumprir satisfatoriamente, com 100h por 
semestre e os critérios de avaliação constantes dos itens anteriores, respeitadas as 
demais regras consignadas neste Planejamento. 

15.3.O não cumprimento das horas e atividades necessárias para o fechamento do período 
letivo acarretará ao aluno a dependência. 

 
QUADRO DE DIAS LETIVOS PARA REPOSIÇÃO  

 1ºSEMESTRE DE 2020 no 2º SEMESTRE DE 2020 
 

SEGUNDA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

CUMPRIDOS 

em Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 16 64 

 

TERÇA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS CUMPRIDAS 

em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 15 60 

 

QUARTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 16 64 

 

QUINTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 15 60 

 

 



 

8 
 

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos 
UNIPAC Barbacena 

Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 
 

 

SEXTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE  

DIAS para o 2º  

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 13 52 

 

SÁBADO 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 14 56 

 

16- DAS REPOSIÇÃO DE DIAS E HORAS DO CALENDÁRIO LETIVO DO PRIMEIRO 

SEMESTRE/2020 NO ÂMBITO DO CALENDÁRIO LETIVO DO SEGUNDO 

SEMESTRE/2020 

________________________________________________________________________ 
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OBSERVAÇÕES: 

14.1. Considerando a participação de grande parte dos acadêmicos do NPJ, 

matriculados no Primeiro Semestre de 2020 nos eventos abaixo 

discriminados, quais sejam: 

14.2.  WEBINAR do Curso de Direito, realizado no período de 01/06/2020 à 

04/06/2020, tendo sido o mesmo constituído por quatro palestras, há a 

possibilidade de considerarmos este evento como parte integrante da 

quantidade de horas que devem ser repostas. NESTE EVENTO TERÍAMOS 16 

HORAS. 

14.3. AULA MAGNA DO CURSO DE DIREITO, realizada na data de 09/03/2020,. 

NESTE EVENTO TERÍAMOS 4 HORAS. 

14.4. PALESTRA PROFERIDA PELO PROFESSOR BRUNO LEWER, em data de 

17/02/2020. NESTE EVENTO TERÍAMOS 4 HORAS. 

14.5.  PALESTRA SOBRE APONTAMENTOS CRÍTICOS EM TORNO DA 

AALIENAÇÃO PARENTAL À LUZ DA PSICOLOGIA JURÍDICA, realizada em 

27/05/2020. NESTE EVENTO TERÍAMOS 4 HORAS; 

14.6. PALESTRA COM TEMA CONEXÃO BRASIL – PORTUGAL – “TUTELA DA 

LEGÍTIMA E LIBERALIDADES”, realizada em 28/05/2020. NESTE EVENTO 

TERÍAMOS 4 HORAS. 

14.7.Esta quantidade de horas somariam 32 horas, tendo em vista que além da 

participação via blackboard, os acadêmicos tiveram que confeccionar 

relatórios, justificando, assim, o somatório de quatro horas por evento. 
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14.8- Assim, poderíamos estar utilizando um total de 32 horas para serem descontadas 

das horas a serem repostas no segundo semestre de 2020. 

Assim, restariam para serem cumpridas, portanto, as horas identificadas abaixo: 

SEGUNDA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

CUMPRIDOS 

em Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 16 64 

Aproveitamento das horas dos eventos............................ 32 

Restariam a serem cumpridas 32 

 

 

TERÇA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 15 60 

Aproveitamento de horas dos eventos 32 

Restariam a serem cumpridas 28 

 

 

QUARTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 16 64 

Aproveitamento de horas dos eventos 32 

Restariam a serem cumpridas 32 

  

  

  

QUINTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 15 60 

Aproveitamento de horas dos eventos 32 

Restariam a serem cumpridas 28 
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SEXTA-FEIRA 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 13 52 

Aproveitamento de horas dos eventos 32 

Restariam a serem cumpridas 20 

 

 

 

SÁBADO 

DIAS LETIVOS 

Cumpridos em 

Fevereiro e 

Março 

QUANTIDADE DE 

HORAS 

CUMPRIDAS em 

Fevereiro e Março 

REPOSIÇÃO DE 

DIAS para o 2º 

semestre de 

2020 

REPOSIÇÃO DE 

HORAS para o 2º 

semestre de 2020 

05 20 14 56 

Aproveitamento de horas dos eventos 32 

Restariam a serem cumpridas 24 

 

Para efeito de facilitar a consulta, estamos anexando cópia do Calendário do 

Primeiro Semestre de 2020 e também, do Calendário do Segundo Semestre de 

2020(anexos). 

Planejamento para reposição no Segundo Semestre/2020 

15.  Considerando, portanto, os dias e horas a serem repostos, conforme explicitado 

nos quadros anteriores, destacamos que estes dias e horas, poderiam ser 

cumpridos no contra turno dos dias constantes das turmas então estabelecidas 

no primeiro semestre de 2020, quando, então, assim ficaram identificadas: 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NPJ - 1º SEMESTRE DE 2020 

MANHÃ 
 

SEGUNDA-
FEIRA 

(MANHÃ) 

TERÇA-
FEIRA 

(MANHÃ) 

QUARTA-
FEIRA 

(MANHÃ) 

QUINTA-
FEIRA 

(MANHÃ) 

SEXTA-
FEIRA 

(MANHÃ) 

SÁBADO 
(MANHÃ) 

 Área Civel Área Cível Área Cível Área 
Trabalhista Área Penal 

 
Cristina 
Prezoti 

Lucas de 
Souza 
Garcia 

Cristina 
Prezoti 

Luiz Carlos 
Rocha de 

Paula 

Rodrigo 
Corrêa de 
Miranda 
Varejão 

 

Prática 
Jurídica 
Simulada 

07h30min às 
09h20min 

Prática  
Jurídica  
Simulada 

07h30min às 
09h20min 

Prática 
Jurídica 
Simulada 

07h30min às 
09h20min 

Prática 
Jurídica 
Simulada 

07h30min às 
09h20min 

Prática 
Jurídica 
Simulada 

07h30min às 
09h20min 

 

Prática 
Jurídica  

Real 
 09h30min 

às 11h 

Prática  
Jurídica  

Real 
    09h30min     

às 11h 

Prática 
Jurídica  

Real 
09h30min  

às 11h 

Prática 
Jurídica  

Real 
09h30min  

às 11h 

Prática 
Jurídica 

Real 
09h30min 

 às 11h 
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TARDE 

SEGUNDA-
FEIRA 

(TARDE) 

TERÇA-
FEIRA 

(TARDE) 

QUARTA- 
FEIRA 

 (TARDE) 

QUINTA-
FEIRA 

(TARDE) 

SEXTA-
FEIRA 

(TARDE) 

SÁBADO 
(TARDE) 

Área Penal      Área Cível Área Cível   

Rodrigo 
Corrêa de 
Miranda 
Varejão 

 Cristina 
Prezoti 

Rodrigo Corrêa 
de Miranda 

Varejão 
  

Prática 
Jurídica 
Simulada 

13h30min às 
15h20min 

 

Prática Jurídica 
Simulada 

13h30min às 
15h20min 

Prática Jurídica 
Simulada 

13h30min às 
15h20min 

  

Prática 
Jurídica 

Real 
15h30min 

 às 17h 

 

Prática Jurídica 
Real 

15h30min 
 às 17h 

Prática Jurídica 
Real 

15h30min 
 às 17h 

  

 

NOITE 

SEGUNDA-
FEIRA  

(NOITE) 

TERÇA-
FEIRA 

(NOITE) 

QUARTA- 
FEIRA 

 (NOITE) 

QUINTA-
FEIRA 

(NOITE) 

SEXTA-
FEIRA 

(NOITE) 

SÁBADO 
(NOITE) 

   Área Cível   

   Cristina 
Prezoti   

   

Prática Jurídica 
Simulada 
19h às 

20h50min 

  

   
Prática Jurídica 

Real 
21h às 22h30min 

  

 

16. Assim, com base na esquematização acima, frente aos quadros de horários em atividade 

no primeiro semestre de 2020, daríamos continuidade nestes horários, realizando, 

portanto, as reposições nos contra turnos das turmas assim discriminadas. 

 

17. Para este efeito, assim demonstramos: 

Para a turma de segunda-feira/tarde Contra turno de segunda feira/manhã 

Para a turma de terça-feira/manhã Contra turno de terça-feira/tarde 

Para a turma de terça-feira/tarde Contra turno de terça-feira/manhã 

Para a turma de quarta-feira/manhã Contra turno de quarta-feira/tarde 

Para a turma de quarta-feira/tarde Contra turno de quarta-feira/manhã 
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Para a turma de quinta-feira/manhã Contra turno de quinta-feira/tarde 

Para a turma de quinta-feira/tarde Contra turno de quinta-feira/manhã 

Para a turma de quinta-feira/noite Contra turno de sexta-feira/manhã 

Para a turma de sexta-feira/manhã Contra turno de sexta-feira/tarde 

Para a turma de sábado/manhã Contra turno de sábado/tarde 

 

18. Desta forma e considerando o quantitativo de dias e horas a serem repostos, conforme 

quadros anteriormente explicitados, estaríamos cumprindo com este feito de reposição, 

dentro do quantitativo de horas explicitados nos quadros anteriormente demonstrados.  

19. Quanto ao cumprimento da carga horária do segundo semestre de 2020, esta, por 

sua vez, transcorreria dentro da normalidade de dias letivos que compõem o calendário 

letivo do semestre em referência, dentro das especificações que fizemos insculpir neste 

Planejamento. 

20. Não obstante esta assertiva acima, ainda podemos manejar a programação de um 

Webinar, com carga horária compatível para ser praticado na Semana de Atividades 

Externas do NPJ, como já é nossa prática durante o semestre, só que, agora, com 

produção do mesmo via plataforma blackboard. O que, sem sombra de dúvida, diminuiria 

ainda mais a reposição destes dias nos contra turnos assim esquematizados a este fim. 

21. Os atendimentos de clientes no NPJ serão realizados através de contato via telefone 

e e-mail e estes, para sequenciamento de atividades a eles correlatas, serão feitos 

mediante continuidade de entendimentos, com envolvimento dos Acadêmicos e seus 

respectivos Professores Orientadores, pelos meios on line e, também, da própria 

plataforma blackboard. 

22. Quanto aos documentos a serem recepcionados para o intento de ações e/ou 

complementação destes, serão encaminhados via e-mail, por escaneamento ou, ainda, 

por meio físico, mas, contudo, sem o contato direto com a secretaria, visto existir a 

viabilidade de recepciona-los por simples entrega manual destes nas dependências do 

NPJ, com recepção por postagem em caixa do correio. 

23. Para a necessidade de contato com o cliente, este poderá ser realizado com utilização 

de câmera digital acoplada nos computadores do NPJ e também, com a plataforma 

blackboard, conforme se dá nas aulas que serão ministradas via remota, com  o 

agendamento de dia e hora para assim providenciar tal evento, inclusive, com a 

participação dos acadêmicos estagiários que, de onde estiverem, poderão, desta forma, 

acompanhar tais manifestações. 

24. As dúvidas porventura existentes, tanto dos Acadêmicos, como, também, de clientes, 

serão apresentadas, utilizando-se, para tanto, as mídias sociais, telefone e e-mail, no 

intento de que estas sejam recepcionadas, explanadas e esclarecidas. 

25. Deixamos aqui consignado, que a secretaria do NPJ passou a funcionar e está 

atendendo pelo seu telefone: (32)-3333-1785 a partir de 01/07/2020, no horário de 

12:00 horas às 16:00 horas, estando à disposição e prestando os suportes necessários 

aos estagiários, professores e clientes do NPJ.  

Barbacena, 02 de Julho de 2020 

Luiz Carlos Rocha de Paula  

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 


