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1. APRESENTAÇÃO 

 

  O presente relatório tem por objetivos fazer uma avaliação apreciativa do Núcleo de 

Práticas Jurídicas do curso de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, 

cuja atuação está centralizada no direcionamento, na orientação e no acompanhamento de 

estágios do curso de graduação em Direito.  

Inicialmente é importante mencionar que o Núcleo de Práticas Jurídicas foi constituído 

no primeiro semestre de 2008, atribuindo-se ao mesmo a competência para prestar serviços e 

assistência jurídica por parte dos alunos sob supervisão de profissionais devidamente 

habilitados, sendo que desde então foram firmados convênios com: 

 

CONVÊNIOS DE ESTÁGIO 

NOME DA EMPRESA PERIODO DE VIGÊNCIA 

INSTITUTO PROE INDETERMINADO 

DAVIDSON TRINDADE ADVOGADOS ASSOCIADOS INDETERMINADO 

BRAZIL NABUT RODOVALHO ADVOGADOS INDETERMINADO 

PROEMPE - INTEGRADOR EMPRESA ECOLA LTDA INDETERMINADO 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE UBERABA INDETERMINADO 

ISAQUE RODRIGUES DOS SANTOS ADVOCACIA INDETERMINADO 

SICOOB FRUTAL - COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE 
ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA. 

INDETERMINADO 

DURATEX LTDA INDETERMINADO 

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA INDETERMINADO 

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA INDETERMINADO 

NUBE - NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA INDETERMINADO 

CEDEP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INDETERMINADO 

FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO INDETERMINADO 

FMH ADVOGADOS E ASSOCIADOS INDETERMINADO 

IBRAPP - INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDETERMINADO 

LIDER EXECUTIVE LTDA INDETERMINADO 

DISC CERVEJA TRÊS IRMÃOS LTDA INDETERMINADO 

ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA INDETERMINADO 

Q.I FINANCEIRA DO BRASIL LTDA INDETERMINADO 

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL’ INDETERMINADO 

SANTOS FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDETERMINADO 

UBERABA TENIS CLUBE INDETERMINADO 

MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS INDETERMINADO 

PÚBLIO EMÍLIO ROCHA INDETERMINADO 

RH UBERABA CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS INDETERMINADO 

WANDERSON ASSESSORIA LTDA INDETERMINADO 

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA INDETERMINADO 

SUPER ESTÁGIOS LTDA INDETERMINADO 

AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA INDETERMINADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO INDETERMINADO 

IRMÃOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES LTDA INDETERMINADO 

AGENCIA DE  ASSESSORIA JURÍDICA INDETERMINADO 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 5/9/2021 

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL INDETERMINADO 

INSTITUTO ELO INDETERMINADO 

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS  31/12/2020 

COMPLEXO JURÍDICO DAMÁSIO DE JESUS UNIDADE UBERABA 
INDETERMINADO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO INDETERMINADO 

PIMENTA ADVOGADOS & ASSOCIADOS INDETERMINADO 

VICENTE DE ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS INDETERMINADO 

GSM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA INDETERMINADO 

DELTA INDETERMINADO 

MIN.  FAZENDA PROCURADORIA-SECCIONAL FAZENDA 
NACIONAL 60 MESES 

CODAU 11/6/2019 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  05 ANOS 

ABRÃO E JACULI ADVOGADOS INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA Inicio em 12/05/2017 1º 
Aditamento em 11/05/2018 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS  
Inicio em 24/01/2018 
(vigência 60 meses)  

VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS E DE CARTAS PRECATÓRIAS 
CRIMINAIS – em Trâmite no Tribunal a formalização Inicio em 22/08/2018  

 

Assevera-se que o Estágio Supervisionado é uma atividade de aprendizagem 

profissional, social, jurídica e cultural que se desenvolve através da participação do estudante 

em situações simuladas e reais de trabalho da sua futura área de atuação profissional, onde 

ele executa atividades relacionadas à sua área de formação profissional. 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba dispõe do Núcleo de Práticas 

Jurídicas vinculado ao Curso de Direito, em observância às diretrizes do Ministério da 

Educação, que é encarregado de desenvolver, controlar e supervisionar as atividades 

essencialmente práticas dos estudantes do Curso de Direito, relacionadas ao Estágio 

Supervisionado (prática jurídica real e aos Laboratórios Jurídicos - prática jurídica simulada), 

proporcionando ao aluno conhecimento quanto ao exercício das práticas jurídicas (reais e 

simuladas), a partir do 7º (sétimo) período. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas funciona em estrutura anexa ao Curso de Direito com 

entrada independente, sendo o órgão de coordenação e supervisão das atividades de estágio 

dos alunos do Curso de Graduação em Direito, composto pelo coordenador de estágios, 

pelos professores supervisores de estágio e pela secretaria de estágio, obedecendo às 

diretrizes curriculares, à legislação sobre estágios, ao regulamento próprio e às normas 

especificas, aprovadas pelo colegiado do curso, sendo que a prática jurídica desenvolve-se 

dentro do âmbito do Estágio Supervisionado através das Práticas Jurídicas Simuladas e 

Prática Jurídica Real, com assistência jurídica por intermédio prática real, compondo uma 
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carga horária total de 500 (quinhentas) horas, sendo que constitui em estágio curricular 

obrigatório para a colação de grau. 

Imperioso ressaltar que o NPJ disponibiliza de atividades obrigatórias (simuladas e 

real) de negociação, mediação, conciliação e arbitragem, sendo desenvolvidas em sala 

apropriada do Núcleo de Práticas Jurídicas, onde se busca a técnica de aproximação com 

função apaziguadora com alcance de solução altruística. 

E nessa lógica, visando a prática processual por meio da mediação e conciliação, a 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, através do Núcleo de Práticas Jurídicas é 

credenciada junto ao Tribunal de Justiça de Minas gerais, possuindo um Posto de 

Atendimento Pré-Processual – PAPRE do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC. 

Há de se destacar, também, o termo de parceria firmado com o  Município de 

Uberaba, que tem por objetivo a prestação de serviço gratuito às entidades representativas, 

sem fins lucrativos, em especial as associações de bairro, visando regularizar o seu 

funcionamento e adequação à legislação vigente, e a Parceria firmada com a Vara de 

Execuções criminais e cartas precatórias, sempre em busca do cumprimento pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas de seu papel social.  

Ressalta-se que as atividades de práticas processuais, tanto real quanto simulada, são 

desenvolvidas dentro do Estágio supervisionado de forma a alcançar a Dignidade da Pessoa 

Humana e Ética Profissional; Universalidade do ensino; Interdisciplinaridade; Garantia de 

qualidade e eficiência na prática jurídica e Atendimento jurídico gratuito à sociedade, 

cumprindo seu papel social, da seguinte forma: análise de casos reais apresentados pelos 

assistidos; adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; exame de processos reais 

em tramitação; interpretação de despachos; elaboração de peças processuais, utilizando a 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial; elaboração de relatório de acompanhamento dos 

atendimentos feitos pelo estagiário e processos em tramitação no qual atua o estagiário; 

participação em atividades reais de negociação, mediação, conciliação e arbitragem no NPJ; 

visitas orientadas; elaboração de peças processuais em casos simulados; Atuação oral, que 

envolve participação em:  Audiências simuladas, em todas as disciplinas de Laboratório 

Jurídico e Júri simulado no Laboratório Jurídico III. 

Além disso, importante mencionar que o estudante pode cumprir os Estágios 

Supervisionados (9º e 10º período), após autorização do Coordenador do NPJ e observada a 

carga horária respectiva, por intermédio de estágio externo em Instituições Conveniadas, 

respeitado o limite de até 50% (cinquenta por cento) do total da carga horária do Estágio 

Supervisionado III e IV.  

Cumpre observar que o Núcleo de Práticas Jurídicas apresenta condições adequadas 

às finalidades a que se destina, com dimensão, iluminação, ventilação, acessibilidade e 

limpeza que atendem aos padrões adequados, sendo servido por equipamentos de 

informática ligados em rede a um servidor, possibilitando aos usuários das estações de 
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trabalho o acesso à legislação, doutrinas e jurisprudências, possuindo também uma 

impressora central, tudo ligado à internet e Wi-Fi. 

O Estágio Supervisionado possui embasamento legal para as diretrizes gerais acerca 

de políticas de estágio do Curso de Direito sendo fundamentado na Lei nº 11.788/08, que 

dispõe sobre estágios. 

 

2. PROPOSTA E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Alinhado com os dispositivos da Resolução CNE/CES nº 05, de 17 de dezembro de 

2018, em seu artigo 6º, currículo do curso de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

de Uberaba oferta a prática jurídica dentro do estágio supervisionado, atendendo ao que 

estabelece a legislação vigente.  

   Portanto, o Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória 

indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil 

do formando, configurada a partir do 7º período, na inserção do aluno no espaço sócio 

institucional, visando capacitá-lo e instrumentalizá-lo para o exercício profissional, devendo 

ser acompanhado pelo Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas e professores 

supervisores de estágio acadêmico sistematicamente.  

 A atividade de estágio traz uma contribuição prática e efetiva: 

 para a instituição de ensino, por colaborar com a efetividade da formação que ela 

oferece; 

 para o aluno, pela experiência adquirida; 

 para a sociedade, por prestar atendimento gratuito aos necessitados, cumprindo seu 

papel social. 

O estágio é uma atividade curricular, de caráter pedagógico, pressupondo, portanto, 

sua integração ao processo curricular. Por consequência, deve ser obrigatoriamente 

aprovado, mediante descrição das atividades realizadas e acompanhadas por um 

professor/orientador e aprovadas pelo coordenador do NPJ mediante relatório de estágio, 

bem como supervisionado e avaliado por um profissional da instituição concedente, no caso 

de estágio externo devidamente autorizado pelo coordenador do NPJ, nos termos do 

regulamento. 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba tem o instrumental necessário 

para gerir e regulamentar todo o processo referente à atividade de estágio, quais sejam: 

suporte administrativo; centralização das informações; administração; organização e 

controle dos relatórios e avaliações sobre estágio; viabilização do relacionamento com as 

empresas mediante negociação de convênio, contrato e outras parcerias.  

Entende-se por Estágio Supervisionado obrigatório, aquele período em que o 

estudante vivencia experiências práticas em organizações que lhes proporcionem uma 

aplicação dos conteúdos e metodologias obtidos durante a graduação. Sendo uma atividade 
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curricular obrigatória, deve ser pensada essencialmente como uma oportunidade de utilização 

da formação científica, técnica e jurídica no exercício prático da futura profissão, de modo que 

o estudante possa obter novas informações e experiências, complementando a formação 

adquirida, quando terá a oportunidade de: 

 desenvolver atividades da área profissional; 

 adquirir novas experiências no campo profissional; 

 identificar necessidades para a respectiva formação; 

 aplicar conhecimentos teóricos adquiridos; 

 refletir criticamente sobre habilidades, atitudes e competências ainda 

necessárias para a profissionalização; 

 analisar situações e propor soluções para os problemas; 

 avaliar a ação cotidiana frente aos princípios da ética profissional; 

 analisar o funcionamento do sistema da empresa- campo de estágio. 

O Estágio Supervisionado quando realizado externamente, nos termos do regulamento 

próprio do NPJ, só poderá ser desenvolvido em organizações cujas atividades 

profissionalizantes estejam correlatas à formação do curso oferecido. Assim, para fins de 

cumprimento de parte da carga horária, nos termos do artigo anterior, o aluno poderá realizar 

Estágio Externo: 

 em departamentos jurídicos de entes privados e públicos; 

 nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, polícia judiciária, da 

Defensoria Pública e das Procuradorias e demais órgãos jurídicos oficiais; 

 em escritórios de advocacia e consultorias jurídicas; 

O encaminhamento formal para o campo do Estágio Supervisionado é realizado após 

assinatura do Convênio (IES e Concedente) e do Termo de Compromisso de Estágio (IES, 

Concedente e aluno/estagiário). 

 

3. OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

As atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas devem buscar, em todas as suas 

variáveis, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e fundamentar-se nos seguintes 

princípios: 

 Dignidade da Pessoa Humana e Ética Profissional; 

 Universalidade do ensino; 

 Interdisciplinaridade; 

 Garantia de qualidade e eficiência na prática jurídica; 

 Atendimento jurídico gratuito à sociedade, cumprindo seu papel social. 

Nesta esteira constituem objetivos para o aluno do Estágio Supervisionado: 

 estar capacitado para o exercício profissional; 
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 conhecer as práticas, as sistematizações, os saberes traduzidos em 

estratégias, os procedimentos e práticas específicas dos técnicos das 

instituições que atuam no exercício da profissão; 

 conhecer e desenvolver habilidades operacionais para a adequada utilização 

dos instrumentos profissionais; 

 reconhecer a importância da produção científica e da sistematização da prática 

profissional; 

 identificar sua área de interesse para o exercício da profissão, por meio da 

aproximação da atividade prática. 

As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem proporcionar ao 

estudante a participação em situações, simuladas e reais, do exercício das profissões 

jurídicas, bem como a análise crítica das mesmas. O estudo da ética profissional e sua prática 

devem perpassar todas as atividades vinculadas ao NPJ. 

 

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 Atualmente o Núcleo de Práticas Jurídicas do Curso de Direito da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Uberaba, atua nas seguintes áreas: Direito Civil, Direito Penal e 

Direito Trabalhista, destacando-se, portanto dos demais cursos ofertados na região, uma vez 

que atua com exclusividade na área de assessoramento jurídico para as entidades sem fins 

lucrativos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberaba, proporcionando a 

concretização de atendimento de demandas na área de Direitos Coletivos, e, ainda na área 

de mediação e conciliação, em uma parceria firmada com o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, além de atuação direta na Vara de Execuções Criminais e Precatória de Uberaba 

  Ao todo, no ano de 2018, os atendimentos realizados pelo Núcleo de Práticas 

Jurídicas chegaram a 100 pessoas aproximadamente. Deste público, cerca de 58% é do sexo 

feminino, com destaque para a faixa etária de 35 a 60 anos. 

   É importante ressaltar que as principais demandas que nele se apresentam recaem 

nas seguintes ações: alvará judicial, divórcio consensual, guarda e regulamentação de visitas, 

abertura de inventários e concessão de pensões alimentícias, dentre outras.  

  Os dados foram levantados junto aos arquivos do NPJ, no qual circulam pelo menos 

200  alunos por semestre, matriculados nas disciplinas do eixo prático. 

Ante esse quadro de referência pode-se dizer que a atuação do NPJ se alinha com a 

tendência internacional, que recomenda a formação de um estudante de Direito crítico e 

reflexivo, que seja capaz de pensar, agir e conduzir-se como um profissional tecnicamente 

preparado para enfrentar diferentes situações que requerem do cidadão ter acesso à justiça e 

exercer seus direitos quando mais necessitam (RHODE, 2004).  

  Este é o pano de fundo que remete à avaliação apreciativa do NPJ do curso de direito 

da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, cuja abordagem começa pelo 
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reconhecimento de que se trata do estudo de um tema ainda inovador no Brasil, em especial 

se for considerado o campo do ensino jurídico.  

 

 5. FINALIDADE DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA E PLANEJAMENTO DO NPJ 

 

Este instrumento busca fazer uma avaliação periódica do Núcleo de Práticas Jurídicas 

da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba quanto ao atendimento da demanda do 

curso de Direito pelo NPJ nas atividades em geral, bem como promover um melhor 

planejamento para o adequado atendimento da demanda existente. 

No aspecto temporal, a avaliação tomou por parâmetro os 03 (três) últimos anos, 

sendo analisados documentos (relatórios dos anos de 2016, 2017 e 2018), bem como foi 

desenvolvida uma pesquisa colaborativa com o público alvo do NPJ: alunos (estagiários) e 

assistidos, para a qual foram feitos levantamentos de questionários de entrevistas, no ano de 

2018.  

O esquema de avaliação apreciativa do NPJ foi elaborado com base no modelo de 5-D 

(em inglês-português: 1-D Definition/Definição, 2-D Discovery/Descoberta, 3-D Dream/Sonho, 

4-D Design/Planejamento, 5-D Destiny/Destino), que pode ser visualizado na Figura abaixo:  

 

MODELO DE 5-D APLICADO AO ESTUDO DO NPJ/FUPAC Uberaba  

 

1- D 

Definição  

( Definition ) 

2- D 

Descoberta 

( Discovery ) 

5- D 

Destino 

( Destiny ) 

3- D 

Sonho 

( Dream ) 

4- D 

Planejamento 

( Design ) 

TÓPICO  

AFIRMATIVO 
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  No estudo do NPJ da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, o modelo de 

5-D foi aplicado de forma conjunta: reuniu-se professores, alunos, técnicos-administrativos e 

representantes da comunidade atendida, seguindo o formato de pesquisa e integrando 

simultaneamente, tanto à coleta como à análise dos dados obtidos por diferentes meios, a 

saber: 

 Consulta a documentos referentes à dinâmica funcional do NPJ (RELATÓRIOS 

2016/2018); 

 Formação de um grupo colaborativo para participar das oficinas do ciclo de 5-D; 

 Realização de entrevistas apreciativas ( documentos anexos).  

    

Ressalta-se que foi considerado relevante pensar como fundamental a relação do NPJ 

com a sociedade, posto que pesa em seu papel a retribuição do curso de Direito à 

comunidade que o cerca, para atender as suas necessidades legais básicas, sem esquecer o 

quanto as práticas jurídicas enriquecem a formação humana e social, essenciais para o aluno. 

  Como resultado da análise e avaliação, obteve-se evidências dos pontos positivos e 

negativos do NPJ, ou seja, daquilo que funciona bem, identificando-se aspectos que 

necessitam de ajustes, inovações e melhorias. 

 A análise dos resultados direciona para uma experiência interessante:  reflexão se o 

NPJ da FUPAC cumpre o seu papel social no atendimento dos hipossuficientes e se o estágio 

contribui para a formação do aluno como profissional e como o resultado do instrumento 

apreciativo pode contribuir para o adequado planejamento das ações do NPJ. 

 

5.1. RESULTADOS DO ESTUDO  

  O modelo de 5-D serviu para que se criasse um passo a passo referente a cada um 

dos “D”, constituindo este o caminho percorrido, de modo coordenado e interdependente, sem 

rigidez quanto ao seu cumprimento na íntegra, pois logo se percebeu que ajustes poderiam 

ser feitos no próprio momento de sua aplicação.  

 

5.1.1. Definição (1-D): Protocolo de Pesquisa e Escolha do Tópico Afirmativo 

 

   A primeira etapa do ciclo de 5-D é denominada Definição (1-D) e representa o início da 

pesquisa. O seu teor foi bem recebido pela direção do Faculdade, que apoiou a constituição 

do grupo colaborativo, formado por 10 participantes, assinalados no Quadro abaixo, conforme 

seu vínculo institucional junto ao NPJ e a indicação sobre a melhor razão para que cada um 

viesse a dele fazer parte. 
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GRUPO FORMADO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Incluir Professores, Técnicos, Alunos e Representantes da Sociedade Civil assistida.  

Nome Área Organizacional Razão para Participação 

Luís Fernando Alves Silva Professor/Advogado Atuação como Coordenador 
do NPJ  

Fernanda Dias da Silveira Professora/Advogada Atuação como professora, 
advogada do NPJ e 

representante da CPA 

Glays Marcel Costa Professor/Advogado Atuação como professor e 
advogado do NPJ 

Rossana Cussi Jerônimo Professora/Advogada Atuação como professora, 
advogada do NPJ e 

mediadora e conciliadora do 
Tribunal de Justiça 

Zilma Aparecida Faria Corpo administrativo Atuação como secretária do 
NPJ 

Lúcia França de Almeida  Sociedade civil organizada Atuação como representante 
do Poder Público Municipal 

Fabiana Faquim Sociedade civil organizada Atuação como representante 
da OAB/MG – Caixa de 

Assistência dos Advogados 
de Minas Gerais 

Mirelle dos Santos Souza Corpo Discente Atuação como 
aluna/estagiária do NPJ 

Edna Maria Modesto Corpo Discente Atuação como 
aluna/estagiária do NPJ 

Kárita Lilian Martins Corpo Discente Atuação como 
aluna/estagiária do NPJ 

  

Com este grupo colaborativo se estabeleceu o protocolo do trabalho, que incluiu a 

apresentação do enfoque teórico e empírico do modelo de 5-D e dos objetivos da avaliação 

apreciativa e suas particularidades. Quatro encontros foram realizados, e no primeiro deles, 

após discussão sobre o assunto, teve lugar a escolha do tópico afirmativo que se tornou o 

eixo central da pesquisa: “O NPJ como facilitador na formação prática dos discentes do Curso 

de Direito da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba, promovendo o ensino, a 

iniciação científica e a extensão”.  Assim sendo, o ciclo prosseguiu rumo ao 2-D. 

 

5.1.2. Descoberta (2-D): O Que Há de Melhor no NPJ  

 

Neste tópico na busca do que há de melhor no NPJ, foram realizados dois tipos de 

entrevistas em forma de questionários, dividindo-as em dois grupos:  

 Grupo A - Assistidos;  

 Grupo B - Discentes; 

A ideia quanto a estes questionários foi avaliar alguns aspectos quanto ao 

atendimento do NPJ no curso de direito e ainda no contexto social, no sentido de verificação 

se as atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas buscam, em todas as suas variáveis, a 
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articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e se o NPJ tem como fundamentos a 

universalidade do ensino, interdisciplinaridade, garantia de qualidade e eficiência na prática 

jurídica e atendimento jurídico gratuito à sociedade, cumprindo seu papel social. 

Nesse sentido os assistidos e os alunos que se formaram dois grupos de 

entrevistados, e foram perguntados sobre várias áreas de atuação do NPJ, citadas algumas a 

seguir:  

 Nível de atendimento dos alunos;  

 Atendimento e orientação de nossos professores orientadores;  

 Infraestrutura e acomodações do Núcleo de Práticas Jurídicas;  

 Cumprimento do NPJ no seu papel social no atendimento aos hipossuficientes;  

 Contribuição do estágio para a formação integral do aluno como profissional;  

 Contribuição do estágio para o desenvolvimento de sua consciência ética para o 

exercício profissional, preparando o aluno para o relacionamento 

advogado/cliente;  

 Contribuição do estágio para ampliação da capacidade de comunicação nas 

formas oral e escrita do aluno;  

 Se os meios alternativos de resolução de conflitos, como conciliação e 

mediação, são praticados no Núcleo de Práticas Jurídicas;  

 Se os planos de ensino apresentados são cumpridos em seus objetivos, 

conteúdos, atividades e avaliações;  

 Se as relações aluno-professor ao longo do estágio estimulam você a aprender;  

 Se a coordenação do estágio é disponível para orientação acadêmica dos 

estudantes e atua de forma eficiente na gestão do Núcleo de Práticas Jurídicas;  

 Se os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados 

para a quantidade de alunos; sugestões e melhorias de expansão do NPJ; 

   Além disso, a etapa do 2-D, ou seja, a busca do que há de melhor, na qual os 

participantes foram convidados a refletir sobre:  

 Si mesmos e seu desempenho, voltado para a obtenção de bons resultados; 

 Os pontos fortes a serem destacados;  

 As experiências exitosas e impressões que ficaram marcadas nas memórias dos 

envolvidos; e  

 O papel que desempenha o NPJ no contexto da indissociabilidade entre ensino, 

iniciação científica e extensão.  

  Para melhor situar a discussão, um dos membros do grupo apontou como exemplo a 

posição do NPJ na articulação da faculdade com a sociedade, tendo se observado que sua 

própria ação institucional se estabelece em conjunto com parceiros vitais para o cumprimento 

da missão que lhe é confiada. A inserção do NPJ e a do próprio curso de Direito na ambiência 
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social também foi debatida, ante a força que exerce na formação acadêmica e profissional 

dos estudantes de Direito, ao compor o eixo das disciplinas práticas.  

   Os resultados foram alinhados tomando como base as quatro perspectivas eleitas 

pelos participantes no decorrer desse processo, as quais devem ser vistas de forma 

integrada, como disposto nos quadrantes da figura abaixo, em que se procura expressar uma 

forma de articulação simbiótica entre os assuntos debatidos pelo grupo colaborativo e que 

revelam a convergência das respostas com o tópico afirmativo da pesquisa. 

 De acordo com a frequência obtida nas respostas, chegou-se ao seguinte resultado, 

pela ordem:  

 As oportunidades de crescimento profissional e aprendizado oferecidas aos alunos;  

 O empenho e o interesse demonstrados pelos servidores técnico-administrativos;  

 A dedicação e o compromisso do corpo docente. 
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Por fim, é imperioso ressaltar as análises realizadas nos relatórios de 2016/2018 das 

atividades semestrais do Núcleo de Práticas Jurídicas da FUPAC, e suas consequentes 

evidências acerca do que funciona bem (pontos fortes) e identificando-se quais áreas 

necessitam de ajustes, inovações e melhorias para o seu adequado planejamento quanto ao 

atendimento das demandas existentes 

 

 

 

  

5.1.3. Sonho (3-D): As possibilidades de futuro 

 

  A oficina do 3-D, levada adiante com os participantes do grupo colaborativo teve como 

propósito imaginar um futuro promissor para o NPJ, enfatizando temáticas que se 

entrecruzaram, tais como:  
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 A promoção das melhores práticas ligadas à indissociabilidade do ensino, iniciação 

científica e extensão; 

 A contribuição que cada participante poderia dar para que o NPJ tenha uma adequada 

atuação;  

 Que melhorias e inovações podem ser sugeridas.  

 

  Nesta etapa, mais uma vez, as temáticas também foram associadas ao tópico 

afirmativo do estudo, visando utilizar o mesmo em processos de planejamento para o 

adequado atendimento da demanda atual e futura.  

 O entendimento, entretanto, levou à observação de que o primeiro passo deveria ser a 

sua divulgação no próprio meio acadêmico da IES, ao lado da busca de maior oferta de 

serviços à população carente.  

Com estes dados, pode-se reunir elementos para dar andamento ao 4-D, em função 

do qual se tornou possível pensar acerca da formulação de um foco estratégico voltado para 

a apresentação de proposições provocativas sustentáveis em relação ao bom funcionamento 

do NPJ. 

 

5.1.4. Planejamento (4-D): Proposições 

 

  Na oficina do 4-D, devido à natureza do tema colocado em pauta, foi dada ênfase aos 

aspectos pedagógicos e administrativos que norteiam o funcionamento do NPJ, como forma 

de fomentar o surgimento de proposições provocativas no seio do grupo, a quem se solicitou 

evocar frases de natureza afirmativa, desafiadora e plausível de realização. Para tanto, os 

participantes foram convidados a propor medidas e ações capazes de garantir sua 

viabilidade. 

Não obstante os pontos fortes abordados, houve uma preocupação com a introdução 

de melhorias na infraestrutura física, em especial quanto ao número de equipamentos 

(computadores) disponíveis considerando a quantidade de alunos, ventilação, climatização 

(instalação de ar-condicionado) nos ambientes coletivos e melhor iluminação nos espaços 

físicos, e, ainda as frentes ( áreas) de atuação que o NPJ deve expandir para explorar o 

potencial existente, especialmente em direitos coletivos, previdenciário, tributário e penal, 

bem como com os métodos de trabalho que podem ser utilizados em prol tanto do ensino 

como da pesquisa. 

Assim, nessa perspectiva, os participantes (assistidos) e alunos foram convidados ao 

final de cada questionário a propor medidas e ações capazes de garantir sua viabilidade, 

como exposto resumidamente abaixo: 
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5.1.5 Destino (5-D):  Busca de Sustentabilidade para o NPJ 

 

  A discussão sobre como dar sustentabilidade à proposição provocativa estabelecida 

pelo grupo colaborativo levou ao consenso acerca da necessidade de elaborar um Plano de 

Ação para que o NPJ, em termos institucionais e acadêmicos, possa cumprir a sua missão 

nos próximos anos. Neste sentido, considerou-se primordial o envolvimento de todos, 

gestores, professores, alunos e técnico-administrativos, em torno da captação de recursos 

financeiros e materiais para que essas ideias tenham como ser implementadas, inclusive 

contando com a própria disponibilidade do grupo colaborativo para levar o projeto adiante, 

apontando as áreas que necessitam de ajustes, inovações e melhorias cronograma de ações do 

npj – 2019, conforme figura a seguir: 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

  Neste estudo, a avaliação apreciativa do NPJ seguiu o caminho participativo e 

inclusivo, de que resultou a união das partes interessadas e a adesão ao trabalho realizado, 

de modo que novas ideias foram aflorando com o conhecimento adquirido acerca do 

processo em desenvolvimento. O estudo mostrou que conversas e diálogos ajudaram a 

facilitar a apreciação e a criação de uma imagem comum identificada com a organização. 

Como resultado da análise e avaliação, obteve-se evidências dos pontos positivos e 

negativos do NPJ, ou seja, daquilo que funciona bem, identificando-se aspectos que 

necessitam de ajustes, inovações e melhorias. 
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 A análise dos resultados direciona para uma experiência interessante, em especial 

acerca das entrevistas em forma de questionários realizadas, já que envolveu a participação 

do público-alvo do NPJ (alunos e assistidos):  reflexão se o NPJ da FUPAC cumpre o seu 

papel social no atendimento dos hipossuficientes e se o estágio contribui para a formação do 

aluno como profissional, além de ter contribuído para a formatação do correto planejamento 

das ações do NPJ para os próximos anos 

 A análise desses dados evidencia existir grandes potencialidades a serem exploradas, 

que fortaleçam o papel institucional que cabe ao NPJ de exercer a promoção do ensino, a 

iniciação científica e a extensão, a fim de proporcionar aos seus discentes uma prática 

jurídica concernente com o que dele se espera na atualidade.  

  Conclui-se, então, que a avaliação apreciativa atingiu seu objetivo, não sendo demais 

reafirmar o significado que tem o NPJ na formação profissional do discente de graduação em 

Direito, sendo que esta primeira avaliação periódica quanto ao atendimento da demanda do 

curso pelo Núcleo de Práticas Jurídicas em suas atividades básicas considerou o mesmo 

adequado ao desenvolvido das atividades a que se propõe.  

 

Uberaba– MG, 20 de dezembro de 2.018. 

 

 

     Luís Fernando Alves Silva                                            Fernanda Dias da Silveira 

        Coordenador do NPJ                                              Professora/Advogada NPJ 

 

 

    Glays Marcel Costa                                                     Rossana Cussi Jerônimo 

Professor/Advogado NPJ                                           Professora/Advogada NPJ 

 

 

 Zilma Aparecida Faria                                                   Fabiana Faquim 

  Secretária NPJ                                    Sociedade Civil (Caixa de Assistência da OAB/MG) 

                                                                          

 

  Lúcia França de Almeida                                                  Mirelle dos Santos Souz   

Sociedade Civil (Poder Público Municipal)                      Corpo Discente 

  

 

 

Edna Maria Modesto                                                          Kárita Lilian Martins 

  Corpo Discente                                                                 Corpo Discente 
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