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1. INTRODUÇÃO 

 

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 as diretrizes curriculares, a legislação sobre estágios, ao regulamento próprio e 

as 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 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. 

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 
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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.  

Por fim,  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 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. 

Desta forma, o objetivo deste Manual é orientar os alunos quanto às diretrizes e 

normas para a realização do Estágio Supervisionado de Direito. 

 

 

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 
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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 unidade concedente de estágio, pela contribuição do aluno com o 

desenvolvimento desta organização; 

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

oferece;  

• para o aluno, pela experiência adquirida. 

 

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. Sendo que os 

professores do NPJ atuarão como agentes de integração EMPRESA/IES (quando for o 

caso), de forma a garantir a associação entre o ensino e o mercado de trabalho, 

favorecendo o desenvolvimento da gestão e capacitação, trabalhando ainda em sintonia 

com as necessidades regionais.  

  Assim, o estágio supervisionado visa capacitar futuros profissionais integrando a 

formação acadêmica à experiência prática no mercado, sendo que a IES adotá como 

estratégia de integração a realização de espaços de vivência para troca de experiências 

nas organizações conveniadas, através de reuniões, palestras, seminários e workshops. 

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 

curricular obrigatória, deve ser pensada essencialmente como uma oportunidade de 

utilização da formação científica e 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: 
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• 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 será realizado 

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

(IES, Concedente e aluno/estagiário). 

 

2.1 CARGA HORÁRIA 

 

As atividades do Núcleo de Prática Jurídica obedecem às diretrizes curriculares, a 

legislação sobre estágios, ao presente regulamento e as normas especificas, aprovadas 

pelo colegiado do curso, sendo que a prática jurídica se desenvolve dentro do âmbito do 

Estágio Supervisionado (I, II, III e IV) da seguinte forma: 

• Práticas Jurídicas Simuladas por meio dos Laboratórios Jurídicos I, II, III e IV; 

• Prática Jurídica Real, com assistência jurídica por intermédio de assistências 

jurídica a população assistida pelo NPJ. 

Desta forma, o Estágio Supervisionado consiste nos Laboratórios Jurídicos I, II, III e 

IV (Prática Jurídica Simulada) e na Prática Jurídica Real e tem carga horária total de 500 

(quinhentas) horas computadas em horas relógio, e constituem estágio curricular 

obrigatório para a colação de grau. 
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2.2  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; 

• 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. 

• estar alinhado ao perfil do egresso previsto no PPC do curso e às 

competências e habilidades do futuro profissional.  

 

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. 

 

2.3 DAS OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

São considerados estagiários do Estágio Supervisionado e matriculados nos 

Laboratórios Jurídicos os alunos que cursam respectivas disciplinas, por conseguinte a 

efetuação da matricula nos diversos semestres (sétimo, oitavo, nono e décimo períodos), 

competindo-lhes, no que couber, principalmente: 
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• desempenhar suas atividades em conformidade com o estabelecido pelo 

presente Regulamento, pelo Coordenador e Orientadores do NPJ;  

• preencher fichas de atendimento de todos os usuários da assistência jurídica 

que forem atendidos, encaminhando-as à Secretaria do Núcleo para 

cadastramento, na forma do roteiro de atendimento; 

• entregar ao Orientador relatório detalhado de todas as atividades realizadas e 

peças processuais ou extraprocessuais, quando solicitado pelo Coordenador, 

e/ou Orientador, para ser avaliado; 

• redigir as petições de todos os processos nos quais participaram ativamente, 

delas fazendo constar a sua identificação e assiná-las juntamente com o 

Orientador; 

• comparecer aos atos processuais decorrentes dos processos sob sua 

responsabilidade; 

• acompanhar as publicações oficiais, juntamente com a Secretaria do NPJ, 

visando manter atualizada a agenda de audiência e demais atos processuais; 

• ter zelo para com os documentos e a causa do assistido; 

• cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua 

responsabilidade; 

• agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome da Faculdade e 

do Curso, bem como, tratar a todos os integrantes do NPJ, tais como, 

Coordenador, Orientadores, secretária, usuários da assistência jurídica e 

demais estagiários, com respeito e cordialidade; 

• comparecer às audiências, trajado de acordo com as sugestões dos 

Orientadores; 

• restaurar os processos sob sua responsabilidade, na eventualidade de perda 

ou extravio; 

• manter cópias de todas as peças processuais produzidas nos processos 

encaminhados ao Poder Judiciário; 

• elaborar as peças processuais, reais e simuladas, segundo orientações 

prestadas pelo Orientador e normas de formatação do Núcleo, repassadas 

pelo Coordenador; 

• evitar tecer diagnóstico jurídico precipitado, gerando insegurança e 

insatisfação ao assistido; 

• preencher a ficha de atendimento dos usuários da assistência jurídica com o 

máximo de detalhes, anotando os documentos requeridos e colhendo 

assinaturas, contatos atualizados e demais qualificações ; 
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• realizar a triagem dos usuários da assistência jurídica, de acordo com a ficha 

econômica; 

• cumprir este Regulamento e as demais determinações e normas legais 

referentes ao Estágio Supervisionado; 

 

3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO NO ESTÁGIO 

 

A aferição do aproveitamento do Estagiário em sua formação prática/jurídica no 

âmbito do Estágio Supervisionado será efetuada, por meio dos conceitos “apto” ou “inapto”, 

atribuído com fulcro nos relatórios periódicos e no desempenho efetivo dos estagiários 

acerca da assistência jurídica. 

A aptidão no Estágio Supervisionado (Prática Jurídica Real) somente pode ser obtida 

se o estagiário, durante o regular período letivo, referente ao semestre matriculado: 

• obtiver, no mínimo, 75% (setenta e cinco) de frequência no respectivo período 

letivo. 

• desempenhar corretamente as atividades previstas no art. 17 do regulamento, 

realizando, no mínimo 80% (oitenta por cento) das atividades propostas no 

respectivo período letivo. 

As atividades de prática real são desenvolvidas pelos estagiários no atendimento ao 

usuário da assistência jurídica, por meio de: 

• 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. 

O Orientador é obrigado a utilizar todos os instrumentos de avaliação previstos 

acima. A prestação da assistência jurídica abrange a área cível, criminal e trabalhista e se 

destina à população hipossuficiente, conforme triagem realizada pelos Estagiários do 

Núcleo. 

Os Estagiários poderão executar as atividades reais em equipes, conforme 

sugestões dos Orientadores e autorização do Coordenador do NPJ. As atividades reais de 
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negociação, mediação, conciliação e arbitragem no NPJ devem ser desenvolvidas em sala 

apropriada e designada no Núcleo de Práticas Jurídicas, conforme os seguintes 

fundamentos: 

• técnica de aproximação com função apaziguadora; 

• instrumento de cessões recíprocas; 

• alcance de solução altruística. 

 

A prática jurídica real do Estágio Supervisionado trata-se de atividade 

eminentemente prática, não recuperável por meio de provas. Compete ao Coordenador do 

NPJ o lançamento dos conceitos “apto” ou “inapto”, após informações obtidas junto aos 

Orientadores. 

A aptidão nos Laboratórios Jurídicos (Prática Jurídica Simulada) que faz parte do 

estágio Supervisionado somente pode ser obtida se o estagiário, durante o regular período 

letivo, referente ao semestre matriculado: 

• obtiver, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência no 

respectivo período letivo. 

• desempenhar corretamente as atividades previstas no art. 21 do regulamento, 

realizando, no mínimo 80% (oitenta por cento)  das atividades propostas no 

respectivo período letivo. 

• Aproveitamento de 60 (sessenta) pontos nas atividades de avaliação 

estabelecidas, conforme art. 25 do regulamento. 

As atividades de prática simulada são desenvolvidas para aprimoramento da prática 

forense e não forense desempenhada pelos principais operadores jurídicos, por meio de: 

• análise de autos findos; 

• visita orientada; 

• elaboração de, no mínimo, 06 (seis) peças processuais em casos simulados; 

• Atuação oral, que envolve participação em:  

• Audiências simuladas, em todas as disciplinas de Laboratório Jurídico; 

• Júri simulado no Laboratório Jurídico III; 

• Atividades simuladas de negociação, mediação, conciliação e arbitragem na 

no Laboratório Jurídico I; 

• frequência em 04 audiências reais; 

 

O Orientador é obrigado a utilizar todos os instrumentos de avaliação previstos no 

caput. Os Estagiários poderão executar as atividades simuladas em equipes, conforme 
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sugestões dos orientadores. A carga horária das visitas orientadas é supervisionada pelos 

orientadores e definida pelo Coordenador do NPJ. 

A pauta de visita orientada deve abranger os diversos órgãos do Poder Judiciário, 

Ministério Público, das Defensorias, Procuradorias e Conselho Tutelar, bem como, outras 

instituições que desenvolvam atividades jurídicas, judiciárias ou não judiciárias, inclusive 

podendo incluir o sistema penitenciário, em todos os seus níveis. 

As visitas orientadas e as audiências reais são avaliadas por meio de relatórios 

circunstanciados, que devem ser elaborados pelos Estagiários. 

As atividades simuladas de negociação, mediação, conciliação e arbitragem devem 

ser desenvolvidas em sala apropriada e designada no Núcleo de Práticas Jurídicas, 

conforme os seguintes fundamentos: 

• técnica de aproximação com função apaziguadora; 

• instrumento de cessões recíprocas; 

• alcance de solução altruística. 

A distribuição das avaliações nos Laboratórios Jurídicos (práticas jurídicas 

simuladas) obedecerá ao sistema de 03 avaliações no total, a serem aplicadas durante o 

semestre letivo pelos orientadores, obedecido o Regulamento Geral da Faculdade quanto a 

pontuação geral e prazos, da seguinte forma: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1° ETAPA DE AVALIAÇÃO 

Frequência em 02 audiências reais – 10 pontos 

Participação em Visitas Orientadas – 10 pontos 

Análise de autos de processos – 10 pontos 

SUB TOTAL: 30 PONTOS 

 

2° ETAPA DE AVALIAÇÃO 

Frequência em 02 audiências reais – 10 pontos 

Ter cumprimento de todas as peças processuais propostas – 10 pontos 

Realização de audiência simulada ou se for o caso júri simulado – 10 pontos 

SUB TOTAL: 30 PONTOS 

 

3° ETAPA DE AVALIAÇÃO 

Simulado da Prova da Ordem promovido pelo NPJ - 40 pontos  

SUB TOTAL: 40 PONTOS 

TOTAL GERAL: 100 PONTOS 

 



12 

 

Somente o discente que obtiver o aproveitamento de no mínimo 60 (sessenta) 

pontos será considerado aprovado. O estagiário matriculado, que não alcançar os 60 

(sessenta) pontos necessários para a aprovação podem requerer, ainda, o exame especial, 

desde que tenha obtido no semestre o mínimo de 30 (trinta) pontos. 

  Semestralmente os professores orientadores do estágio supervisionado elaboram um 

Relatório das atividades desenvolvidas no NPJ, que são utilizados como base para que uma 

a Comissão composta por representantes do Corpo Docente, Corpo Discente, Corpo 

Técnico Administrativo e Representantes da Sociedade Civil Organizada possam criar 

mecanismos e insumos para atualização, aperfeiçoamento e melhoria das práticas de 

estágio, fazendo a análise sobre a necessidade de atualização do instrumental acadêmico 

para supervisão das atividades de estágio.  

 

 

4. DO EXTÁGIO EXTERNO 

 

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.  

No caso de dispensa do estágio supervisionado previsto acima, para realizá-lo em 

instituições externas conveniadas, o aluno deverá optar se a dispensa será realizada no 

Estágio Supervisionado III (9º período) ou Estágio Supervisionado IV (10º período. 

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 credenciamento para fins de estágio externo obedece aos critérios e às condições 

estabelecidos pelo Colegiado do Curso, ouvido o coordenador de estágios, ao disposto 

neste Regulamento e às demais legislações vigentes sobre convênios para realização de 

estágios curriculares. 

Para a realização e cumprimento do Estágio Supervisionado Externo, no que tange 

ao Convênio, este, obrigatoriamente, deverá perpassar pelos seguintes critérios: 
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a. Termo de convênio, Termo de Compromisso de Estágio e Capa do Relatório 

devidamente assinados;  

b. Declaração mensal 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 04 (quatro) audiências 

e. Ficha de avaliação do estágiário  

f.  Acompanhar 01(uma) visita orientada agendada pelo NPJ, durante o semestre letivo, 

e apresentar relatório, não sendo válidas visitas fora deste contexto. 

 

5. AGENTES RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 

Conforme determinado no Regulamento Geral de Estágio da IES, define-se o 

Coordenador do Núcleo Práticas Jurídicas e os professores/advogados  como responsáveis 

em organizar, coordenar, acompanhar e avaliar o processo de estágio tendo também o 

papel de interlocução entre a Faculdade e os possíveis campos de atuação profissional. 

Soma-se a esses agentes o Facilitador do Estágio, ou seja, o Supervisor de Campo que é a 

pessoa indicada pela convenente para acompanhar o estágio do acadêmico nos termos da 

lei. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas possui uma gestão vinculada à Coordenação do 

Curso de Direito, que será a responsável pelo acompanhamento, supervisão e orientação de 

todas as atividades relacionadas ao eixo de formação prática do estagiário. O Núcleo de 

Práticas Jurídicas funciona em estrutura anexa ao Curso de Direito com entrada 

independente.  

O Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ é o órgão de coordenação e supervisão das 

atividades de estágio dos alunos do Curso de Graduação em Direito, sendo composto:  

• pelo coordenador de estágios;  

• pelos professores supervisores de estágio;  

• pela secretaria de estágio. 

 

5.1 COORDENADOR DO NPJ 

Compete ao Coordenador do NPJ: 
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• elaborar, em conjunto com o Coordenador de Curso a política de estágio de 

curso de graduação; 

• organizar e acompanhar os alunos estagiários nos campos de estágio, 

orientando-os quanto à Política de Estágio do Curso; 

• zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao estágio; 

• oficializar os documentos que regulamentam a atividade de estágio: 

Convênio, Termo de Compromisso; 

• definir critérios para seleção de campos de estágio em conjunto com o 

coordenador de curso e professor-supervisor; 

• estabelecer contatos com as instituições públicas e privadas, visando a 

abertura dos campos de estágio; 

• propor à Direção da Faculdade, convênios com as instituições públicas e 

privadas; 

• divulgar aos alunos, as instituições que se constituem como campo de estágio 

enfatizando: natureza, perfil e ramo de atividade; 

• padronizar, em conjunto com os agentes responsáveis pelo processo de 

estágio, documentação relativa ao acompanhamento do aluno no campo de 

estágio; 

• entregar para a Secretaria da Faculdade as documentações relativas ao 

estágio (convênios, termos de compromisso, relatório final de estágio, etc); 

• avaliar, a cada semestre letivo, em conjunto com o coordenador de curso,  o 

trabalho desenvolvido nos campos de estágio propondo reformulações 

quando necessário; 

• arquivar relatório de atividades a ser enviado semestralmente pelo professor-

supervisor 

• promover a divulgação das experiências de estágios através de publicações e 

seminários; 

• propor o intercâmbio e troca de experiências entre os diferentes cursos; 

• manter cadastro atualizado dos campos de estágios; 

• incentivar formas de estágio que viabilizem a extensão universitária; 

• criar mecanismos de formação continuada para os agentes implementadores 

da política de estágio do curso, juntamente com a coordenação dos demais 

cursos; 

• apresentar, semestralmente, relatório de atividade à Coordenação de curso. 
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• participar e apoiar a realização de encontros, palestras, cursos e seminários 

que objetivem ampliar a articulação entre unidade de ensino e unidade campo 

de estágio; 

• visitar os campos de estágio, acompanhando, avaliando e contribuindo para a 

realização do estágio supervisionado; 

• avaliar e atribuir conceitos aos estagiários; 

• zelar pela ética nas relações entre a Faculdade e a Convenente. 

 

 

5.2. ORIENTADORES DE ESTÁGIO  

 

Ao Orientador do Estágio Supervisionado (prática real) e do Laboratório Jurídico 

(prática simulada), que deverá possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,  

compete no que couber, principalmente: 

• orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades reais e simuladas dos 

estagiários sob sua responsabilidade no Estágio Supervisionado; 

• zelar pela ética profissional, orientando os estagiários no Estágio 

Supervisionado, em todos os aspectos relacionados ao correto exercício das 

profissões jurídicas; 

• orientar e acompanhar a elaboração de peças reais e simuladas, corrigindo-

as e incentivando a pesquisa doutrinária e jurisprudencial, bem como, 

assinar, juntamente com os estagiários pelos quais for responsável, as 

petições encaminhadas ao Poder Judiciário; 

• avaliar a participação dos estagiários, pelos quais for responsável, nas 

audiências dos processos judiciais; 

• orientar os estagiários durante os atendimentos, averiguando a pertinência 

das informações prestadas aos assistidos e supervisionando a aplicação dos 

critérios constantes do roteiro de atendimento aos usuários da assistência 

jurídica; 

• autorizar o arquivamento dos processos liquidados; 

• receber, relatórios de atendimentos feitos pelos estagiários e proceder à 

correção, examinando todos os registros de atendimento dos estagiários; 

• orientar os estagiários sobre todas as atividades a serem realizadas durante o 

período regular letivo, repassando o calendário com as datas respectivas;  

• o exercício da advocacia nos processos de responsabilidade do NPJ com a 

participação dos estagiários. 
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A escala de trabalho dos Orientadores responsáveis pelo Estágio Supervisionado e 

Laboratórios Jurídicos é aprovada pelo Coordenador do Curso, após proposta apresentada 

pelo Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas.  

Para que as atividades de supervisão de estágio possam se desenvolver de maneira 

adequada, somente é permitido que um mesmo professor orientador (Supervisor de 

Estágios), realize simultaneamente a orientação de até 12 alunos em campo de estágio, 

sendo permitido que em cada processo em prática real autem simultaneamente até 05 

alunos, de forma que a relação professor/aluno, professor/supervisor de campo, 

professor/coordenador de curso se desenvolva de maneira compatível com as atividades a 

serem desenvolvidas pelo estagiário. 

 

5.3 SECRETÁRIA DO NPJ 

À Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas compete: 

• manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como 

de toda a documentação e legislação referentes ao estágio; 

• expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao Estágio 

Supervisionado, respeitadas as competências específicas do Coordenador do 

Curso, previstas na legislação e normas vigentes da Faculdade; 

• manter arquivo de controle de todos os convênios que a Faculdade possui 

para estágios na área do Direito, bem como, cópias dos termos de 

compromisso de todos os alunos que estiverem realizando Estágio 

Supervisionado com fundamento nesses convênios; 

• divulgar as ofertas de estágio externo; 

• apoiar no protocolo das atividades das visitas orientadas e audiências 

realizadas; 

• manter arquivo com cópias de todos os processos ajuizados que devem ser 

atualizados pelos estagiários; 

• manter cadastro atualizado das triagens, com base nos dados fornecidos 

pelos estagiários a cada novo atendimento ou ato processual; 

• fazer a inscrição e encaminhamento dos usuários da assistência jurídica ao 

atendimento pelos estagiários, respeitando a proporcionalidade dos alunos 

presentes; 

• manter uma agenda das audiências referentes aos processos ajuizados, a ser 

atualizada pelos estagiários; 

• acompanhar, juntamente com os estagiários, as publicações oficiais; 
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• desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhes forem 

determinadas pelo Coordenador do Núcleo, na forma deste Regulamento. 

• controlar a frequência dos Estagiários, mantendo atualizado, semanalmente, 

o gráfico de todas as turmas. 

 

 

6. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Ao final de cada estágio (7º, 8º, 9º e 10º Períodos), o Coordenador do NPJ deverá 

apresentar à Coordenação do Curso de Direito o RELATÓRIO DE ESTÁGIO, no qual 

deverão constar as ideias principais, os objetivos, os resultados e as considerações finais. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
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ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

ESTAGIÁRIO(A):   PERÍODO:  

ANO:   SEMESTRE:   MATRÍCULA:   TURNO:   

 

AUTOS Nº: PROTOCOLO Nº: 

DATA DA AUDIÊNCIA: HORA DA AUDIÊNCIA: 

COMARCA: 

REQUERENTE: 

ADVOGADO(A) REQUERENTE: OAB: 

REQUERIDO(A): 

ADVOGADO(A) REQUERIDO(A): OAB: 

NATUREZA DA AÇÃO: 

JUÍZ(A): 

PROMOTOR(A): 

TIPO DE AUDIÊNCIA:  

(   ) Conciliação         (   ) Instrução e Julgamento     (   ) Conciliação, Instrução e Julgamento 

VARA JUDICIÁRIA:    
(   ) Audiência Cível  
(   ) Audiência Administrativa 
(   ) Audiência Criminal 

 
(   ) Audiência no Juizado Especial Cível 
(   ) Audiência no Juizado Especial Criminal 
(   ) Audiência Trabalhista 

HISTÓRICO DA AUDIÊNCIA (relatar os fatos ocorridos na audiência): 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURAS 

(Autoridades: favor apostar assinatura com carimbo) 

____________________            _________________________                    _______________________ 

       ESTAGIÁRIO                                       PROMOTOR (A)                                              JUIZ (A)  
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ANEXO III – RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA:  

ALUNO (A):  

CURSO: Direito PERÍODO: º SEMESTRE:   /2019 

PROFESSOR (A):  

Visto do Professor: 

DATA:          /         / 2019 

ATIVIDADE:    RELATORIO VISITA TÉCNICA 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL – TRIAGEM 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO CULTURAL NPJ  
 

Nome  

__________________________________________________________________________   

Fones: 

__________________________________________________________________________ 

Endereço: 

_________________________________________________________________________ 

Parte Contrária: 

_____________________________________________________________ 

Fones: 

_________________________________________________________________________ 

Endereço: 

_________________________________________________________________________ 

Ação a ser proposta: _________________________________________________________ 

1. Sexo 

(  ) Masculino.           

 (  ) Feminino. 

 

2. Profissão:  ____________________ 

 

3. Data Nascimento:  _____________ 

 

4. Estado Civil: 

(  )  Solteiro(a)                  

(  )  Casado (a) 

(  )  Separado(a) judicialmente  

(  )  Divorciado (a) 

(  )  União Estável   

(  )  Viúvo (a) 

6. Quantas Pessoas residem na sua casa? 

(   ) _____ pessoas. 

a) – Quantas pessoas trabalham? _____ 

b) – Quantas  dependem de você? _____ 

 

7 – Você Exerce atividade remunerada? 

(     ) Sim – R$ _____________________ 

(     ) Não.   

(    ) As vezes: _____________________ 

 

8. Você depende financeiramente de sua 

família? 

(  ) Totalmente .                               

(   )Em parte.  

(  ) Não.                                            

(  ) esposo 
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5.  Você tomou conhecimento do Núcleo 

de Prática Jurídica - UNIPAC através de? 

(  ) Aluno(a)           
(  ) Defensoria Pública 
(  )  NPJ de outras Instituições  
 (  ) Fórum    
(  ) Outros.  
QUAL?  _____________________ 

11 .Possui  outros bens imóveis? 

(   )  Não              

(   ) Sim  

Quantos?  _________ 

 

13. Qual o seu grau de instrução: 

(   ) sem escolaridade. 

(   ) Ensino Fundamental de 1ª  a 4ª série. 

( )  Ensino fundamental de 5ª a 8ª Série  

(  ) Ensino Médio        ( ) Curso Superior  

 

9. Qual a renda de sua família? R$ 

_________ 

10. Qual o tipo de moradia? 

(  ) Casa Própria            (  ) Quitada      

(  ) Herança   (  )Financiada  - Valor da 

parcela? _______   (  ) Aluguel. Valor R$ 

_____________ 

 
12. Você possui veículo? 

(  ) Não.            (  ) Sim       

 (  ) Quitado       (   ) Financiado   

 Valor da parcela? _________  

Qual Marca/ modelo/ano _______________ 

 
14. Você tem ou teve advogado particular 
na Ação?             (    ) Sim   (    ) Não  
 
 
 
 
 
  

Observações: 
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Uberaba, _____ de __________________  de _______ 
 
 
 
 

    _____________________________________________  
                                                    Assinatura Assistido 
 
 
 
Grupo responsável pela 
triagem:______________________________________________________ 
 

                                          

 

 

(   ) Atende ao perfil                                                                              (   ) Não atende ao perfil 

                                                          

Professores Orientadores:____________________________________________________ 

 

Agendado para:___/______/___     

 

Dia da semana:________  

 

Horário: _____________ 

  

Estagiários: ________________________________________________________________ 

 

Conciliação: SIM (     )    NÃO (      ) 

data:___/___/
data:___/___/
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ANEXO V – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO 

 

 

Assistido:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Fone:                                                 Celular: 

Endereço: 

 

 

ParteContrária:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Fone:                                                       Celular 

Endereço:   

Ação: 

Processo nº 

Secretaria   

Data Andamento 
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ANEXO VI – FICHA DE DADOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DE 

CONVÊNIO E/OU TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

1) DADOS DO(A) DA INSTITUIÇÃO, EMPRESA, ESCOLA, ÓRGÃO,    ETC..) 

Nome: 

 

Rua:  

 

Nº 

 

Bairro: 

 

Cidade: CEP: Tel: 

 

CNPJ: 

 

E-mail: 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA (especificar data, se não, deixar como indeterminado): 

 

          

2) DADOS DO(A) REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO 
CONVÊNIO   

Nome: 

 

Rua:  Nº: Bairro: 

Cidade:  CEP: Tel: 

Nacionalidade: 

 

Estado Civil: 

 

CPF: 

 

RG: OAB Nº (Quando o responsável for advogado): 

 

Cargo ou Função que desenvolve na 

empresa: 

 

Formação Acadêmica (especificar o curso): 
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3) DADOS DO(A) SUPERVISOR  

Nome: 

 

Cargo ou Função que desenvolve na empresa:  

 

 

4) DADOS DO(A) ACADÊMICO(A):   

Nome: Telefone: 

 

Curso: Período: nº de matrícula: 

 

Modalidade:  

(    ) curricular 

(    ) Extracurricular 

Período do Estágio (data de início e término): 

 

e-mail: 

Horário: Dias da semana:  

 

Valor da Bolsa Auxílio (quando houver) 

  

Valor do Vale Transporte (quando houver): 

 

Nome da Seguradora (somente Estágio Extracurricular): 

 

Nº da Apólice/proposta: 
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ANEXO VII – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO EXTRA CURRICULAR 

Termo de Compromisso que entre si celebram a empresa (nome), com sede à (endereço 

completo) – Uberaba– MG, CNPJ _________________, neste ato representada por sua 

(função) Sr.(a) (nome completo), brasileiro, (estado civil), (Formação Acadêmica), RG nº 

MG. _________________, CPF nº _________________, residente e domiciliado à  

(Endereço Completo), denominada CONCEDENTE e (Nome do aluno), Registro 

Acadêmico n° nº de matrícula), ___° período do Curso de ________________, doravante 

denominado ESTAGIÁRIO, com a interveniência da FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO 

CARLOS - FUPAC, mantenedora da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

UBERABA,  com sede na Avenida Leopoldino de Oliveira, 4245, bairro Mercês, Uberaba, 

MG, inscrita no CNPJ nº 17.080.078/0126-87 , neste ato representada por por seu 

procurador, o Diretor Geral, EMILIANO FURTADO CAMPOS, brasileiro, casado, contador, 

portador do RG MG-5.767.746 SSP/MG, CPF nº 829.731.996-20, residente e domiciliado à 

Rua Dr. Luis Paula, 34 – Abadia – Uberaba – MG, CEP: 38025-190, doravante denominada 

simplesmente FUPAC, com fundamento na Lei nº 11.788/2008 e de acordo com as 

seguintes condições: 

Cláusula Primeira - Objetivo do estágio 

O presente estágio tem por objeto proporcionar aos alunos regularmente matriculados e 

freqüentes nos cursos ministrados pela INTERVENIENTE, o aprimoramento educacional 

desenvolvido no ambiente de trabalho da CONCEDENTE, visando à preparação para o 

trabalho produtivo dos estagiários, não gerando vínculo empregatício entre as partes, nos 

termos da Lei nº 11.788/2008. 

Cláusula Segunda - Plano de Estágio 

As atividades desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO estão previstas no Plano de Estágio em 

anexo, devendo constar os dados completos do supervisor de estágio designado pela 

CONCEDENTE, o nº de seu registro profissional, sua assinatura e a forma de avaliação do 

estágio, bem como do professor/orientador do estágio designado pela INTERVENIENTE. 

 

Cláusula Terceira – Duração e Jornada 

O estágio terá início em ____/_____/______ e término em ____/_____/_______, com carga 

horária máxima de _____ (______) horas diárias e ______ (___________) horas semanais, 

sendo desenvolvido no horário de ___hs às _____hs, e de _____h às _______h. 

 

Parágrafo Primeiro: A jornada de atividades deverá compatibilizar-se com o horário escolar 

do ESTAGIÁRIO, nos termos do art. 10, da Lei nº 11.788/2008. 

 



29 

 

Parágrafo Segundo: A jornada diária de atividades do estágio será reduzida à metade nos 

dias de avaliação periódica ou final, nos termos do artigo 10, § 2º c/c inciso VII do artigo 7º 

da Lei nº 11.788/2008, cujas datas, informadas pela INTERVENIENTE, constam no 

documento anexo. 

 

Parágrafo Terceiro: O estágio poderá ser denunciado a qualquer tempo, mediante 

comunicação escrita feita com 30 (trinta) dias de antecedência ou ser prorrogado através de 

Termo Aditivo, não podendo ultrapassar o período de 24 (vinte e quatro) meses, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de necessidades especiais, conforme art. 11, da Lei 

nº 11.788/2008. 

 

Cláusula Quarta - Obrigações do Estagiário 

O ESTAGIÁRIO se compromete a:  

I. Desempenhar as atividades desde que relacionadas com a profissão adquirente, 
previstas no Plano de Estágio e acompanhadas de Supervisão; 

II. Cumprir fielmente a programação do estágio; 
III. Respeitar e acatar as normas internas da CONCEDENTE, guardando sigilo sobre as 

informações, nos termos da lei; 
IV. Comunicar às partes alterações nas atividades, no Plano de Estágio ou outras que 

repercutam no objetivo do Estágio. 
V. Informar de imediato e por escrito à CONCEDENTE, qualquer fato que interrompa, 

suspenda ou cancele sua matrícula na INTERVENIENTE, ficando responsável por 
quaisquer despesas causadas pela ausência dessa informação, sendo certo que a 
ausência de matrícula e a frequência irregular, cancela imediatamente o estágio aqui 
atermado. 

VI. Fornecer, no prazo não superior a 06 (seis) meses, a entrega de Relatório de Estágio 
ao Professor orientador para fins de supervisão e avaliação. (art 7º, IV, Lei nº 
11.788/2008). 

 

Cláusula Quinta - Obrigações da CONCEDENTE 

A CONCEDENTE se compromete a: 

I. Proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições propícias para o exercício das atividades 
práticas compatíveis com o seu Plano de Atividades; 

II. Designar como Supervisor o funcionário (nome) de seu quadro de pessoal para 
orientar e acompanhar o ESTAGIÁRIO nas atividades do Estágio; 

III. Solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da 
regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento de matrícula, abandono, 
conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de 
imediata rescisão; 

IV. Providenciar a bolsa de complementação educacional, na importância de 
R$___________(____________________________________________________);  

V. Fornecer o auxílio transporte no valor de R$________ 
(___________________________);  
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VI. Providenciar Seguro Contra Acidentes Pessoais, previsto no art. 9, junto a 
seguradora 
____________________________________________________________________ 

VII. Conceder ao ESTAGIÁRIO que desenvolva estágio com duração igual ou superior a 
um ano, recesso remunerado de 30 (trinta) dias ou proporcional nos casos de 
estágio inferior a um ano, no período de   _________________________ 
(MENCIONAR PERÍODO CONTÍNUO/FRACIONADO PREFERENCIALMENTE 
DURANTE FÉRIAS ESCOLARES DO ESTAGIÁRIO), nos termos do art. 13 da Lei nº 
11.788/2008; 

VIII. Elaborar e encaminhar à INTERVENIENTE o Relatório de Atividades, assinado pelo 
seu supervisor, com periodicidade mínima de 06 meses, com vista obrigatória do 
estagiário, conforme art. 9º, inciso VII, da Lei nº 11.788/2008; 

IX. Fornecer, em virtude do desligamento do estagiário, Termo de Realização de 
Estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho. (art. 9º, inciso V, da Lei nº 11.788/2008);  

X. Permitir o início das atividades de Estágio somente após o recebimento deste 
instrumento assinado pelos partícipes; 

XI. Cumprir a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, nos termos do 
art. 14, da Lei nº 11.788/2008. 

 

Cláusula Sexta - Obrigações da Interveniente 

Compete à INTERVENIENTE: 

I. Designar como Professor Orientador o professor _____________ (nome do 
coordenador);  

II. Orientar e avaliar o estágio, nos termos das normas internas, currículos e projetos 
pedagógicos, devendo intervir na relação estabelecida, sempre que julgar 
necessário, nos termos da Lei nº 11.788/2008; 

III. Comunicar à CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas, em conformidade com o art. 7º, da Lei nº 
11.788/2008. 

 

Cláusula Sétima – Término do Estágio 

O término do estágio ocorrerá nos seguintes casos: 

I. Automaticamente, ao término do período previsto para sua realização; 
II. Desistência do Estágio ou Rescisão do Termo de Compromisso de Estágio, por 

decisão voluntária de qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, 
conforme previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira; 

III. Pelo trancamento da matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso; 
IV. Pelo descumprimento das condições do presente Termo de Compromisso de 

Estágio. 
 

Assim, devidamente compromissadas e acompanhadas pela INTERVENIENTE, as partes 

assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

Uberaba,  _____ de __________ de 2019. 
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___________________________________________________ 

Nome do Representante 

Função 

Empresa 

 

_______________________________________ 

(nome do aluno) 

Aluno(a)/ Estagiário(a) 

 

_______________________________________ 

(nome do coordenador(a) 

Orientador de Estágio 

 

 

_________________________________________________________ 

Diretor Geral 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba 

Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC 

 

 

 

Testemunhas Instrumentárias: 

 

 

__________________________________        __________________________________ 

Nome:         Nome 

CPF:         CPF 
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ANEXO VIII – RELATÓRIO DE ESTÁGIO EXTERNO 

 

CAPA DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
 
 
Coordenação: ______________________________ 

Estagiário(a): ______________________________ 

Período que está cursando: ________________________ 

Local de realização do estágio (órgão ou entidade conveniada): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Supervisão do estágio: ____________________ 

Carga horária diária: _______________________ 

Período do estágio (início/final): ________________________ 

Carga horária semanal no período relatado: ______________________ 

Descrição resumida das atividades desenvolvidas no período relatado: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________    ____________________ 

Ass. Estagiário(a)       Ass. Supervisor 

 

____________________________ 

Coordenador  do NPJ 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO MENSAL DE FREQUÊNCIA – ESTÁGIO EXTERNO 

 
Curso: Bacharelado em Direito                                            Período: __º 
Acadêmico(a):__________________________________Matrícula:______________  
 
 
Instituição Conveniada:________________________________________________ 
Carga Horária mensal: _________________ Carga Horária Total: Período de vigência do 
estágio: ......../......./..20__ a ......./......./20__ 
 

Mês Carga 
horária 

Atividade(s) Desempenhada(s) Assinatura 
do Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Os abaixo assinados declaram que todas as informações acima são verdadeiras, 

confirmando assim a lisura sobre a proposta de realização do Estágio Supervisionado 
Obrigatório. 
 
 

 

Digitar Nome Completo do(a) Responsável 
Assinatura e Carimbo da Instituição 

 
 

 

 

Digitar Nome Completo do(a) ...... 
Acadêmico(a) 
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ANEXO X– FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO – ESTÁGIO EXTERNO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO – ESTÁGIO EXTERNO 
 

CURSO: Bacharelado em Direito 

ESTAGIÁRIO: ____________________________________________Período: __º 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:______________________________________________ 

SUPERVISOR DO ESTÁGIO:___________________________________________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO: de __/__/20__ a __/__/20__.  

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO:  

ÁREA DO ESTÁGIO: ___________________________________________ 
 
 

Aspectos a considerar Pontuação 
0 a 100 para cada 

item 

1- Compareceu pontualmente?  

2- Demonstrou organização?  

3- Respeitou os regulamentos da Instituição?  

4- Demonstrou ética profissional?  

5- Apresentou boa aparência pessoal?  

6- Demonstrou capacidade de relacionamento?  

7- Participou ativamente do trabalho?  

8- Tomou decisões adequadas às situações apresentadas?  

9- Demonstrou estabilidade emocional?  

10- Revelou iniciativa na realização de atividades?   

11- Demonstrou capacidade incentivadora?  

12- Cooperou efetivamente, durante sua permanência no local de 
estágio? 

 

13- Demonstrou habilidade na solução de problemas?  

14- Demonstrou domínio do conteúdo?  

15- Demonstrou aptidão para o exercício da função de um profissional 
de Direito? 

 

 
De acordo com estas informações, posso considerar que o estágio realizado pelo 
acadêmico a seguinte média: ________________ (soma total de notas, dividida por 15) 
  
Aconselho, portanto, a:  
          (   ) Aprovação do estagiário                     (   ) Reprovação do estagiário 
 
    _______________, ____de ____________de 20__. 
 

________________________________________________ 
Digitar o Nome Completo do Supervisor 

Assinatura do Supervisor de Estágio na Instituição 
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ANEXO XI – AUTO AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

AUTO AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO – EXTÁGIO EXTERNO E NPJ 
 

CURSO: Bacharelado em Direito 

ESTAGIÁRIO:____________________________________________Período: ___º 

INSTITUIÇÃO ____________________________________________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO: de __/__/20__ a __/__/20__.  

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO:  

 

 
ITENS A CONSIDERAR 

LEGENDA 

S MV PV N 

1. Organizei ou sugeri ideias para um planejamento eficiente à 
minha atuação? 

    

2. Compareci pontualmente aos locais de estágio?     

3. Ajudei espontaneamente ou quando solicitado na elaboração 
de tarefas diversificadas? 

    

4. Prestei ajuda ao aperfeiçoamento do pessoal com quem 
colaborei? 

    

5. Desempenhei conscientemente os trabalhos de estágio, 
conforme as normas estabelecidas pelo regulamento e pelo 
local de estágio? 

    

6. Registrei na ocasião oportuna, os pontos relevantes de minha 
observação e participação durante o estágio? 

    

7. Procurei conviver de maneira harmoniosa com o grupo onde 
estagiei? 

    

8. Solicitei esclarecimentos, respeitando a opinião do grupo e 
aperfeiçoando minhas opiniões? 

    

 
Legendas: 
 
S – Sempre 
MV – Muitas Vezes 
PV – Poucas Vezes 
N – Nunca 
 

______________, _______ de __________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________ 
Digitar o nome completo do(a) Acadêmico(a) 

Assinatura do(a) Estagiário(a 
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ANEXO XII – CARTA CONVITE – MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Comarca de Uberaba/ MG – Posto de Atendimento Pré-Processual – Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Uberaba - FUPAC 

CARTA CONVITE 
 

Procedimento/Reclamação nº.../ 19 
 
 

SOLICITANTE:  
Endereço:  
               
SOLICITADO:  
Endereço:  
 
              
                   Prezado (ª) Senhor (ª): 
 

Pela presente, solicitamos a V.Sª o comparecimento a este CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania Comarca de Uberaba/ MG – Posto de Atendimento 

Pré-Processual – Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba - FUPAC, para 

participar de uma sessão de conciliação (ou mediação), no local, horário e data abaixo 

indicados, trazendo documentos originais.  

 
Dia      de            de  2019        às                   hrs. 
 
 
Local: CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Uberaba/ MG – Posto de Atendimento Pré-Processual – Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Uberaba – FUPAC, localizado na Av. Leopoldino de 

Oliveira, nº 4245, Bairro Mercês CEP 38060-000, Uberaba (MG). 

 
 Lembramos que se trata de uma tentativa de conciliação amigável, que atenda aos 
seus interesses e aos do solicitante, SEM QUALQUER DESPESA. 
 
 
 A solicitante requer: 
 

 
Uberaba ____ de ____ de 2019. 

 
 
 
__________________________               ________________________ 
Conciliador/Mediador                                           Assinatura do Solicitante 
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ANEXO XIII – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
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ANEXO XIV – EMENTÁRIO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – LABORATÓRIOS 

JURÍDICOS 

 

7º período 

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado – Laboratório Jurídico I 

Carga Horária: 140 h 

Conteúdo (Ementa): 

Laboratório de Prática Jurídica: Prática jurídica simulada relativa aos conteúdos estudados 

nos períodos anteriores. Desenvolvimento da habilidade de expressão escrita: elaboração 

de peças jurídicas com ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil. Desenvolvimento 

da habilidade de expressão oral; análise de autos findos. Mediação, Conciliação e 

Arbitragem na prática. 

 

Bibliografia Básica:  

AGUIRRE, João Ricardo Brandão; SÁ, Renato Montans de. Prática civil. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 296 p. 

ROQUE, Nathaly Campitelli; GONZAGA, Alvaro de Azevedo (Coord.). Prática civil. 5. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 628 p. 

SCAVONE JUNIOR, Luiz  Antônio, Manual de arbitragem: mediação e conciliação. 7. ed. 

rev; atual. e ampl.  Rio de Janeiro: Forense, 2016. 396 p. 

TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz. Manual de prática civil. 13. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. 648 p. 

 

Bibliografia Complementar:  

CÂMARA, Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2017. 357 p. 
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SCHLITTLER, José Maria Martins. Manual prático de redação profissional. 2. ed rev. 

ampl. e atual.. Campinas: Servanda, 2010. 527 p. 

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões 

e notas comparativas ao CPC /1973. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. 1.808 p.  

HOUAISS, Antônio.  Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2009. 1986 p. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Ebook.  

 

 

8º período 

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado – Laboratório Jurídico II 

Carga Horária: 120 h 

Conteúdo (Ementa): 

Laboratório de Prática Jurídica: Prática jurídica simulada relativa aos conteúdos estudados 

nos períodos anteriores. Desenvolvimento da habilidade de expressão escrita: elaboração 

de peças jurídicas com ênfase em Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 

Constitucional e Processo Constitucional. Desenvolvimento da habilidade de expressão oral; 

análise de autos findos.  

Bibliografia Básica:  

AGUIRRE, João Ricardo Brandão; SÁ, Renato Montans de. Prática civil. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 296 p. 

ROQUE, Nathaly Campitelli; GONZAGA, Alvaro de Azevedo (Coord.). Prática Civil. 5. ed. 

rev; e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 628 p. 

PADILHA, Rodrigo. Manual de Prática Constitucional. 7. ed. rev. atual e ampl. Rio de 

Janeiro: Método, 2017. 430 p. 

Bibliografia Complementar:  
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CÂMARA, Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro, 3. ed. rev; atual e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2017. 354 p. 

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões 

e notas comparativas ao CPC /1973. 5. ed. rev; atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017. 1.808 p. 

Silva, de Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Ebook  

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2009. 1.986. p. 

SCHLITTLER, José Maria Martins. Manual prático de redação profissional. 2. ed. rev; 

ampl. e atual. Campinas: Servanda, 2010. 527 p 

 

 

 

9º período 

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado – Laboratório Jurídico III e Prática Real 

Carga Horária: 120 h 

Conteúdo (Ementa): 

Laboratório de Prática Jurídica: Prática jurídica simulada relativa aos conteúdos estudados 

nos períodos anteriores. Desenvolvimento da habilidade de expressão escrita: elaboração 

de peças jurídicas com ênfase em Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Tributário 

e Processo Tributário. Desenvolvimento da habilidade de expressão oral; análise de autos 

findos. Júri Simulado. Prática jurídica real, com assistência jurídica gratuita à sociedade. 

Bibliografia Básica:  

NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de prática penal. 4. ed. rev; atual. e ampl. 

Rio de Janeiro: Método, 2016. 731 p. 

NASSER, Guilherme Sacomano; ROQUE, Nathaly Campitelli. Prática tributária. 4. ed. rev; 

atual. e ampl.. Rio de Janeiro: Método, 2017. 426 p. 
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KNIPPEL, Edson Luz, Prática penal. 7.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Método, 2017. 671 

p. 

Bibliografia Complementar:  

Silva, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Ebook.  

HOUAISS, Antônio; VILAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 1986 p. 

LOPES JUNIOR.  Aury. Direito processual penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 1149 

p. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Prática forense penal. 9. ed. rev; atual e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. 528 p. 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atlas, 2017. 1084 p. 

 

 

10º período 

 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado – Laboratório Jurídico IV e Prática Real 

Carga Horária: 120 h 

Conteúdo (Ementa): 

Laboratório de Prática Jurídica: Prática jurídica simulada relativa aos conteúdos estudados 

nos períodos anteriores. Desenvolvimento da habilidade de expressão escrita: elaboração 

de peças jurídicas com ênfase em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, 

Direito Administrativo e Processo Administrativo. Desenvolvimento da habilidade de 

expressão oral; análise de autos findos. Prática jurídica real, com assistência jurídica 

gratuita à sociedade. 

Bibliografia Básica 

PEREIRA, Leone; ARAUJO JUNIOR, Marco Antônio (Org.); BARROSO, Darlan 

(Org.). Prática trabalhista. 6. ed. rev; atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017.  
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STUCHI, Victor Hugo Nazário. Prática trabalhista. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. 624 p. 

BARBIERI, André; FELIPPO, Gladstone; ROCHA, Marcelo Hugo da (Coord.). Passe na 

OAB :2ª fase FGV: prática administrativa. São Paulo: Saraiva, 2017. 227 p. 

Bibliografia Complementar:  

AGUIAR, Antonio Carlos. Advocacia trabalhista. São Paulo: Saraiva, 2018. 255 p. 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Prática trabalhista. 9. ed. rev. e reform. São Paulo: 

Método, 2017. 318 p. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 15. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. 1.848 p. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 39. ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

1120 p. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Prática trabalhista. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 200 p. 
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ANEXO XV – RELAÇÃO DE AUTOS FINDOS DISPONÍVEIS NO NPJ 

 

Processo n. Ação Vara Comarca 
 

0701.04.098.892-3 Homicídio 3ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.04.098.892-3 Homicídio 3ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.05.123254-7 Porte Ilegal Arma 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.14.002370-9 Denuncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.002959-4 v. 1 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002959-4 v. 2 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002959-4 v. 3 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002959-4 v. 4 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002959-4 v. 5 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002959-4 v. 6 Ação Penal 2ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.02.002.959-4  Prisão Temporária 3ª Câmara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.04.097.792-1 v. 1 Ação Penal 3ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.04.097.792-1 v. 2 Ação Penal 3ª Vara Criminal Uberaba Tribunal do Júri 

0701.08.241.665-5 v.1 Denúncia e I P 2ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.08.241.665-5 v.2 Denúncia e I P 2ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.08.241.665-5 v.3 Denúncia e I P 2ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.06.151.511-3 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.06.139.573-0 

Crime 

c/patrimônio 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.05.115.362-8 Denúncia 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.02.016.266-8 

Crime 

c/patrimônio 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.113.410-7 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.98.012.840-2 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.06.152.122-8 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 
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0701.15.018.860-9 

Ação de 

Reintegração de 

Posse 4ª vara Cível Uberaba 

 
0701.05.127.262-6 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.04.091.030-6 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.011.196-2 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.05.125.953-2 

Divorcio 

Consensual 1ª Familia Uberaba 

 

0701.04.064.998-3 

Crime 

c/patrimônio 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.02.010.640-0 

Crime 

c/patrimônio 3ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.07.172.402-8 Denúncia e IP 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.06.149.629-8 Execução Penal 

Vara de Execuções 

Penais Uberaba 

 
0701.06.165.278-3 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.06.163.011-0 

Pedido de 

liberdade 

Provisória 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.06.162.651-4 

Pedido de 

liberdade 

Provisória  c/sem 

fiança 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.15.027.881-3 

Procedimento 

ordinário 4ª vara Cível Uberaba 

 

0701.04.064.724-3 

Crime 

c/patrimônio 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0203665-49.2014 

Revisão de 

benefício JEF Uberaba 

 

0701.06.158.234-5 

Crime Porte Ilegal 

de Arma 1ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.09.264.746-3 Ação de 

Separação 

2ª Vara de 

Fam./sucessões Uberaba 
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Consensual 

0701.06.151.402-5 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.009.484-6 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.98.013.629-8 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.07.185.828-9 Denúncia 2ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.03.049.898-7 Denuncia e IP 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.01.007.017-8 IP e Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.03.051.375-1 Denúncia 3ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.06.147.156-4 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.016.942-0 Denúncia 2ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.06.162.133-3 Denúncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

 
0701.02.012.765-3 IP e Denúncia 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.04.080.098-2 

IP / Crime 

c/patrimônio 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0701.07.174.084-2 

IP / Crime 

c/patrimônio 3ª Vara Criminal Uberaba 

 

0086296-63-2014 

Fornecimento 

medicamentos JESP Frutal 

 

0701.09.261.488-5 

Execução de 

alimentos 

2ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 
0701.12.044.782-9 Ação de Cobrança 4ª vara Cível Uberaba 

 
0701.11.013.841-2 Ação Monitória 4ª vara Cível Uberaba 

 

0701.11.032.021-8 

Ação de Divorcio 

com partilha de 

bens 

3ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 

0701.11.004.057-6 

Ação de 

Declaração 

Inexistência de 

Débito 4ª vara Cível Uberaba 

 

00054-2004-041-3-00-6 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 
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01252-2003-041-03-00-6 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 

 

02252-2003-041-03-00-3 

Ação de 

Indenização 

Acidente de 

Trabalho 1ª Vara Uberaba 

 

01976-2003-041-03-00-0 

Ação de 

Consignação em 

Pagamento 1ª Vara Uberaba 

 

00137-2004-041-03-005 

Verbal 

Reclamação 

Trabalhista  1ª Vara Uberaba 

 

01226-2003-041-03-00-7 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 

 

01052-2003-041-03-00-3 

Ação Cautelar 

Inominada 1ª Vara Uberaba 

 

01093-2003-041-03-00-0 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 

 

01192-2003-041-03-00-1 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 

 

02423-2003-041-03-00-4 

Reclamação 

Trabalhista 1ª Vara Uberaba 

 

0186624.64.2017.8.13.0701 defesa Denuncia 1ª Vara Criminal Uberaba 

processo 

scaneados 

0701.15.017.969-8 

 

Registro Público 

 

Execuções Fiscais  Uberaba 

 

0701.15.044.116-3 

Ação de 

Alimentos 

1ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 

0701.14.012.832-6 

Oferta alimentos 

Regulamentação 

de  visitas 

1ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 

0701.13.035.840-4 

Retificação  de 

Registro Civil 

1ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 
0701.15.013.687-0 

Ação Ex. 2ª Vara Família 
Uberaba 
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alimentos 733 Sucessões 

0701.15.013.689-6 

Ação Ex. 

alimentos 733 

2ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 

 

0701.06.149.629-8 Execução da Pena 

Vara de Execuções 

Penais Uberaba 

 
0701.14.015.573-3 Contestação 2ª vara Cível Uberaba 

 

0701.15.011.483-6 Usucapião 

Vara Execuções 

Fiscais e Registros 

Públicos Uberaba 

 

0701.15.038.125.2 

Ação Ex. 

alimentos 733 

3ª Vara Família 

Sucessões Uberaba 
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ANEXO XVI – RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS 

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 

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 
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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 a 
12/12/2018 

 

 

 

 

 

 

8º período 

 

 

 

 

 

 


