
  
RESOLUÇÃO/NPJ Nº 02/2022  

  

  

  

Define as atividades pertinentes às disciplinas 
de Prática Forense e estabelece as normas para 
avaliação nas disciplinas de Estágio 
Supervisionado de Prática Jurídica V e VI.   

  
  
  

O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, no 
uso de suas atribuições, nos termos do 
Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 
do Curso de Direito:  

  

  

  

RESOLVE:  

  

  

TÍTULO I – DAS ATIVIDADES DE PRÁTICA FORENSE 

  

Art. 1º  Os acadêmicos regularmente matriculados nas disciplinas de Prática 

Forense I, II, III e IV no segundo semestre de 2022 devem observar a 

seguinte sequência de atividades:  

  

 

Prática Forense I – Sétima Fase do Curso de Direito 

  

Art. 2º  As atividades de Prática Forense I serão as seguintes:  

 

I. Prova Individual; (uma nota – peso 10)  

II. Ação Social, a ser realizada de forma livre, em no máximo 3 (três) 

alunos; (uma nota – peso 10)  



III. 2 (dois) Relatórios de Interrogatório – Polícia Civil 

(indiciado/testemunhas);  

IV. 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Cível;  

V. 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Trabalhista;  

VI. 1 (um) Relatório de Acompanhamento de atendimento em órgão 

de defesa do consumidor;  

VII. 1 (um) Relatório de Acompanhamento de sessão em Câmara de 

Vereadores;  

VIII. 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;  

IX. 1 (um) Relatório de participação em Palestra Jurídica durante o 

semestre (online ou presencial). 

 

Parágrafo único. As atividades indicadas nos incisos III a IX serão somadas e 

comporão uma nota também com peso 10, sendo que cada atividade solicitada 

tem peso de 1,0 ponto e deverá estar acompanhada de comprovante (certificado 

ou print) e relatório. As atividades deverão ser feitas dentro do semestre letivo 

de 2/2022.   

  

 

Prática Forense II – Oitava Fase do Curso de Direito 

  

Art. 3º  As atividades de Prática Forense II serão as seguintes:  

 

I. Prova Individual; (uma nota – peso 10)  

II. 1 (um) Artigo Científico, postado nos formatos pdf e docx, 

individual ou em dupla, dentro das linhas de pesquisa dispostas no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a ser desenvolvido com 

observação às Normas da ABNT; (uma nota – peso 10)  

III. 1 (um) Relatório de Interrogatório – Processo Crime;  

IV. 2 (dois) Relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento Cível;  

V. 2 (dois) Relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento 

Trabalhista;  



VI. 1 (um) Relatório de Audiência de Instrução e Julgamento de 

Juizados Especiais;  

VII. 1 (um) Relatório de sessão de Tribunal do Júri e/ou Júri Simulado;  

VIII. 1 (um) Relatório de Audiência na Justiça Federal;  

IX. 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;  

X. 1 (um) Relatório de participação em Palestra Jurídica durante o 

semestre (online ou presencial). 

 

Parágrafo único. As atividades indicadas nos incisos III a X serão somadas e 

comporão uma nota também com peso 1,0 ponto e deverá estar acompanhada 

de comprovante (certificado ou print) e relatório. As atividades deverão ser feitas 

dentro do semestre letivo de 2/2022.    

 

 

Prática Forense III – Nona Fase do Curso de Direito  

  

Art. 4º  As atividades de Prática Forense III serão as seguintes:  

 

I. Prova Individual; (uma nota – peso 10)  

II. Participação em uma Ação Social a ser realizada de forma livre 

pela turma, no semestre de matrícula da disciplina, devendo ser 

comprovada mediante relatório postado apenas pelo líder da 

turma; (uma nota – peso 10) 

III. 1 (um) certificado de participação em palestra na Ordem dos 

Advogados do Brasil – Subseção de Rio do Sul, em data e horário 

a serem informados pela coordenação;  

IV. Acompanhamento de sessão em Tribunal de Justiça ou Tribunal 

Superior;  

V. Acompanhamento de sessão em Tribunal Regional do Trabalho ou 

Tribunal Superior;   

VI. Visita ao Fórum da comarca de Rio do Sul;  

VII. Visita à Delegacia de Polícia Civil de Rio do Sul.  



 

§ 1º A atividade do inciso III terá validade de 4,0 pontos, as atividades 

dos incisos IV e V terão validade de 1,0 pontos cada e as atividades dos incisos 

VI e VII terão validade de 2,0 pontos cada, todas juntas comporão uma nota 

peso 10.  

 

§ 2º As atividades relativas aos incisos III, VI e VII serão 

agendadas/organizadas e comunicadas pela coordenação, sendo validadas 

pela lista de presença.  

 

§3º As atividades dos incisos IV e V deverão estar acompanhadas de 

comprovante (certificado ou print) e relatório. As atividades deverão ser feitas 

dentro do semestre letivo de 2/2022.    

  

 

4. Prática Forense IV – Décima Fase do Curso de Direito  

  

Art. 5º  As atividades de Prática Forense IV serão as seguintes:  

 

I. Prova Individual; (uma nota – peso 10)  

II. Participação em uma Ação Social a ser realizada de forma livre 

pela turma, no semestre de matrícula da disciplina, devendo ser 

comprovada mediante relatório postado apenas pelo líder da 

turma; (uma nota – peso 10) 

III. 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo 

Ministério Público sobre o Estatuto da Criança e Adolescente;  

IV. 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo 

Ministério Público sobre Termo de Ajuste de Conduta;  

V. 1 (um) Relatório de participação em Palestra Jurídica durante o 

semestre (online ou presencial). 

VI. 1 (um) Relatório de realização de conciliação e/ou atendimento 

(NPJ ou escritório);  



VII. 1 (um) Relatório em Conselho de Contribuintes;  

VIII. 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso de Direito;  

IX. 1 (um) Relatório de Acompanhamento de perícia judicial ou 

policial;  

X. 1 (um) Acompanhamento de divórcio/inventário extrajudicial. 

 

Parágrafo único. A atividade indicada no inciso III e IV terão validade de 2,0 

pontos cada e as atividades dos incisos V a X terão validade de 1,0 ponto cada, 

as atividades somadas comporão uma nota peso 10. As atividades deverão ser 

feitas dentro do semestre letivo de 2/2022.    

 

 

5. Orientações Gerais  

  

Art. 6º  Todas as atividades deverão ser realizadas no semestre em curso, 

sendo vedado o aproveitamento de comprovantes de semestres 

pretéritos.  

 

Art. 7º   As atividades presenciais serão comprovadas mediante assinatura e 

carimbo de autoridade competente ou, em caso de acompanhamento 

virtual do evento, através de relatório e certificado ou print de tela.  

  

Art. 8º  Limita-se a 3 (três) o número de substituições de atividades de cada 

Prática Forense, exceto a prova, a ação social, o artigo científico e as 

visitas/palestra dos incisos III, VI e VII do art. 4º e os incisos III e IV do 

art. 5º desta resolução, que são de natureza obrigatória e insubstituível.  

  

Art. 9º  Entende-se por ação social:  

 

I. Arrecadação de alimentos e respectivo encaminhamento da coleta 

para uma instituição necessitada;  



II. Arrecadação de roupas e respectivo encaminhamento da coleta 

para uma instituição necessitada;  

III. Arrecadação de produtos de higiene pessoal e respectivo 

encaminhamento da coleta para uma instituição necessitada;  

IV. Outras ações e atividades autorizadas previamente pela 

Coordenação do Curso de Direito.  

 

§1º As ações precisam ser proporcionais e condizentes com o número 

de envolvidos.  

 

§2º As coletas de itens poderão ser encaminhadas ao DECOMM 

(Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing) da UNIDAVI, com um 

relatório de todos os itens coletados e nomes e matrículas dos participantes. 

No momento da entrega, o líder da turma/equipe deverá comunicar por escrito 

quem são os envolvidos na doação e o DECOMM fornecerá uma declaração ao 

coordenador atestando o recebimento dos donativos, que servirá como 

comprovante de realização da ação social.  

 

§3º Caso a equipe/turma opte por aplicar o projeto de extensão por 

conta própria, deverá escrever um relatório informando qual a ação realizada e 

quem foi beneficiado com a ação, anexando uma declaração da instituição 

beneficiada atestando a veracidade das informações contidas no relatório, com 

data e carimbo e assinatura de seu representante legal.  

  

Art. 10  Os artigos científicos poderão ser publicados na Revista de Direito da 

UNIDAVI.  

  

Art. 11  As atividades deverão ser postadas obrigatoriamente na Google 

Classroom da Prática Forense e a data final para a entrega da 

comprovação das atividades será dia 21/10/2022.   

  

Art. 12  A realização da prova individual será no dia 06/10/2022.  



 

§ 1º A prova individual será sem consulta e elaborada com questões dos 

exames da OAB e ENADE, podendo conter questões de outros concursos de 

áreas jurídicas.  

§ 2º Os alunos que não prestarem a prova na data designada deverão 

apresentar requerimento com justificativa à coordenação do NPJ, dentro do 

prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis.  

§ 3º Sendo o pedido do §2º deferido, as provas em atraso serão 

realizadas em data a ser agendada pela coordenação do NPJ.  

§ 4º As atividades devem ocorrer no semestre em que o acadêmico está 

matriculado na respectiva Prática Forense.  

  

Art. 13. Os acadêmicos que não concordarem com a correção das avaliações 

terão direito a fazer o recurso dentro dos prazos regimentais.  

  

 

 

TÍTULO II – DAS NORMAS PARA A AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PRÁTICA JURÍDICA  

  

Art. 14 Fica estabelecido que uma das notas dos Estágios Supervisionados de 

Prática Jurídica V e VI (9ª e 10ª fases) será obtida através de avaliação 

unificada, a ser realizada no dia 16/11/2022.  

 

§1º Os Estágios Supervisionados de Práticas Jurídicas I, II, III e IV (7ª e 

8ª fases) não farão a prova unificada.  

 

§2º As avaliações serão realizadas das 8h às 11h, para a turma do 

Direito matutino, e das 19h às 22h, para as turmas do Direito noturno, nas salas 

de aula das respectivas fases em curso.  

  



Art. 15  O peso da nota da avaliação será 1(um), a correção das mesmas ficará 

a cargo do professor orientador indicado para a correção, cujo critério 

avaliativo obedecerá às seguintes regras:  

 

I. Técnica profissional: o examinador verifica a montagem da peça 

prática;  

II. Adequação da peça ao problema apresentado: o examinador 

verifica se o candidato fez a peça e o endereçamento corretos;  

III. Legitimidade ativa e passiva/Competência;  

IV. Raciocínio lógico: o examinador verifica se o candidato possui 

encadeamento lógico nas suas ideias. Raciocínio lógico 

estruturado consistente em “inicio”, “meio” e “fim”, sendo o “inicio” 

e o “meio” a causa de pedir próxima e remota, caso seja uma 

petição inicial exigida pelo examinador;  

V. Domínio do raciocínio jurídico (adequação da resposta ao 

problema; técnica profissional demonstrada; capacidade de 

interpretação e exposição);  

VI. Capacidade de interpretação e exposição: o examinador verifica 

se o candidato acertou a tese jurídica;  

VII. Fundamentação e consistência: o examinador verifica se o 

candidato apresentou fundamento fático e jurídico para o caso. Ao 

fundamentar em doutrina e jurisprudência o candidato demonstra 

maior credibilidade aos argumentos lançados;   

VIII. Correção gramatical (acentuação, grafia e pontuação), 

apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às 

margens, paragrafação);   

IX. Pedidos: apresentação e coerência dos pedidos cabíveis para a 

peça processual.   

  

Art. 16  Os acadêmicos que não concordarem com a correção das avaliações 

terão direito a fazer o recurso e protocolar na secretaria do NPJ, dentro 

do prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis.  



 

Art. 17  Os alunos que não prestarem a prova na data designada deverão 

apresentar requerimento com justificativa à coordenação do NPJ, dentro 

do prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis. Sendo o pedido deferido, as 

provas em atraso serão realizadas em data a ser agendada pela 

coordenação do NPJ.  

  

Art. 18  Possíveis alterações que se fizerem necessárias serão realizadas 

conjuntamente entre professor, coordenação do curso de Direito e do 

Núcleo de Prática Jurídica, sendo implementadas e comunicadas no 

transcorrer do semestre.  

  

Art. 19  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se 

as disposições em contrário.  

  

  

Rio do Sul/SC, 24 de agosto de 2022.  

 

  

    

Prof. Me. Walter Carlos Seyfferth  

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica  

 

 

  

Prof. Me. Vanessa Cristina Bauer  

Coordenadora do Curso de Direito  

 

 

 

 

 



ANEXO B – MODELO DE RELATÓRIO DE AÇÃO SOCIAL 

  

RELATÓRIO DE AÇÃO SOCIAL  

 Beneficiado(s):  

  

 Turma/Equipe:  

  

 Data/Período de Realização da Ação Social:  

  

Relato da(s) ação(ões) social(is) desenvolvida(s):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Unidavi, dia de mês de 2022.  

Carimbo do Representante Legal                    Nome Completo e Código do                                                                                 

Representante da Equipe/Turma 

 

Assinatura Assinatura 

 


