CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA - UNIVEM
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

ANO LETIVO DE 2016
DISCIPLINA: PRÁTICA JURÍDICA III (5º ANO - ANUAL)
RELAÇÃO DE ATIVIDADES

ANO DE 2016
5º
ano
–
Disciplina
Prática
Civil/Administrativo/Constitucional

CARGA HORÁRIA

Proc. 80 horas

5º ano – Disciplina Prática Proc. Penal

80 horas

Total

160 horas

ATIVIDADES - I - ELABORAÇÃO DE PEÇA PRÁTICA PROCESSUAL

ATIVIDADE – I

CARGA HORÁRIA

ELABORAÇÃO DE PEÇAS PRÁTICAS

20 peças no mínimo (120 horas), sendo:
10 Civil/Administrativo/Constitucional (60 horas)
+ 10 penal (60 horas)

PROVAS BIMESTRAIS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA - UNIVEM
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
ATIVIDADES II – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

ATIVIDADES – II

CARGA HORÁRIA

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA

04 audiências no ano (40 horas), sendo:
02 Civil/Administrativo/Constitucional (20 horas) + 02
penal (20 horas)

TOTAL

80 horas (Civil/Administrativo/Constitucional) + 80
horas (Penal)
Total = 160 horas

INSTRUÇÕES GERAIS:
1)
O prazo final de entrega das Atividades II é 04/11/2016, sob pena de reprovação da
disciplina de prática jurídica III (Art. 9º do Regulamento do NPJ).
2)
Para aprovação o aluno deverá atingir 80 horas atividades por disciplina em cada ano letivo.
O critério de avaliação e aprovação inclui as atividades em sala com as respectivas avaliações
acrescidas das atividades de participação de casos concretos. A realização das atividades deve
respeitar a carga horária de cada disciplina acima discriminada e não admite o aproveitamento da
carga de horária de uma disciplina em favor de outra.
3)
O NPJ se reserva no direito de não receber as atividades que não atendam aos requisitos
mínimos de elaboração técnica e profissional. (Art. 6 do Regulamento do NPJ).
4)
A elaboração de peças processuais deve ser realizada a partir de temas indicados e
orientados em sala de aula pelo docente da disciplina de prática jurídica. A atividade é individual e
deverá observar o prazo de entrega estabelecido pelo docente da disciplina, que deverá vista-las
para a entrega no Núcleo de Prática Jurídica. (Art. 4º. Regulamento do NPJ).
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