
 

 

São Luís, de 26 de agosto de 2016. 

 

Caro(a) Estagiário(a), 

 

 

Bem-vindo(a) ao Estágio Obrigatório de Prática Real do Curso de Direito!  

 

Registramos, abaixo, as orientações fundamentais sobre o Estágio Obrigatório de Prática Real, com base nas normas de 

estágio do Curso. O estágio do Curso está sob a responsabilidade do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), vinculado à 

Coordenadoria do Curso de Direito, e dos Supervisores Docentes.  

 

Leia atentamente as orientações, pois elas serão o seu referencial ao longo de toda a disciplina e serão integralmente 

aplicadas. 

 

 

I – DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE DIREITO 

 

O Estágio Obrigatório de Prática Real é desenvolvido no 10º (décimo) período do Curso, com carga-horária de 300 

(trezentas) horas. 

 

Trata-se do momento em que você deverá se integrar a um campo de estágio para desenvolver atividades de 

natureza jurídica sob a supervisão de um(a) operador(a) jurídico(a) – o(a) Supervisor(a) Técnico(a) – e de um(a) professor(a) do 

Curso – o(a) Supervisor(a) Docente. 

 

Ao longo do estágio, você terá oportunidade de tornar real o que aprendeu durante as aulas teóricas, aprendendo a 

trabalhar como operador(a) do Direito e apresentando ao(à) Supervisor(a) Docente a comprovação das atividades 

desenvolvidas.  

 

II – DO SUPERVISOR TÉCNICO 

 

O(a) Supervisor(a) Técnico(a) deve ser um(a) bacharel em Direito e exercer no campo de estágio uma atividade 

jurídica. Deverão ser os Supervisores Técnicos: Juízes, Desembargadores, Promotores, Advogados, Defensores Públicos, 

Procuradores, etc. 

 

Não poderão ser Supervisores Técnicos os analistas, assessores, etc. Os Secretários Judiciais, entretanto, poderão figurar 

como Supervisores Técnicos, desde que sejam bacharéis em Direito e na qualidade de Supervisor Substituto, apenas. 

 

III – DO CAMPO DO ESTÁGIO 

 

O Estágio Curricular de Prática Real será realizado ou no Escritório de Assistência Judiciária, que integra o NPJ do Curso 

de Direito do IMEC, OU em um dos demais campos de estágio conveniados com o IMEC, nos dias e horários determinados no 

Termo de Compromisso. 

 

Caso o campo de estágio ainda não seja conveniado com o IMEC, você deverá providenciar o convênio, dirigindo-se 

à Coordenação de Estágio para receber a documentação a ser preenchida e as orientações necessárias. Somente após a 

efetivação do convênio, você poderá inscrever-se. 

 

Os Escritórios de Advocacia serão considerados como campos de estágio desde que sejam conveniados e funcionem 

em imóveis destinados exclusivamente a essa finalidade. 

 

Em relação aos Escritórios de Advocacia, só serão aproveitadas como produção para os alunos/estagiários as petições 

assinadas pelo Supervisor Técnico e estagiários, obrigatoriamente. 

 

IMPORTANTÍSSIMO:  

Não serão considerados como campo de estágio Obrigatório: Delegacias, Penitenciárias, Cartórios ou locais afins. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

 

Para a realização do Estágio Obrigatório de Prática Real, você deverá realizar os procedimentos de INSCRIÇÃO, 

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO AO CAMPO DE ESTÁGIO, APRESENTAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE 

ESTÁGIO E TERMO DE COMPROMISSO, REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO, DAS VISITAS E ENCONTROS EM SALA DE AULA 

PARA ACOMPANHAMENTO e ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO, encadernado e em CD, conforme detalhado a seguir. 

 

 

V – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO AO CAMPO ESTÁGIO  



 

 

 

Feita a inscrição, você deverá, em até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, dirigir-se à Coordenação de Estágio, para receber a 

documentação relativa ao seu encaminhamento para o campo de estágio, a qual se compõe de Termo de Encaminhamento 

(apenas uma carta de apresentação que deverá ser entregue no campo de estagio), Termo de Compromisso (em três vias) e 

Ficha de Frequência. 

 

As três vias do Termo de Compromisso, depois de devidamente preenchidas, deverão ser entregues no campo de 

estagio para assinatura do concedente (responsável pelo estágio no campo de estágio). 

 

O formulário de acompanhamento de frequência (modelo) deverá ser preenchido e assinado pelo(a) Supervisor(a) 

Técnico(a) ou Supervisor(a) Técnico(a) Substituto(a) ao longo do estágio, no dia/hora previstos no Termo de Compromisso e no 

Plano Individual de Estagio, excluindo-se os dias feriados e os que o estagiário não comparecer (falta). No referido documento 

deverá constar dia e hora da presença do aluno, com as assinaturas previstas no modelo fornecido. 

 

VI – DA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO (TC) E DO PLANO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO (PIE) 

 

Em seguida, você deverá apresentar ao(à) seu(sua) Supervisor(a) Docente o seu Plano Individual de Estágio (PIE), em 

02 (duas) vias, e as 03 (três) vias do Termo de Compromisso (TC) devidamente preenchidos e assinados.  

 

O Plano Individual de Estágio (PIE) deverá ser elaborado por você, sob orientação do seu(sua) Supervisor(a) Técnico(a) 

e Supervisor(a) Técnico(a) Substituto(a) (caso exista), os quais deverão assinar as duas vias do plano, sob pena de não 

aceitação da documentação (procedimentos estabelecidos no modelo fornecido). 

 

A apresentação do PIE e do TC deverá ser feita na Coordenação de Estágio, obrigatoriamente, NO DIA E HORÁRIO 

PREVIAMENTE DEFINIDOS NO CRONOGRAMA ELABORADO E REPASSADO AOS ESTAGIARIOS, SOB PENA DE SUBTRAÇÃO DE 1,0 (UM) 

PONTO se a apresentação ocorrer depois do dia programado.  

 

A analise do TC e PIE será feito pelo Supervisor Docente, que procederá a assinatura, se os mesmos estiverem conforme 

as Orientações Gerais. Caso o TC e PIE não estiverem conforme as Orientações Gerais, deverá o Supervisor Docente fazer as 

indicações as alterações necessárias. 

 

VII – DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO E ACOMPANHAMENTO PELO(A) SUPERVISOR(A) DOCENTE. 

 

Além da frequência de 150(cento e cinquenta) horas no campo de estágio (EAJ e/ou Entidades Conveniadas, a 

contagem da carga-horária de 150 (cento e cinquenta) horas das disciplinas de Estágio Prática Real será feita, também, 

mediante comprovação da produção realizada no campo de estágio.  

 

O(A) Supervisor(a) Docente estará à sua disposição no(s) horário(s) da disciplina no EAJ ou em horários previamente 

estabelecidos, para a solução das dúvidas surgidas, bem como para a conferência e assinatura dos documentos apresentados. 

 

Poderão ser registradas como atividades de estágio as seguintes desde que produzidas/realizadas pelo(a) próprio(a) 

estagiário(a): 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OBRIGATÓRIAS  

 

 Peças processuais complexas ou equivalentes (40h) (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA): aquelas que demandam um grau 

maior de elaboração intelectual e que incluem produção de fundamentação legal e jurisprudencial. (Ex.: petição 

inicial, contestação, réplica, execução, justificativa de pensão, parecer, denúncia, alegações finais, sentença, razões e 

contrarrazões recursais, embargos, decisão de pronúncia ou impronúncia, decisões interlocutórias, Termo de 

Conciliação – desde de que o estagiário atue como co-conciliador e as partes interessadas estejam presentes), – 05 

(cinco) horas por peça, devendo você apresentar, no mínimo, 08 (oito) peças dessa natureza, podendo o discente 

apresentar no máximo 02(dois) Termos de Conciliação e no máximo 01(um) decisão interlocutória. 

 

IMPORTANTÍSSIMO:  

Em relação aos Escritórios de Advocacia, só serão aproveitadas como produção para os alunos/estagiários as petições 

assinadas conjuntamente pelo Supervisor Técnico e estagiários, obrigatoriamente, e, comprovado o protocolo quando Petição 

Inicial e verificação do número processual informado, nos demais casos. 

Nos Escritórios de Advocacia serão aceitas petições constando no máximo 03 (três) estagiários. 

 

 Audiências OBRIGATÓRIAS (20h) (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA) – MÍNIMO 07 (sete) em AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO, 

observadas as seguintes exigências e carga horária: 

 

o No mínimo 02 (duas) audiências em Varas de Família, Varas Cíveis ou da Fazenda Pública, cada uma 

computará 02 (duas) horas; 



 

 

o No mínimo 02 (duas) audiências nos Juizados Especiais Cíveis e das Relações de Consumo, cada uma 

computará 02 (duas) horas; 

o No mínimo 01 (uma) audiência nas Varas do Trabalho, cada uma computará 02 (duas) horas; 

o No mínimo 02 (duas) Sessões do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), cada uma computará 05 (cinco) horas; 

 

 Relatórios das Audiências OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA) – 01 (uma) hora por cada Relatório de Audiência 

OBRIGATÓRIAS (modelo fornecido pelo NPJ), sendo OBRIGATÓRIO, no MÍNIMO 05 (cinco) Relatórios, observadas as 

seguintes exigências: 

 

o No mínimo 02 (duas) audiências em Varas de Família, Varas Cíveis ou da Fazenda Pública; 

o No mínimo 02 (duas) audiências nos Juizados Especiais Cíveis e das Relações de Consumo; 

o No mínimo 01 (uma) audiência nas Varas do Trabalho; 

 

 

 Audiências no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA OU PROCON (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA) – 

01 (uma) horas por cada audiência, sendo OBRIGATÓRIA, no MÍNIMO 05 (cinco). 

 

 IMPORTANTÍSSIMO:  

 Só serão computadas como audiência OBRIGATÓRIAS aquelas que contemplarem, pelo menos, depoimentos das 

partes, vítimas, peritos e/ou testemunhas. Não sendo considerada válida apresentação de CERTIDÃO ao se tratar de 

audiências de instrução, exceto Sessões dos Tribunais e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania ou 

PROCON. 

 Só serão computadas as Audiências nas Sessões dos Tribunais e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

ou PROCON quando, no mínimo, ambas as partes se fizerem presente, devendo a respectiva Ata ou Declaração 

mencionar expressamente. 

 O(A) ESTAGIÁRIO(A) DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM AS AUDIÊNCIAS OBRIGATÓRIAS, OU SEJA, NO MOMENTO 

EM QUE APRESENTAR AS ATAS PARA O SUPERVISOR DOCENTE, O RESPECTIVO RELATÓRIO CONFORME MODELO FORNECIDO 

PELO NPJ, QUE COMPUTARÁ SOBRE CADA RELATÓRIO O ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) HORA, PODENDO SER TOTALIZADO NO 

MÁXIMO DE 10 (DEZ) HORAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDIÊNCIA. Caso o discente apresente as atas 

sem o Relatório respectivo, esta será computada como produção complementar. 

 

 Audiências OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA) – MÍNIMO 08 (oito) AUDIÊNCIAS, observadas as seguintes 

exigências e cargas horárias: 

 

o No mínimo 03 (três) audiências em Varas Criminais, cada uma computará 02 (duas) horas; 

o No mínimo 02 (duas) audiências nos Juizados Criminais, cada uma computará 02 (duas) horas; 

o No mínimo 01 (uma) audiência do Tribunal do Júri, que computará 04 (quatro) horas; 

o No mínimo 02 (duas) Sessões do Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal Regional Eleitoral ou Turmas 

Recursais, cada uma computará 05 (cinco) horas. 

 

 Relatórios das Audiências OBRIGATÓRIAS (ATIVIDADE OBRIGATÓRIA) – 01 (uma) hora por cada Relatório de Audiência 

(modelo fornecido pelo NPJ), sendo OBRIGATÓRIO, no MÍNIMO 06 (seis) Relatórios, observados as seguintes exigências: 

 

o No mínimo 03 (três) audiências em Varas Criminais; 

o No mínimo 02 (duas) audiências nos Juizados Criminais; 

o No mínimo 01 (uma) audiência do Tribunal do Júri. 

 

 IMPORTANTÍSSIMO:  

 Para as Audiências nos Juizados Especiais Criminais serão consideradas como OBRIGATÓRIAS a audiência de instrução 

propriamente dita, como também aquela que contempla transação e/ou composição civil. 

 Serão computadas como audiência OBRIGATÓRIA aquela que contemplar, pelo menos, depoimentos das partes, 

vítimas, perito e/ou testemunhas. Não sendo considerada válida apresentação de CERTIDÃO ao se tratar de audiências 

de instrução, exceto Sessões dos Tribunais. 

 O(A) ESTAGIÁRIO(A) DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM AS AUDIÊNCIAS OBRIGATÓRIAS, OU SEJA, NO MOMENTO 

EM QUE APRESENTAR AS ATAS PARA O SUPERVISOR DOCENTE, O RESPECTIVO RELATÓRIO CONFORME MODELO FORNECIDO 

PELO NPJ, QUE COMPUTARÁ SOBRE CADA RELATÓRIO O ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) HORA, PODENDO SER TOTALIZADO NO 

MÁXIMO DE 10 (DEZ) HORAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDIÊNCIA. Caso o discente apresente as atas 

sem o Relatório respectivo, esta será computada como produção complementar. 

 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO COMPLEMENTARES  

 

 Peças processuais simples ou equivalentes – aquelas que não possuem um grau maior de dificuldade e que são 

feitas em atendimento às formalidades legais (Ex.: petição de juntada de substabelecimento, comunicação de 



 

 

interposição de agravo, despacho de mero expediente, defesa prévia, livramento condicional, progressão de regime, 

etc.) – 02 (duas) hora por peça; 

 

 Audiências COMPLEMENTAR– 01 (uma) hora por cada audiência. 

 

 IMPORTANTÍSSIMO:  

 Será computada como audiência COMPLEMENTAR aquela que, não sendo considerada obrigatória, contemplar, pelo 

menos, a presença de ambas as partes.  

 Não serão computadas atas de audiências que declararem apenas a ausência de partes e/ou testemunhas e/ou 

adiamentos, por qualquer motivo. 

 

 Atendimento a clientes –  01 (uma) hora por atendimento. 

 

 

O(a) aluno(a) deverá integralizar, ao final do estagio, pelo menos 80 (oitenta) horas de atividades desenvolvidas e 

comprovadas, devendo cumprir todas as obrigatórias previstas nestas Orientações Gerais, utilizando-se das demais atividades 

apenas para complementar a carga horária, sob pena de REPROVAÇÃO SUMÁRIA. 

 

Se completar a carga horária por produção antes do término do seu período de encaminhamento, o(a) aluno(a) 

poderá optar entre permanecer no campo de estágio ou se desligar do mesmo, em ambos os casos, de comum acordo com os 

Supervisores Docentes e Supervisores Técnicos, mediante solicitação por escrito. 

 

VIII – DOS ENCONTROS E DAS VISITAS 

 

O acompanhamento do Estágio Obrigatório de Prática Real será desenvolvido através de encontros semanais no EAJ 

com atendimento individualizado e também através de encontros mensais em sala de aula com o(a) Supervisor(a) Docente da 

Turma, onde serão dadas orientações técnicas, informações gerais sobre o estágio e discutidos os possíveis problemas dos 

estagiários. Também serão realizadas visitas aos estagiários nos campos de estágio.  

 

 Os encontros dos alunos com o(a) Supervisor(a) Docente em sala de aula acontecerão nos dias previamente definidos, 

e nos horários previamente marcados. A frequência será aferida através de assinatura em lista própria. 

 

A primeira visita deverá ser obrigatoriamente realizada no mês de setembro de 2016, em dia e hora previamente 

estipulados. Caso o estagiário não compareça e nem justifique sua ausência, haverá a SUBTRAÇÃO DE 1,0 (UM) PONTO DA NOTA 

FINAL DA DISCIPLINA.  

 

 
A visita somente se configura com a apresentação de declaração/certidão/ata de audiência, e as vias do PIE e do TC 

(a essa altura já assinado pelo(a) Coordenador(a) de Estágio da IES em seu Campus). Sem essa documentação a visita não será 

efetivada. Também por ocasião da primeira visita, o(a) estagiário(a) deverá, SOB PENA DE SUBTRAÇÃO DE 1,0 (UM) PONTO DA 

NOTA FINAL DA DISCIPLINA, APRESENTAR, NO MÍNIMO, 20 (VINTE) HORAS DE PRODUÇÃO, DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE DE 

AUDIÊNCIAS. 

 

As atividades de estágio (audiências, atendimentos, petições com comprovação de protocolo, itinerâncias, 

conciliações, etc.) deverão se encerrar obrigatoriamente ATÉ A ÚLTIMA SEMANA DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

A segunda ou última visita deverá ser feita no mês de NOVEMBRO de 2016, em dia e hora previamente estipulados. 

Caso o estagiário não compareça e nem justifique sua ausência, haverá a SUBTRAÇÃO DE 1,0 (UM) PONTO DA NOTA FINAL DA 

DISCIPLINA.  

 

Obs.: OS PRAZOS SÃO TODOS IMPRORROGÁVEIS. 

 

 

IX – DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

As atividades de estágio deverão ser comprovadas: 

 

 Peças processuais (simples e complexas): apresentação de cópia parcial da peça (primeira e última folhas) E protocolo 

de ajuizamento, bem como, declaração (modelo fornecido pelo EAJ) que relacione as peças produzidas, 

devidamente assinada pelo Supervisor Técnico ou Supervisor Técnico Substituto (caso haja); 

 

 Atendimentos: Declaração que relacione os atendimentos realizados (modelo fornecido pelo NPJ), devidamente 

assinada pelo(a) Supervisor(a) Técnico(a) ou Supervisor(a) Técnico(a) Substituto(a) (caso haja), não sendo necessária a 

apresentação da cópia de nenhum outro documento que comprove o atendimento 

 



 

 

 Audiências: Ata da Audiência com o nome do aluno consignado, acompanhada do Relatório, conforme item VII. 

 

 Audiências nos CEJUS’C na qualidade de Co-conciliador: Ata da Audiência com o nome do aluno como co-

conciliador e Declaração, conforme modelo. 

 

 Sessões de Tribunais: Ata da Sessão ou Certidão com o nome do aluno consignado, conforme item VII. 

 

As Declarações deverão ser expedidas EM PAPEL TIMBRADO DO CAMPO DE ESTÁGIO ESPECÍFICO DO ALUNO (caso 

tenha), E ASSINADAS – NÃO APENAS RUBRICADAS – EM TODAS AS LAUDAS pelo(a) Supervisor(a) Técnico(a) ou Supervisor(a) 

Técnico(a) Substituto(a) (caso haja).  

 

As assinaturas do(a) Supervisor(a) Técnico(a) e do(a) Supervisor(a) Técnico(a) Substituto(a) (caso haja), um ou outro, 

deverão ser iguais às constantes do PIE.  

 

IMPORTANTÍSSIMO:  

A validação das audiências apresentadas será realizada pelo Supervisor Docente na própria ata (Audiências), Certidão 

(Sessão) ou Declaração (Audiência nos CEJUSC em que o aluno atue como co-conciliador).  

O discente deverá etiquetar as atas de audiência, conforme, MODELO fornecido pelo próprio EAJ, sob pena desta não ser 

computada. 

 

X – MODELOS DE DECLARAÇÃO (modelos ao final do documento) 

 

Haverá 04 (quatro) modelos de Declaração: o primeiro, para peças; o segundo, para Audiências no CEJUSC em que o 

aluno atue como Co-Conciliador; o terceiro, para atendimentos; o quarto, para atestar a frequência. 

 

Declarações cujos modelos não correspondam exatamente aos presentes não serão recebidas e/ou validadas. Se 

você não for estagiar no Escritório-Escola, não utilize o timbre acima. A data de assinatura da declaração deverá coincidir com 

a última data do período de realização das atividades. 

 

Cada Declaração só poderá ter 01 (uma) lauda, devendo trazer o nome do(a) estagiário e o nome e a assinatura 

do(a) Supervisor(a) Técnico(a)/Docente. 

 

 

XI –  DA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

 

Caberá ao(à) Supervisor(a) Docente fazer a avaliação dos alunos sob sua supervisão, dentro das normas ditadas pelos 

Regulamentos de Estágio da Instituição e do Curso de Direito. 

 

O Relatório de Estágio deverá ser entregue NA SEMANA QUE VAI DE 05 A 09 DE DEZEMBRO NA SALA DA COORDENAÇÃO 

DE ESTÁGIO, DAS 18H ÀS 21H, EM APENAS 1 (UMA) VIA DEVIDAMENTE ENCADERNADA, ASSINADA PELO ALUNO, SALVO EM CD, 

FORMATO PDF em um único documento, com identificação (nome/MATRÍCULA/turma/) no CD, conforme Etiqueta encaminhada 

pelo EAJ. 

 

O(A) Supervisor(a) Docente somente assinará o Relatório de Estágio ao corrigi-lo. 

 

 

XII – DAS HIPÓTESES DE REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Será considerado(a) REPROVADO(A) AUTOMATICAMENTE, o(a) aluno(a) que: 

 

I - não apresentar Plano Individual de Estágio (2 vias) e Termo de Compromisso (3 vias), devidamente preenchidos e 

assinados, após cadastro no Estágio via Internet, ao(à) Supervisor(a) Docente no prazo-limite; 

II – deixar de anexar no Relatório a documentação obrigatória, devidamente assinada pelo Supervisor Docente: Plano 

Individual de Estágio, Termo de Compromisso, Declaração de Produção, Declaração de Audiências de Co-Conciliador (se 

houver), Atas de Audiências e Relatórios; 

III – deixar de anexar no Relatório a Declaração de Frequência devidamente assinada pelo Supervisor Técnico; 

IV – deixar de anexar no Relatório a Avaliação realizada e assinada pelo(a) Supervisor(a) Técnico(a); 

V - não cumprir a carga-horária total de produção da disciplina (150 horas); 

VI – não cumprir a carga-horária total de frequência no campo de estágio (150 horas); 

VII - não realizar e/ou apresentar as atividades obrigatórias; 

VIII – deixar de entregar o Relatório Final, juntamente com o CD, com todo o relatório salvo em PDF em um único 

documento, no prazo estipulado em sala de aula para o(a) Supervisor(a) Docente; 

IX - apresentar a mesma documentação para disciplinas de estágio diferentes cursadas simultaneamente, uma delas 

como dependência e/ou adaptação; ficando reprovado(a) nas duas disciplinas de estágio; 



 

 

X - apresentar documentos cuja assinatura do(a) Supervisor(a) Técnico(a) e/ou Substituto(a) seja divergente da 

constante no Plano Individual de Estágio (PIE), sem prejuízo do encaminhamento do(a) aluno(a) à Comissão de Ética para 

aplicação da sanção disciplinar cabível. 

XI – copiar, parcial ou integralmente, as considerações finais de outro Relatório de Estágio. 

 

IMPORTANTÍSSIMO: O ALUNO CUJA SITUAÇÃO ACADÊMICA NÃO SE ENCONTRE REGULARIZADA NO SISTEMA PEDAGÓGICO DA 

INSTITUIÇÃO DEVERÁ CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES E PRAZOS DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO REAL EXATAMENTE COMO O DISCENTE DE 

SITUAÇÃO REGULAR. A SITUAÇÃO IRREGULAR NÃO PODERÁ SER ALEGADA PARA EFEITOS DE NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS OU 

DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO. 

 

 

 

XII – DAS SUBTRAÇÕES NA PONTUAÇÃO 

 

Serão subtraídos: 

 

I –  3,0 (três) pontos da nota final, caso o(a) aluno(a) tenha conceito INSUFICIENTE na avaliação feita pelo(a) 

Supervisor(a) Técnico(a) 

II – 2,0 (dois) pontos da nota final, caso o(a) aluno(a) tenha conceito REGULAR na avaliação feita pelo(a) Supervisor(a) 

Técnico(a). 

III – 2,0 (dois) pontos da nota final, caso o(a) Supervisor(a) Docente em visita ao campo de estágio ateste a ausência 

injustificada do(a) estagiário(a). 

IV – 2,0 (dois) pontos da nota final, caso o aluno apresente declarações e/ou atas de audiências para o(a) Supervisor 

Docente entre a 2ª (segunda) visita e a data de entrega do relatório. 

V – 1,0 (um) ponto da nota final, se apresentar o TC e o PIE após o prazo definido. 

VI – 1,0 (um) ponto da nota final, se apresentar menos de 20 (vinte) horas de produção (obrigatoriamente audiências) 

quando da primeira visita.  

VII – 1,0 (um) ponto da nota final, caso o Relatório de Estágio não esteja devidamente encadernado e/ou assinado 

pelo aluno. 

VIII – 1,0 (um) ponto da nota final, se o(a) aluno(a) não comparecer a pelo menos um dos encontros. 

 

XIII –  DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação de desempenho refere-se ao cumprimento das atividades programadas no PIE, levando-se em conta: 

 

I – o domínio do conhecimento técnico-científico; 

II – a conduta e ética profissional; 

III – a responsabilidade; 

IV – a capacidade de detectar problemas e propor soluções; 

V – a pontualidade e cumprimento de prazos; 

VI – o interesse, a iniciativa e cooperação. 

 

No Estágio Obrigatório de Prática Real, as informações prestadas pelo(a) Supervisor(a) Técnico(a) ao(à) Supervisor(a) 

Docente, no acompanhamento de estágio, serão subsídios para a avaliação de desempenho, referindo-se aos seguintes 

aspectos: 

 

I – a qualidade das atividades desenvolvida no campo; 

II – o domínio do conhecimento técnico-científico; 

III – a criatividade e iniciativa; 

IV – o interesse e cooperação; 

V – a responsabilidade na condução do estágio; 

VI – a postura pessoal condizente com local de estágio. 

 

 

O(a) aluno(a) será avaliado(a) tanto pelo Supervisor Técnico, como também pelo Supervisor Docente. 

 

O(A) Supervisor(a) Técnico(a) avaliará o(a) aluno(a) estagiário(a) com preenchimento de um formulário próprio 

(Modelo entregue pelo Núcleo de Prática Jurídica), que deverá ser entregue o(a) estagiário(a) ao término do estágio. 

 

A nota será registrada em Ficha de Avaliação própria para esse fim (Cf. Anexo I abaixo) pelo Supervisor Docente, a ser 

anexada ao Relatório de Estágio. 

 

Será aprovado(a) o(a) aluno(a) que obtiver a nota mínima 7,0 (sete), conforme critérios constantes na Ficha de 

Avaliação em anexo. 

 



 

 

Não há, nas disciplinas de Estágio Obrigatório de Prática Real, a realização de exames, trabalhos, provas substitutivas, 

exames finais ou exercícios domiciliares, previstos para os alunos em outras disciplinas da estrutura curricular.  

 

 

XIV – DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados da avaliação serão publicados pelo(a) Supervisor(a) Docente em sala de aula nas seguintes datas: 

 

O Resultado acontecerá na semana que vai de 09 a 13 de dezembro de 2016.  

 

Desejando-lhe uma excelente experiência de estágio, ficamos à sua disposição para os esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO 

SUPERVISOR DOCENTE DO CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

=========================================================================================== 

MODELO OBRIGATÓRIO DA DECLARAÇÃO PARA PEÇAS (MODELO I): 
 

=========================================================================================== 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS 

 

 

 Declaramos, para fins de comprovação junto à Coordenação de Estágio do IMEC, que o(a) estagiário(a) NOME 

COMPLETO DO(A) ESTÁGIÁRIO(A), RA n.º XXXXXX, produziu, no período de XX/XX a XX/XX/2016, como atividades de estágio, as 

seguintes peças processuais ou equivalentes: 

 

N.º DO PROCESSO COMARCA/VARA/JUIZADO TIPO DE AÇÃO PARTES PEÇA PRODUZIDA 
CH atribuída 

(Sup. Docente) 

12.345/2011 

(exemplo) 

2ª Vara da Família de São 

Luís (exemplo) 

Ação de 

Alimentos 

(exemplo) 

José Luis x Pedro 

de Carvalho 

Petição Inicial 

(exemplo) 
 

67.890/2011 

(exemplo) 

1.º JECRC – São Luís 

(exemplo) 

Ação de 

Obrigação de 

Fazer (exemplo) 

José Luis x Pedro 

de Carvalho 

Juntada de 

Substabelecimento 

(exemplo) 

 

TOTAL DE CH COMPUTADA (calculada pelo Sup. Docente)  

 

São Luís, XX de xxxxxxxxxx de 2016 (data igual à data final do período da declaração indicado acima). 

 
 

_________________________________________________ 

Nome completo do Supervisor(a) Técnico(a) 

(com carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADO EM: 
______/________/___________ 

 

 1ª VISITA  2ª VISITA  
 

____________________________________ 
Nome completo do Supervisor(a) Docente 

(com carimbo) 

 



 

 

=========================================================================================== 

MODELO OBRIGATÓRIO DA DECLARAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS COMO CO-CONCILIADOR (MODELO II): 

=========================================================================================== 

 

DECLARAÇÃO DE AUDIÊNCIAS COMO CO-CONCILIADOR 
 

 

 Declaramos, para fins de comprovação junto à Coordenação de Estágio do IMEC, que o(a) estagiário(a) NOME 

COMPLETO DO(A) ESTÁGIÁRIO(A), RA n.º XXXXXX, realizou, no período de XX/XX a XX/XX/2016, como atividades de estágio, os 

seguintes Audiências de Conciliação nos CEJUSC’S na qualidade de Co-Conciliadores: 

 

DATA NOME DAS PARTES NOME DOS CO-CONCILIADORES RESULTADO 
CH ATRIBUÍDA 

(Sup. Docente) 

25/02/11 Maria da Paz x José Francisco Jaona (exemplo) Acordo  

TOTAL DE CH COMPUTADA (calculada pelo Sup. Docente)  

 

São Luís, XX de xxxxxxxxxx de 2016 (data igual à data final do período da declaração indicado acima). 
 

 

_________________________________________________ 

Nome completo do Supervisor(a) Docente(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADO EM: 
______/________/___________ 

 

 1ª VISITA  2ª VISITA  
 

____________________________________ 
Nome completo do Supervisor(a) Docente 

(com carimbo) 

 



 

 

=========================================================================================== 

MODELO OBRIGATÓRIO DA DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTOS (MODELO III): 

=========================================================================================== 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS 
 

 

 Declaramos, para fins de comprovação junto à Coordenação de Estágio do IMEC, que o(a) estagiário(a) NOME 

COMPLETO DO(A) ESTÁGIÁRIO(A), RA n.º XXXXXX, realizou, no período de XX/XX a XX/XX/2016, como atividades de estágio, os 

seguintes atendimentos a clientes: 

 

DATA 
Ficha de 

Atendimento 
NOME DO(A) CLIENTE DOC. DE IDENTIDADE OBJETO 

CH ATRIBUÍDA 

(Sup. Docente) 

  
Maria da Paz Souza 

(exemplo) 

123456-7 SCSP/MA 

(exemplo) 

Informações sobre 

benefício previdenciário 

(exemplo.) 

 

TOTAL DE CH COMPUTADA (calculada pelo Sup. Docente)  

 

São Luís, XX de xxxxxxxxxx de 2016 (data igual à data final do período da declaração indicado acima). 
 

 

_________________________________________________ 

Nome completo do Supervisor(a) Técnico(a) 

(com carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADO EM: 
______/________/___________ 

 

 1ª VISITA  2ª VISITA  
 

____________________________________ 
Nome completo do Supervisor(a) Docente 

(com carimbo) 

 



 

 

=========================================================================================== 

MODELO OBRIGATÓRIO DA DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA (MODELO IV): 

=========================================================================================== 

 

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

  Declaramos, para fins de comprovação junto à Coordenação de Estágio do IMEC, que o(a) estagiário(a) 

NOME COMPLETO DO(A) ESTÁGIÁRIO(A), RA n.º XXXXXX, cumpriu, no período de XX/XX a XX/XX/2016, xx (tantas) horas de 

FREQUÊNCIA como atividades de estágio, distribuídas da seguinte forma: 

 

MÊS CARGA HORARIA 

AGOSTO 10 (DEZ) 

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

CARGA HORÁRIA TOTAL  

 

São Luís, XX de xxxxxxxxxx de 2016 (data igual à data final do período da declaração indicado acima). 
 

 

_________________________________________________ 

Nome completo do Supervisor(a) Técnico(a) 

(com carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA 

DISCIPLINA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (PRÁTICA REAL) 

Turma:  
 

 

 

Avaliação do(a) aluno(a) NOME COMPLETO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) de RA XXXXXX na disciplina de Estágio– Prática Real (300 

horas). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

DO ITEM 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Realização das visitas nos prazos 1,5  

Cumprimento da carga-horária total da disciplina, incluindo a 

frequência no campo de estágio e a produção. ** (sob pena de 

reprovação com nota zero). 

300h – 6,0  

Uso adequado da língua portuguesa e formatação e 

apresentação adequada no/do texto do Relatório 
1,5  

Considerações Finais (Relatório) – Breve avaliação da 

experiência pessoal de estágio, com críticas e/ou sugestões para 

os próximos semestres, em, no mínimo, 20 (vinte) linhas (sob pena 

de nota zero neste item) e sem cópia parcial ou integral das 

Considerações Finais de outro Relatório** (sob pena de 

reprovação com nota zero). 

1,0  

Apresentação do PIE e do TC fora do prazo estabelecido - 1,0  

Apresentação de menos de 20 (vinte) horas de carga-horária de 

atividades por ocasião da primeira visita 
-1,0  

Nenhuma presença nos encontros com o(a) Supervisor(a) 

Docente em sala de aula 
- 1,0  

Relatório impresso e entregue não assinado pelo aluno ou não 

encadernado e/ou incompleto 
- 1,0  

Constatação, pelo(a) Supervisor(a) Docente, da ausência 

injustificada do estagiário(a) no campo de estágio 
- 2,0  

Conceito REGULAR na avaliação feita pelo(a) Supervisor(a) 

Técnico(a) 
- 2,0  

Conceito INSUFICIENTE na avaliação feita pelo(a) Supervisor(a) 

Técnico(a) 
- 3,0  

NOTA FINAL 
10,0  

 

 

(   ) Aprovado(a)                                                                                                                                             (   ) Reprovado(a) 

 

OBS:_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

São Luís, _____/_____/2016. _________________________________ 

 Prof.(ª) XXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                                  Supervisor(a) Docente 
 


