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RESOLUÇÃO/NPJ N° 0112020

Define a abertura de vagas em regime concentrado nas disciplinas de estágio

Supervisionado em Prática Jurídica V e VI.

O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica,
no uso de suas atribuições e na forma do
Estatuto do Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do ltajaí.

1 —

RESOLVE

Art. 1 0. Tornar pública a abertura de vagas em regime concentrado nas

disciplinas de estágio Supervisionado em Prática Jurídica V e VI, nos períodos de

recesso acadêmico.

Art. 20. Fica estabelecido a possibilidade de abertura de 2 (duas) turmas

por semana, para aulas de estágio prático, na forma concentrada, que ocorrerão nas

semanas de atividades do Núcleo de Prática Jurídica até o início das aulas

regulares, conforme calendário acadêmico da instituição.

Parágrafo único. O acadêmico poderá se inscrever para até 3(três) aulas

na forma antecipada.

Art. 30. As aulas acontecerão nas segundas das 8 horas às 11h30min e

nas quintas das 13h30min às 17 horas, com turmas de até 10(dez) acadêmicos

cada.
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Art. 40. Os acadêmicos serão acompanhados por um

professor/orientador, juntamente com a equipe do NPJ, em atividades de elaboração

e peticionamento em processos com prazos aberto.

Art. 50. As aulas cumpridas em regime concentrado, darão direito ao

acadêmico, a faltar no estágio, nas aulas regulares do semestre corrente.

Parágrafo único. A secretaria do NPJ fará a comunicação ao

professor/orientador sobre as compensações.

Art. 6a Os acadêmicos que justificadamente precisarem se ausentar por

mais vezes que as aulas adiantadas, até o limite de 3 (três), deverão conforme Edital

protocolar requerimento para reposição de aula.

Art. 70. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogam-se as disposições em contrrio.

Rio do Sul, 30 de janeiro de 2020.

rof. WALTER CRL-O&SEYFFERTH
Nú 	 de Prática Jurídica
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