
RESOLUÇÃO/NPJ Nº 01/2018 
 
 

Define as atividades pertinentes às 
disciplinas de Prática Forense. 

 
 

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 
 
 

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

Prática Forense I, II, III e IV, a partir do primeiro semestre de 2018, devem observar 

a seguinte sequência de atividades: 

 

I – Prática Forense I - sétima fase do curso de Direito: 

a) Prova Individual; (uma nota – peso 10) 

b) Ação Social, a ser realizada em no máximo 3 (três) alunos; (uma nota – 

peso 10) 

c) 2 (dois) Relatórios de Interrogatório – Polícia Civil 

(indiciado/testemunhas); 

d) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Cível; 

e) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Conciliação Trabalhista; 

f) 1 (um) Relatórios de Acompanhamento de atendimento em órgão de 

defesa do consumidor; 

g) 1 (um) Relatórios de Acompanhamento de sessão em Câmara de 

Vereadores. 

h) 1 (um) Relatórios de bancas de Trabalho de Curso de Direito 

i) 1 (um) Relatório de participação no Seminário Jurídico do curso 

durante o semestre, conforme disposto no calendário complementar.  



Parágrafo único – As atividades indicadas nas alíneas “c” a “i” serão 

somadas e comporão uma nota também com peso 10, sendo que cada 

relatório solicitado tem validade de 1,0 ponto.   

§1º - A atividade relativa à alínea “b” deverá ser executada dentro dos 

Projetos cadastrados junto a PROPPEx.  

 

II – Prática Forense II - oitava fase do curso de Direito: 

a) Prova Individual; (uma nota – peso 10) 

b) 1 (um) artigo científico individual ou em dupla dentro das linhas de 

pesquisa dispostas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). (uma nota 

– peso 10) 

c) 1 (um) Relatório de Interrogatório – Processo Crime; 

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

e) 2 (dois) Relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento Trabalhista; 

f) 1 (um) Relatório de Audiência de Instrução e Julgamento Juizados 

Especiais; 

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

h) 1 (um) Relatório de Audiência na Justiça Federal. 

i) 1 (um) Relatórios de bancas de Trabalho de Curso de Direito. 

j) 1 (um) Relatório de participação no Seminário Jurídico do curso 

durante o semestre, conforme disposto no calendário complementar. 

Parágrafo único – As atividades indicadas nas alíneas “c” a “j” serão 

somadas e comporão uma nota também com peso 10, sendo que cada 

relatório solicitado tem validade de 1,0 ponto.   

 

III – Prática Forense III - nona fase do curso de Direito: 

a) Prova Individual; (uma nota – peso 10) 

b) Participação em uma ação social a ser realizada pela turma no 

semestre de matrícula da disciplina.   

c) 1 (um) Relatório de participação no Seminário Jurídico do curso 

durante o semestre, serão avisados sobre o mesmo. 



d) Acompanhamento de sessões em Tribunal de Justiça ou Tribunal 

Superior; 

e) Acompanhamento de sessões em Tribunal Regional do Trabalho ou 

Tribunal Superior;  

f) Visita à sede da OAB estadual ou federal; 

g) Visita à sede da Procuradoria Geral de Justiça; 

h) Visita à sede da Polícia Federal/ACADEPOL; 

i) Visita à sede da Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional; 

j) Visita à sede de Tribunal de Contas. 

§1º - A atividades relativas às alíneas “b” e “c” terá validade de 2,0 pontos 

cada e serão somadas as atividades das alíneas “d” a “j” para a 

composição de uma nota peso 10.   

§2º - As atividades relativas às alíneas “d” até “j” serão realizadas na 

viagem de estudo a Florianópolis e serão validadas pela lista de 

presença, sendo que terá validade de 6,0 pontos a serem somados às 

atividades das alíneas “b” e “c”.    

 

IV – Prática Forense IV - décima fase do curso de Direito: 

a) Prova Individual; (uma nota – peso 10) 

b) 1 (um) Relatório de participação no Seminário Jurídico do curso 

durante o semestre, serão avisados sobre o mesmo. 

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

d) 1 (um) Relatório em Conselho de Contribuintes; 

e) 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo Ministério 

Público sobre procedimento do Estatuto da Criança e Adolescente; 

f) 1 (um) Relatório de banca de Trabalho de Curso; 

g) 1 (um) Relatório de Acompanhamento de perícia judicial ou perícia 

policial; 

h) 1 (um) Acompanhamento de divórcio/inventário extrajudicial; 

i) 1 (um) relatório das orientações que serão repassadas pelo Ministério 

Público sobre Termo de Ajuste de Conduta; 



j) Participação em uma ação social a ser realizada pela turma no 

semestre de matrícula da disciplina.   

Parágrafo único – As atividades indicadas nas alíneas “b” a “i” serão 

somadas e comporão uma nota também com peso 10, sendo que os 

relatórios das alíneas “b” até “i” valem 1,0 ponto cada e a atividade da 

alínea “j” vale 2,0 pontos.  A atividade da alínea “j” deverá ser comprovada 

mediante relatório apresentado pelo líder.  

 

Art. 2º. Limita-se em 3 (três) o número de substituições de atividades de 

acompanhamento de audiências para cada Prática Forense, exceto a participação 

em Tribunal de Júri e/ou Júri simulado, de natureza obrigatória e insubstituível. 

 

Art. 3º. As datas para a entrega da comprovação das atividades e 

realização da prova individual serão fixadas semestralmente em conjunto com o 

calendário acadêmico do curso.  

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

da OAB.  

§ 2º - As atividades devem ocorrer no semestre que está matriculado na 

respectiva Prática Forense. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
Rio do Sul, 07 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

PROF. WALTER CARLOS SEYFFERTH 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 

 


