CRONOGRAMA – PRÁTICA CONVENIADA – SEMESTRE – 2022/1
ATENÇÃO: Leia o Plano de Ensino publicado na comunidade da disciplina sobre a mudança da atividade prevista no
item 1.2.1.4 que terá validade durante o período de permanência da suspensão das atividades presenciais.

Atividade
Prazo/Dia
Metodologia
Encaminhamento
do
formulário de solicitação, e
Definição da prática real conveniada, Todos os Estágios
documentação
pertinente,
ao NPJ para credenciamento.
conforme item 1.1 do Plano de Ensino.
O
modelo
do
formulário
está disponível na página
Até 16/03/2022

eletrônica
do
NPJ
no
seguinte
link:
http://domhelder.edu.br/nucleo-de-pratica-juridica/ e na
comunidade da disciplina na Plataforma Moodle.

Apresentação do relatório inicial de
estágio, conforme item 1.2.1.1 do Plano de
Ensino.

Até 15/04/2022

Entrega do relatório inicial de estágio. O modelo está
disponível na página eletrônica do NPJ, no seguinte link:
http://domhelder.edu.br/nucleo-de-pratica-juridica/

Comprovação de efetiva participação na Todos os Estágios Encaminhamento de cópia de petições protocoladas,
elaboração e distribuição de 5 (cinco)
ou relatório de SISCON em que apareça o nome
petições, correspondentes à área descrita Até 15/04/2022 do(da) aluno(a), ou declaração do supervisor.
na ementa acima, bem como seu
acompanhamento, em qualquer das (documento deve
instâncias (judiciais ou administrativas), ser entregue junto
conforme item 1.2.1.2 do Plano de Ensino. com o relatório
avaliativo)
Relatório individual de avaliação de Todos os Estágios
desempenho do aluno na prática de
estágio
conveniado
devidamente Até 15/04/2022
preenchido, conforme item 1.2.1.3 do
Plano de Ensino.

Deve ser realizada pelo supervisor de estágio no
local da prática e encaminhado o relatório ao NPJ para

Entrega dos relatórios de participação
individual em audiências referentes à área
de estágio em que esteja matriculado,
conforme item *1.2.1.4 do Plano de
Ensino.

Modelo de relatório de Audiência NPJ – disponível
na página eletrônica do NPJ, link:

Estágio I:
Até 20/04/2022
Estágio II:
Até 20/04/2022
Estágio III:
Até 30/04/2022
Estágio IV:
Até 30/04/2022

análise avaliativa. O modelo do relatório está disponível
na página eletrônica do NPJ, no seguinte link:
http://domhelder.edu.br/nucleo-de-pratica-juridica/

http://www.domhelder.edu.br/wpcontent/uploads/2020/03/NPJ/relatorio_audiencia_logobr
anca.pdf

Realização do Simulado OAB, conforme Todos os Estágios Prova individual e sem consulta, aplicada pelo
item 1.2.1.5 do Plano de Ensino.
professor em sala, desde o início da primeira aula.
Data a ser definida
pelo NDE
(Aguarde Publicação
no Portal do Aluno)
Manhã (7h40)
Noite (19h)

Exame Especial
-

Atividade NÃO
conveniada.

APLICADA

na

prática
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