
 
 

ANEXO Nº 04 –REGULAMENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
REGULAMENTO INTERNO DO NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA FACULDADE 

DE BELÉM – FABEL (NPJ – FABEL). 
 

Missão: “Educação Superior priorizando a Prática Profissional, a Qualidade de 
Vida e o Desenvolvimento Sustentável”.  

 

 

As atividades de Estágio de Prática Jurídica do Curso de graduação em Direito 

da Faculdade de Belém- FABEL, situada à Rua Aristides Lobo nº 897 - Reduto rege-se 

pelas normas e diretrizes da Lei nº 1.060/50; pela Lei 8.906/94, denominada EOAB 

(Estágio da OAB), pela Portaria MEC nº 1.886,94, pelo presente Regimento, pelo 

Regimento da Faculdade e demais normas aplicáveis. 

 

 O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ com atividades a partir do 8º período do 

curso de Direito introduzirá o acadêmico na prática forense real consolidando o Estágio 

Supervisionado. O acadêmico do 8º, 9º e 10º semestres deverão cumprir as seguintes 

horas de estágio supervisionado - 120 (cento e vinte) horas em casa semestre.  

 

           O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, com atividades a partir do 7º período do 

curso introduzirá o acadêmico na prática simulada forense, consolidando a formação 

ética profissional.   

 

 Os acadêmicos matriculados no estágio ingressarão na lide jurídica sob a 

orientação técnica dos professores-orientadores do NPJ/FABEL. 

 

O Núcleo de Prática Jurídica presta  serviços à comunidade nas diversas áreas 

do Direito, com consultoria, assessoria e assistência jurídica às pessoas pobres, assim 

consideradas nos termos da Lei 1.060/50, defesa dos Direitos Humanos  Fundamentais 

e apoio aos projetos comunitários de cidadania e justiça. 

 

 O estágio supervisionado é obrigatório, conforme Resolução CNE/CES nº 9, de 

29 de setembro de 2004 e deverá 50% (cinquenta por cento) ser cumprido no próprio 

NPJ, podendo em parte, contemplar convênios com outras entidades ou instituições e 

escritórios de advocacia, em serviços de assistência judiciaria implantados na 

instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Publico e da Defensoria 

Publica ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na 

supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à 

Coordenação de Estágio das IES, para as avaliações pertinentes. 
 
 
     TITULO I 
 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 
. 

Art. 1º Este Regulamento rege as atividades do NPJ da Faculdade de Belém –FABEL   

 



Art. 2º As atividades de Estágio são essencialmente práticas e devem proporcionar ao 

acadêmico a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à 

sua área de formação, bem como a análise crítica das mesmas. 

 

Art. 3º As atividades de Estágio devem buscar, em todas as suas variáveis a articulação 

entre ensino e a extensão. 

 

Art. 4º O desenvolvimento de todas as atividades de estágio supervisionado estão 

pautadas pela profissional.  

 
 
 
     TITULO II 
  

DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ 
 
 

Art. 5º O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão encarregado de supervisionar as 

atividades de estágio dos acadêmicos do Curso de Graduação em Direito e têm por 

objetivo proporcionar aos acadêmicos da graduação uma visão crítica do Direito, a 

partir de múltiplas práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, assegurando 

a abordagem multidisciplinar além de: 

 

I- qualificar o acadêmico para o exercício profissional, propiciando-lhe o  aprendizado 

das práticas jurídicas e da ética; 

 

II- exercer a negociação e a arbitragem como técnicas de resolução de conflitos; 

 

III- relacionar-se com entes governamentais e não-governamentais, facilitando a 

formalização de convênios e parcerias que possam trazer benefícios à  comunidade m 

qualquer das perspectivas de atuação do Núcleo de Prática Jurídica.  

 

Art. 6º O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão de coordenação supervisão, controle e 

acompanhamento das atividades de estágio e prática simulada do Curso de Direito. 

 

Art. 7º O Núcleo de Prática Jurídica é formado pelo conjunto dos Professores de Prática 

Jurídica, um Coordenador (a), e a Secretaria do mesmo. 

 

Parágrafo único. A Secretaria é exercida por um profissional designado pela 

Coordenação do Curso de Direito da Faculdade.  

 

 

TITULO III 

 

DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 8º O Núcleo de Prática Jurídica é Coordenado por professor, designado pelo 

Diretor Geral da instituição, entre os professores do Curso de Graduação em Direito. 

 

Art. 9º Ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, respeitadas as competências 

específicas do Diretor Gestão, da Direção de Ensino, da Coordenadoria do Curso de 

Direito e dos demais órgãos da Faculdade de Belém-FABEL, compete: 

 



 I - planejar, organizar e gerir todas as atividades do Núcleo de Prática Jurídica; do NPJ  

 

II- implementar as decisões do Colegiado de Curso referentes a estágios no NPJ;  

 

III- elaborar a escala de horários dos estagiários e dos professores orientadores  junto 

aos serviços de Assistência Jurídica, visitas orientadas e audiências realizadas nos 

períodos letivos, férias escolares, recesso do final de ano; 

 

IV- indicar e coordenar os professores das disciplinas de Prática Jurídica e os 

professores orientadores do Serviço de Assistência Jurídica; 

 

V - distribuir, entre os professores do Núcleo, as diversas atividades atinentes ao   

estágio supervisionado; 

 

VI- supervisionar as atividades de estágio obrigatório desenvolvidas pelos professores-

orientadores no NPJ; 

 

VII- autorizar, com exclusividade, o substabelecimento de poderes conferidos  pelas 

pessoas assistidas pelo Núcleo, com ou sem reserva de poderes, para advogados não 

pertencentes ao quadro de pessoal do Núcleo de Prática Jurídica; 

 

VIII- assinar as correspondências, certidões e declarações referentes aos estágios 

realizados junto ao Núcleo de Prática Jurídica; 

 
IX – apresentar, semestralmente ao Coordenador do Curso de Direito e Diretor Geral da 

Faculdade relatórios descritivos das atividades do NPJ e dos estágios. 

 

XI- autorizar atividades externa de estágio em órgão conveniado; 

 
XII – tomar, em primeira instância todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento; 

 

XIII- aprovar os modelos de formulários atinentes ao funcionamento do Núcleo  de  

Prática Jurídica e o cronograma das atividades do estágio, bem como suas  

modificações; 

 
XIV – propor ao Diretor Geral, ouvida a Coordenação do curso, as modificações deste 

Regulamento, aprovadas pela maioria absoluta dos professores orientadores do Núcleo 

de Prática Jurídica, pelo Núcleo Docente Estruturante e pela Congregação de Curso; 

 
XV – autorizar, com exclusividade, a retirada de material, documento, processo ou 

outros bens pertencentes ao Núcleo; 

 
XVI- exercer as funções de Coordenador de Estágio Curricular para o Curso de Direito; 

 
XVII- representar judicialmente e extrajudicialmente o Núcleo de Prática 

 Jurídica, nos assuntos relacionados ao desenvolvimento do Estágio curricular, 

respeitados a competência dos demais órgãos da Faculdade; 

 

XVIII – cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 
 



Parágrafo Único. Fica vedado ao Coordenador indicar, sugerir ou encaminhar clientes 

do Núcleo de Prática Jurídica para qualquer profissional, especialmente  os das áreas 

jurídicas, salvo os serviços públicos ou gratuitos.  

 
  

                     TITULO IV 

 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
  

Art.10 Cabe ao Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, atribuir aos professores 

orientadores destinados à orientação dos estagiários, a jornada semanal adequada para 

as atividades, levando em consideração a quantidade de acadêmicos matriculados. 

 

Art.11 Aos professores orientadores compete: 

 

I - elaborar e apresentar relatórios semestrais de processos que estão acompanhando nos 

Fóruns e Tribunais ao Coordenador (a) do NPJ. 

 

II- orientar, supervisionar e avaliar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados 

desenvolvidos pelas equipes de estagiários da Prática Jurídica, sob sua responsabilidade; 

 

III- os professores-orientadores de visitas orientadas aos órgãos do Poder Judiciário 

apresentarão cronograma de visitas para serem entregues aos acadêmicos do 8º semestre 

logo que inicia o semestre. 

 

IV- efetuar o controle de frequência da disciplina de pratica jurídica, dos estagiários 

pertencentes as equipes sob sua responsabilidade. 

 

V- acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais, assinando juntamente com 

os estagiários pertencentes as equipes pelas quais for responsável, as petições e 

requerimentos encaminhados ao Poder Judiciário; 

 

     VI- realizar, juntamente com as equipes de estagiários pelas quais seja responsável, as    

audiências dos processos encaminhados ao Poder Judiciário e avaliar a participação das 

respectivas equipes; 

 

VII- fiscalizar o acompanhamento processual efetuado pelas equipes de estagiários sob 

sua responsabilidade; 

 

      VIII- apresentar ao Núcleo de Prática Jurídica para analise, propostas de projetos 

alternativos de estágio e de alterações de pauta de visitas e atividades simuladas, 

constantes do plano de ensino das respectivas disciplinas, que devem seguir a 

tramitação prevista neste Regulamento e na legislação vigente.  

 

IX- supervisionar a aplicação, por parte das equipes, dos critérios constantes do roteiro 

de atendimento de clientes; 

 

X- determinar o arquivamento dos processos liquidados; 

 

XI- exigir das equipes relatórios das audiências realizadas e cópias das sentenças dos 

processos liquidados. 



 

XII- zelar pela ética profissional, orientando os estagiários em todos os aspectos 

relacionados ao correto exercício das profissões jurídicas. 

 

    §1º Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e 

coordenação referentes ao Estágio, são consideradas atividades docentes, privativas dos 

membros do corpo docente vinculado ao Curso de Graduação em Direito da Faculdade. 

 

§2º Fica vedado aos professores orientadores indicar, sugerir ou encaminhar clientes do 

Núcleo de Prática Jurídica para qualquer profissional, especialmente os da área jurídica 

e também cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro ou qualquer outro valor 

de pessoa assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica; 

 

§3º Fica vedado aos professores orientadores substabelecer os poderes a eles conferidos 

pelas pessoas assistidas pelo Núcleo, com ou sem poderes, para outros advogados não 

pertencentes ao quadro de professores do Núcleo, sem expressa autorização do 

Coordenador(a) do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

Art. 12 As atividades de estágio devem atender aos padrões e indicadores de qualidade 

fixada pelos órgãos próprios do sistema federal de ensino.  

 

 

 

    TITULO V 

 

         DA SECRETARIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 
Art. 13 Compete à Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica: 

 

I – manter os arquivos de controle em ordem e atualizados de todas as correspondências 

recebidas e expedidas, bem como de toda documentação e legislação referente ao 

estágio supervisionado; 

 

II – expedir após assinatura do Coordenador(a) do NPJ todas as declarações e certidões 

pertinentes aos estágios, respeitadas as competências específicas do Coordenador do 

Curso, previstas na legislação e normas vigentes; 

 

III – manter arquivo de controle de todos os convênios para estágios na área do Direito, 

bem como fichas individuais de todos os estagiários que estiverem realizando seus 

estágios com base nesses convênios; 

 
IV- acompanhar e zelar pelo cumprimento do fluxo de estágio previsto pela 

Coordenação, elaborado semestralmente; 

 
V- expedir todas as declarações e certidões pertinentes às atividades do Núcleo, 

respeitada a competência específica do Coordenador do Núcleo e dos demais  órgãos 

que compõem a Faculdade; 

 

VI – manter atualizado cadastro de pessoas assistidas pelo Núcleo, alterando-o  com 

base nos dados fornecidos pelos estagiários e supervisionados pelos docentes 

orientadores, a cada novo atendimento, ou  coletados diretamente; 

 



VII – manter uma agenda de audiência e compromisso dos processos  ajuizados a ser 

atualizados pelos professores-orientadores e estagiários; 

 
VIII - manter atualizada a agenda de atendimentos marcando data e horário para  as 

consultas e retornos; 

 
IX – manter arquivo com cópia de todos os processos ajuizados através do Serviço de 

Assistência Jurídica, que deve ser atualizado pelo estagiário  responsável pela 

causa; 

 
X- assessorar o coordenador e os professores nos assuntos administrativos e 

acadêmicos; 

 
XI- controlar e requisitar material de consumo para o Núcleo de Prática  Jurídica; 

 
XII – controlar o acervo da Biblioteca do Núcleo de Prática Jurídica; 

 
XIII– controlar a frequência dos professores-orientadores mediante folha de ponta, e aos 

estagiários vinculados ao estágio supervisionado mediante ficha controle de frequência 

e acompanhamento de atividades; 

 
XIV– cuidar para que qualquer material, documento, processo ou outros bens 

pertencentes ao Núcleo, só sejam retirados do mesmo mediante assinatura em  livro 

próprio e com autorização específica do Coordenador do Núcleo; 

 
XV– exercer as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas 

pelo Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, na forma deste  Regulamento; 

 
XVI- cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Parágrafo Único. Fica vedado ao assistente de secretaria indicar, sugerir ou 

encaminhar cliente do Núcleo de Prática Jurídica para qualquer profissional, 

especialmente os da área jurídica. 

 

 

TITULO VI 

 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR 

 

Art.14 Para efeito deste regulamento definimos Estágio Supervisionado como a 

aplicação prática do conhecimento auferido nas disciplinas que integram a matriz 

curricular dos Cursos da Faculdade de Belém, notadamente as de caráter 

profissionalizante, proporcionadas ao estudante uma adequada formação profissional 

para o exercício da profissão.  

 

Art.15 As atividades do Estágio obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais, à 

legislação sobre estágio, a este Regulamento e às normas específicas, aprovadas pelo 

órgãos próprios da Faculdade, nos seguintes níveis:  

  

I- visitas orientadas; 

 



II- atividades reais e simuladas privativas do profissional da área jurídica, abrangendo 

as variam áreas do Direito; 

 

 

             Capitulo I  

 

                  DOS ESTAGIÁRIOS  

 

Art. 16 São considerados estagiários os acadêmicos matriculados nos diversos 

semestres em que é oferecido o componente curricular de estágio supervisionado, 

competindo-lhes principalmente: 

 

I – realizar as visitas orientadas e atividades simuladas e reais, sob a supervisão do 

professor-orientador de acordo com o programa do Estágio, aprovado pelo Coordenador 

do NPJ. 

 

II- atender clientes sob a supervisão do professor-orientador assim como elaborar a 

memória de caso circunstanciada da problemática do cliente para formalização da pasta. 

 

III- redigir as petições de todos os processos nos quais participaram ativamente, delas 

fazendo constar a identificação da respectiva equipe, e assiná-las juntamente como 

professor de estágio. 

 

IV- entregar periodicamente ao professor-orientador de estagiários, responsável pela 

equipe, relatório detalhado de todas as atividades realizadas durante o período 

respectivo, acompanhando de auto avaliação de seu desempenho. 

 

V- comparecer (ao menos dois estagiários da equipe) aos atos processuais decorrentes 

dos processos sob sua responsabilidade; 

 

VI- informar ao professor orientador e a secretaria, com antecedência mínima de 

5(cinco) dias, as datas, horários e locais das audiências de suas equipes, e comparecer a 

cada uma delas (pelo menos 02 da equipe em cada audiência); 

 

VII- cumprir e repassar ao professor, as intimações que forem efetuadas nos processos 

sob sua responsabilidade; 

 

VIII- agir de acordo com ética profissional e zelar pelo bom nome da Faculdade e do 

Curso; 

 

IX- comparecer às audiências trajadas de acordo com a orientação dos professores 

orientadores; 

 

X- abrir as pastas dos clientes e manter dentro cópias de todas as peças processuais 

produzidas no processo encaminhados ao Poder Judiciário. 

 

XI- cumprir este Regulamento e as demais determinações normas legais referentes ao 

Estágio; 

 

XII- não será permitido ao estagiário em hipótese alguma levar ou tirar cópia dos 

documentos que fazem parte da pasta de clientes do NPJ; 

 



XIII- o acadêmico (8º, 9º e 10º semestres) vinculado ao estágio supervisionado no NPJ 

deverá ter frequência (75%) e nota não inferior 7,0(sete) nas duas avaliações I NPC e II 

NPC, participação em audiência e nota não inferior a 7(sete) na avaliação de seu 

desempenho,  para que seja aprovado no estágio. 

 

Parágrafo único.  No exercício de atividades vinculadas direta ou indiretamente ao 

NPJ, aplicam-se aos estagiários as normas do Código de Ética e Disciplina da Ordem 

dos Advogados do Brasil.  
 

Capítulo II 

 

DAS VISITAS ORIENTADAS 

 

 

Art. 17 A carga horária das visitas orientadas é utilizada para o cumprimento da pauta 

de visitas definidas pela Coordenação do NPJ e supervisionadas por professores-

orientadores de estágio. 

 

§1º A pauta de visitas orientadas deve abranger os diversos órgãos do Poder Judiciário, 

Ministério Público, Procuradorias e outras instituições que desenvolvam atividades 

jurídicas, judiciárias ou não judiciárias, o sistema penitenciário, em todos os seus níveis, 

assim como a assistência a audiência e sessões reais. 

 

§2º Das visitas orientadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados a serem 

encaminhados à Coordenadoria do NPJ, por intermédio dos professores-orientadores de 

estágio. 

 

Capítulo III 

 

DAS ATIVIDADES REAIS E SIMULADAS 

             

 

Art.18 A carga horária das atividades desenvolvidas no Laboratório Jurídico é utilizada 

para a efetivação das atividades reais e simuladas. 

 

§1º A carga horária das atividades reais e simuladas incluem as práticas processuais e 

não processuais referentes às disciplinas do currículo do Curso, bem como as atividades 

profissionais dos principais operadores jurídicos. 

 

§2º A pauta de atividades reais e simuladas inclui necessariamente a atuação oral, a 

análise de autos findos as técnicas de conciliação, mediação, arbitragem e o processo 

administrativo. 

 

§3º Para fins de realização de atividades reais e simuladas, os acadêmicos do estágio 

supervisionado são divididos em equipes de, no mínimo dez e, no máximo vinte e cinco. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVIOSIONADO 

 

Art. 19 Os estagiários de visita orientada do 8º semestre, deverão entregar Relatórios 

Circunstanciados de Visitas para avaliação dos professores-orientadores que se reunirão 

em forma de colegiado para atribuir nota, levando em consideração: 

  

a) apresentação individual no mínimo 04(quatro) relatórios de visitas orientadas para 

avaliação do professor orientador, atribuindo nota de zero a 02(dois). 

 

b) apresentação individual de relatório de audiência simulada, no mínimo 02(duas)  

realizada dentro do NPJ ao professor de estagio supervisionado, atribuindo nota de zero 

a (04)quatro pontos. 

 

c) elaborar individualmente 02(duas) petições iniciais para avaliação do professor-

orientador, atribuindo nota zero a 02(dois) pontos. 

 

d) atender no mínimo 04(quatro) clientes no NPJ sob a supervisão do professor 

orientador, atribuindo nota zero a 02(dois)pontos. 

 

Parágrafo único. Em caso de reprovação, deve o acadêmico repetir o Estágio 

Supervisionado I, em período letivo subsequente, por se tratar de disciplina 

eminentemente prática.  

 

Art. 20. Os estagiários de prática real (9º e 10º semestres) deverão entregar Relatórios 

de Produção para avaliação dos professores-orientadores que se reunirão em forma de 

colegiado para atribuir nota, e considera-se aprovado o que obtiver média final igual ou 

superior a 7,0 (sete pontos), nos relatórios realizados (equivalentes ao 1º e ao 2º NPC’s) 

e frequência mínima de 75%. 

 

I- Aos estagiários matriculados no 9º semestre deverão apresentar Relatório de 

Produção para o I NPC e II NPC, conforme calendário acadêmico e conter as seguintes 

produções:  

 

a) Elaborar individualmente no mínimo 04(quatro) petições iniciais para avaliação do 

professor-orientador, atribuindo nota zero a 02(dois) pontos. 

 

b) realizar audiências juntamente com o professor de estagio supervisionado (reais ou 

simuladas) no mínimo 04(quatro) para apreciação do professor, atribuindo nota zero a 

04 (quatro) pontos. 

 

c) diligenciar processos, individualmente nos Fóruns e Tribunais no mínimo 04(quatro) 

para apreciação do professor-orientador, atribuindo nota de zero a 02(dois) pontos. 

 

d) atender no mínimo 04(quatro) clientes no NPJ ou na Casa da Justiça sob a supervisão 

do professor orientador, atribuindo nota zero a 02(dois) pontos. 

 

 

§ 1º. O estagiário do 9º semestre deverá comprovar as suas produções e inseri-las em 

Relatórios próprio cujo modelo encontra-se no NPJ e supervisionado pelo professor-

orientador do estágio supervisionado. 



 

§ 2º. O Relatório de Produção será bimestral apresentado e protocolado no NPJ terá 

nota máxima 10(dez) pontos, e substituirá a prova escrita. 

 

II- Aos estagiários matriculados no 10º semestre deverão apresentar Relatório de 

Produção para o I NPC e II NPC, conforme calendário acadêmico e conter as seguintes 

produções: 

 

a) Elaborar individualmente no mínimo 04 (quatro) petições iniciais para avaliação do 

professor-orientador, atribuindo nota zero a 02 (dois) pontos. 

 

b) elaborar peças intermediárias individualmente (requerimentos, contestações, réplicas 

entre outras) no mínimo 02 (duas) para apreciação do professor-orientador, atribuindo 

nota zero a 02 (dois) pontos. 

 

c) realizar audiências juntamente com o professor de estágio supervisionado (reais ou 

simuladas) no mínimo 04 (quatro) para apreciação do professor, atribuindo nota zero a 

02 (dois) pontos. 

 

d) diligenciar processos, individualmente nos Fóruns e Tribunais no mínimo 08(oito) 

para apreciação do professor-orientador, atribuindo nota de zero a 02(dois) pontos. 

 

e) atender no mínimo 08(oito) clientes dentro do NPJ ou na Casa da Justiça atribuindo 

nota zero a 02(dois) pontos. 

 

§ 1º. O estágio desenvolvido no 9º semestre será voltado prioritariamente para a 

realização de pesquisas e peças processuais para atender a demandas trabalhistas. 

 

§ 2º. O estágio desenvolvido no 10º semestre será voltado prioritariamente para a 

realização de pesquisa e peças processuais para atender a demandas de grupos 

vulneráveis (crianças, mulheres, idosos, relações homoafetivas, questões de racismo, 

pessoas com deficiência entre outros). 

 

§ 3º. O estagiário do 10º semestre deverá comprovar as suas produções e inseri-las em 

Relatórios próprios, cujo modelo encontra-se no NPJ e supervisionado pelo professor-

orientador do estágio. 

 

§ 4º. O Relatório de Produção será bimestral apresentado e protocolado no NPJ terá 

nota máxima 10(dez) pontos. 

 

§ 5º. Os estagiários do 9º e 10º semestres que não entregarem os Relatórios de Produção 

nos prazos estabelecidos pela coordenação do NPJ perderão 02(dois) pontos. E 

decorrido o prazo de 04(quatro) dias úteis não será admitido o recebimento do Relatório 

e o estagiário não será aprovado, devendo matricular-se no período subsequente.  

 

 



 
     TITULO VII 

 
    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21 O presente Regulamento só pode ser alterado pelo Diretor Geral, ouvida a 

Coordenação do curso, as modificações deste Regulamento, propostas pelo 

Coordenador (a) do Núcleo de Prática Jurídica, na forma do Regimento da Faculdade. 
. 
Art. 22 As especificidades do Estágio Supervisionado não contempladas neste 

Regulamento terão normatização própria prevista em Projeto Pedagógico ou Portaria 

Específica, e homologada pela Diretoria Geral da Faculdade de Belém.  

 

 

Art. 23 A documentação comprobatória de Estágio Supervisionado será arquivada na 

pasta do acadêmico na Secretaria Acadêmica, após a realização dos procedimentos 

devidos. 

 

Art. 24 São considerados acadêmicos aptos ao Estágio obrigatório todos aqueles que 

estejam devidamente matriculados e que estejam cursando o período letivo indicado 

pela matriz curricular. 

 

Art. 25 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de 

Curso, e homologados pela Diretoria Geral da FABEL. 

 

Art. 26 Integram este regulamento as normas oficiais de estágio expedidas pelo 

Ministério da Educação em vigor no Regimento 

 

Art. 27 Este Regimento entra em vigor na data da publicação do ato de autorização 

expedido pelo Diretor Geral. 

 

 
 

 

 

 
 

 


