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TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
 

DA CARACTERIZAÇÃO DO NÚCLEO 
DE PRÁTICA JURÍDICA 

 
Art. 1º O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito das Faculdades Integradas 

de Ourinhos (SP), de que trata o presente regulamento está fundamentado na Resolução nº 
9 de 29 de setembro de 2.004 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, na grade curricular do curso de Direito das FIO, nas Leis Federais 8.906/94 e 
6.494/77 e Decreto Federal nº 87.497/82. 

 
Art. 2º As atividades práticas promovidas pelo NPJ têm como objetivo possibilitar 

ao aluno identificar com maior precisão a finalidade de seus estudos e avaliar suas 
possibilidades futuras, considerando-se a escolha efetivada ao iniciar o curso de Direito, 
bem como colocá-lo em contato com o campo de trabalho visando a contribuir, desde logo, 
para a concretização de uma postura profissional. 

 
Art. 3º O NPJ é o responsável pelo Estágio Supervisionado do Curso de Direito das 

FIO. As atividades a serem desenvolvidas serão exclusivamente de natureza prática e terão 
lugar no NPJ, durante as sessões de orientação, definidas pelo Coordenador e pelos 
Professores, consistentes em orientações pessoais das atividades reais e simuladas, 
conforme se discriminam no art. 24 do presente regulamento. 

 
Art. 4º Integram o NPJ a sua coordenação, a sua Secretaria, o Escritório de 

Assistência Judiciária e os professores vinculados às atividades de prática jurídica. 
 
Art. 5º As atividades de Prática Jurídica serão desenvolvidas a partir do sétimo 

período do Curso de Direito, com um total de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas 
atividade.  

  
Art. 6º As Atividades do Escritório de Assistência Judiciária serão práticas e com o 

fim específico de atender a comunidade carente, sendo parte integrante do Estágio 
Supervisionado, consoante regulamento próprio. 

 
Art. 7º As atividades poderão ser realizadas mediante convênios com a Defensoria 

Pública e outras entidades públicas, judiciárias, empresariais, comunitárias ou sindicais que 
possibilitem a participação dos alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência 
jurídica, ou em juizados especiais que venham a ser instalados nas dependências das FIO. 

 
  

CAPÍTULO II 
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DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Art. 8º A estrutura organizacional do Núcleo de Prática Jurídica envolve: 
 

I  - coordenação do Núcleo; 
II - professor orientador; 
III - secretaria; 
IV - estagiário. 

  
Art. 9º A Coordenação do Núcleo será indicada pela Coordenação do Curso de 

Direito, dentre os seus professores, com anuência e nomeação pela Direção das FIO. 
 

Art. 10º O professor orientador deverá ser contratado pelas FIO, observado a 
titulação e a experiência profissional. 
 
 Art. 11. São considerados estagiários, para fins do Estágio Supervisionado, os 
alunos matriculados do 7º ao 10º semestre do Curso de Direito das FIO e devidamente 
cadastrados junto ao NPJ. 
  

 
CAPÍTULO III 

 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

 
DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO 

 
Art. 12 Compete à coordenação do Núcleo de Prática Jurídica: 

 
I - administrar, supervisionar e orientar de forma global as atividades de Estágio 

Supervisionado e do Escritório de Assistência Judiciária; 
II - administrar, supervisionar e orientar de forma global as atividades práticas 

desenvolvidas pelos alunos do Curso de Direito das FIO; 
III - comunicar os resultados das atividades práticas desenvolvidas ao Coordenador 

do Curso de Direito; 
IV - baixar normas e instruções aos professores orientadores e aos estagiários; 
V - receber inscrições dos alunos nas diversas atividades práticas, estabelecendo 

prazos e outras exigências formais; 
VI - fixar os critérios e condições a serem exigidas para o credenciamento de 

escritórios de Advocacia, órgãos, entidades ou empresas públicas e privadas para 
receberem alunos do Curso de Graduação em Direito como estagiários; 

VII - orientar os estagiários na operacionalização de suas atividades bem como para 
que seu desempenho observe os valores éticos e morais estabelecidos pela filosofia das 
FIO e do Curso de Direito; 
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VIII- aprovar projetos alternativos de estágio que preencham os requisitos legais e 
práticos necessários ao seu desenvolvimento; 

IX - promover projetos de extensão jurídica, envolvendo os alunos diretamente ou 
em convênio com entidades públicas ou privadas, incluindo prestação de serviços 
comunitários; 

X - manter contato permanente com a Coordenação e com os docentes responsáveis 
pelas disciplinas oferecidas para estágio, proporcionando-lhes apoio; 

XI - divulgar o trabalho do Núcleo junto à comunidade; 
XII - sugerir mudanças na sistemática ou formulários utilizados no Núcleo de 

Prática Jurídica; 
XIII - observar o integral cumprimento dos regulamentos das atividades 

desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica; 
XIV - estabelecer e divulgar cronograma de execução de atividades em conjunto 

com o Coordenador do Curso e demais professores do Núcleo de Prática Jurídica; 
XV - elaborar semestralmente um Relatório Geral de Atividades e Avaliação, que 

deve ser encaminhado a Coordenação e à Direção das FIO; 
XVI - manifestar-se e deliberar sobre os assuntos pertinentes às diversas atividades 

de estágio e formular sugestões à Coordenação quanto às disciplinas objeto de estágio 
supervisionado de prática jurídica; 

XVII – propor alterações neste Regulamento; 
XVIII - despachar os processos de sua competência; 
XIX - exercer as demais atribuições decorrentes da função.  

 
 

SEÇÃO II 
 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

Art. 13. Ao professor orientador compete: 
 
I - fornecer ao estagiário a assistência didática, pedagógica e metodológica 

necessária, desde a elaboração do programa até a conclusão do módulo; 
II - acompanhar o desenvolvimento do estágio, emitindo parecer, atribuindo 

conceitos aos relatórios que deverão ser apresentados pelos alunos estagiários sob sua 
responsabilidade; 

III - orientar acompanhar e avaliar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação 
das atividades desenvolvidas; 

IV - orientar, supervisionar e avaliar os relatórios, pesquisas, seminários, trabalhos 
práticos reais e simulados dos estagiários; 

V - participar das reuniões e cursos a que for convocado; 
VI - cobrar do estagiário a execução do cronograma referente ao programa de 

estágio; 
VII - apresentar, no final do semestre, relatório escrito sobre as atividades 

desenvolvidas, informando as irregularidades porventura verificadas e sugerir melhorias 
visando elevar o padrão técnico-administrativo do estágio em prática jurídica; 
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VIII - apresentar ao Núcleo de Prática Jurídica, para análise, propostas de projetos 
alternativos de estágio e de alterações da pauta de pesquisas, seminários e trabalhos 
simulados, que devem seguir tramitação prevista neste Regulamento e na legislação 
vigente; 

IX - ministrar, em horários pré-estabelecidos pelas FIO, sessões de orientação de 
prática processual; 

X - aplicar avaliações bimestrais para verificação do aproveitamento dos 
estagiários; 

XI - cumprir as obrigações impostas aos demais componentes do corpo docente das 
FIO; 

XII - realizar atividades inerentes às funções não especificadas neste Regulamento; 
XIII – propor à Coordenação do Curso de Direito modificações neste Regulamento. 

 
 

SEÇÃO III 
 

DA SECRETARIA 
 

Art. 14. À Secretaria compete: 
 

I - primar pelo atendimento a todas as pessoas que integram e se beneficiam do 
Núcleo de Prática Jurídica das FIO; 

II - manter atualizado e organizado o sistema de registro e fichas dos estagiários; 
III - manter pastas contendo as atividades cumpridas pelos alunos, anotando-as na 

ficha individual, bem como as avaliações. 
IV - utilizar-se, eficientemente, dos princípios de ética profissional e relações 

humanas; 
V - subordinar-se e atender as determinações da Coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica ou da Coordenação do Curso de Direito; 
VI - manter a ordem e o bom andamento nas atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica, alertando os estagiários para isso, sempre que necessário; 
VII - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

solicitadas pela Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, pela Coordenação do Curso de 
Direito e pelos Professores Orientadores; 

VIII – verificar o cumprimento dos prazos para execução, correção e avaliação das 
atividades atribuídas aos alunos pelos professores orientadores. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DO ESTAGIÁRIO 
 

Art. 15. Ao estagiário compete as seguintes atribuições: 
  
I - providenciar a documentação necessária para início do estágio; 
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II - ser assíduo e pontual às atividades do estágio; 
III - participar de reuniões, cursos, seminários, palestras, atividades de orientação e 

supervisão, organizadas pela coordenação de estágio, quando for convocado para tal; 
IV - recorrer ao coordenador ou professor orientador de estágio, quando necessitar 

de esclarecimentos quanto às normas e procedimentos; 
V - executar o programa de estágio, com eficiência e eficácia, respeitando o 

cronograma de prazos estipulados pela coordenação; 
VI - expor as atividades desenvolvidas durante o estágio ao professor orientador; 
VII - realizar relatórios, pesquisas, seminários, trabalhos simulados, redação de 

peças práticas, visitas, acompanhamento de audiências, enfim, todas as atividades de 
prática jurídica oferecidas e determinadas pelo Núcleo de Prática Jurídica; 

VIII - entregar periodicamente aos professores orientadores, de acordo com cada 
disciplina, relatório das atividades de prática jurídica, onde devem descrever 
detalhadamente todas as atividades realizadas durante o período respectivo; 

XIX - cumprir as exigências e as normas deste regulamento; 
X - manter, até aprovação final no estágio, pastas contendo cópias das atividades 

cumpridas e anotadas com avaliação na ficha individual pelo Núcleo de Prática Jurídica. 
XI - exercer outras atribuições inerentes à função não especificadas neste 

regulamento. 
XII – cumprir todas as exigências impostas a todos os componentes do corpo 

discente das FIO. 
 
 Parágrafo único. As pastas com os trabalhos arquivados estarão sempre a 
disposição do aluno na Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica, para que tome 
conhecimento de suas avaliações. 
 
 

TÍTULO II 
 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA CARACTERIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
 Art. 16. As atividades do Estágio de Prática Jurídica estão previstas no programa 
curricular, são exclusivamente práticas, simuladas ou reais, totalizando no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas e serão desenvolvidas pelos estagiários regularmente 
matriculados a partir do 7º (sétimo) período, assim distribuídas: 
 
 I - formação de processos simulados, com redação de peças profissionais e atos 
processuais;  
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II - orientação prática da organização judiciária e dos estatutos da Advocacia, da 
Magistratura e do Ministério Público, e respectivos códigos de Ética Profissional; 

III - visitas orientadas e controladas pelo Núcleo de Prática Jurídica a Juizados, 
Foros, Tribunais, Delegacias de Polícia, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, 
órgãos de registro público, órgãos de Ministério Público, e ainda acompanhar audiências e 
sessões judiciárias; 

IV - Prestação de serviços profissionais jurídicos reais em entidades públicas, 
judiciárias, empresariais, comunitárias e sindicais, mediante celebração de convênios. 

  
 § 1º Nos processos referidos no inciso I inclui-se a simulação de audiências, 
sustentações orais e atuação no Tribunal do Júri, treinamento de técnicas de negociação 
coletivas, conciliação e arbitragem, bem como simultânea análise de autos reais findos 
correspondentes.  
 § 2º As visitas e acompanhamentos referidos no inciso III, serão comprovadas 
mediante relatórios sumários de cada atividade, bem como simultânea análise de autos 
reais findos correspondentes. 
 
 Art. 17. As atividades do Estágio de Prática Jurídica serão desenvolvidas de acordo 
com o presente regulamento e com as regras acadêmicas pertinentes insertas em instruções 
expedidas pela Coordenação. 
 

Art. 18.. A atuação dos alunos no NPJ abrangerá toda concentração de atividades 
práticas curriculares diversificadas, de modo a oferecer aos alunos importantes e 
indispensáveis subsídios referentes a seu desenvolvimento profissional como futuro 
operador do direito. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS REQUISITOS ESSENCIAIS 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 19. As disciplinas do curso jurídico contemplarão a formação humanística, 

científica e a prática forense, sendo que as atividades do Estágio Supervisionado serão 
voltadas à formação do Bacharel em Direito com habilidade prática nas técnicas forenses, 
fortalecendo-o para o ingresso em qualquer carreira jurídica.  
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 20. A operacionalização do Estágio Supervisionado será desenvolvida, 

observando-se: 
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I. matrícula;  
II. sistemática de Execução;  
III. freqüência; 
IV. avaliação;  

 
 

SEÇÃO I 
 

DA MATRÍCULA 
Art. 21 O estagiário deverá estar regularmente matriculado na disciplina Estágio 

Supervisionado, oferecida a partir do 7º (sétimo) período do curso de Direito.  
 
Art. 22. A matrícula será realizada de acordo com o calendário acadêmico das FIO. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DA EXECUÇÃO 
 

Art. 23. O Estágio Supervisionado será desenvolvido através de pesquisas, 
seminários, palestras, trabalhos simulados e acompanhamento das práticas profissionais 
dos diversos operadores jurídicos, abrangendo as várias áreas do Direito e as atividades 
decorrentes da prestação de assistência judiciária à comunidade carente.  

 
Art. 24. As atividades do Estágio em Prática Jurídica serão distribuídas em quatro 

módulos, de modo a perfazer o total mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas atividade: 
 
 
1º MÓDULO – PRÁTICA PROCESSUAL TRABALHISTA  
 

ATIVIDADE CONTEÚDO 
Sessões de 
orientação 

- Processo de Conhecimento (reclamação, defesa, manifestação, 
audiências, provas, alegações finais, sentença e recursos); 

- Processo de Execução; 
- Processo Cautelar; 
- Realização de atos processuais simulados 

Visitas e Análise 
de Autos Findos 

- Visitas à Vara do Trabalho e acompanhamento de audiências e 
elaboração de relatórios 

Atividades de 
Prática Jurídica 
Real 

- Desenvolvidas pelos estagiários junto a escritórios e órgãos do 
poder público. 

 
 
2º MÓDULO – PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL  I 
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ATIVIDADE CONTEÚDO 

Sessões de 
orientação 

- Processo de Conhecimento (inicial, contestação, reconvenção, 
incidentes, provas, audiências, alegações finais e sentença) 

- Realização de atos processuais simulados 
Visitas e Análise 
de Autos Findos 

- Visita ao JEC; ao Juízos da Justiça Estadual e Federal; e 
acompanhamento de audiências. 

Atividades de 
Prática Jurídica 
Real 

- Desenvolvidas pelos estagiários junto a escritórios e órgãos do 
poder público. 

 
 
3º MÓDULO – PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL II 
 

ATIVIDADE CONTEÚDO 
Sessões de 
orientação 

- Processo de Conhecimento (recursos) 
- Processo de Execução 
- Processo Cautelar 
- Práticas de Mediação e Arbitragem 
- Realização de atos processuais simulados 

Visitas e Análise 
de Autos Findos 

- Visita aos Juízos e Tribunais da Justiça Estadual, Federal e 
Arbitral; e acompanhamento de audiências de conciliação, 
instrução e julgamento; 

Atividades de 
Prática Jurídica 
Real 

- Desenvolvidas pelos estagiários junto a escritórios e órgãos do 
poder público. 

 
4º MÓDULO – PRÁTICA PROCESSUAL PENAL 
 

ATIVIDADE CONTEÚDO 
Sessões de 
orientação 

- Inquérito Policial; 
- Processo de Conhecimento (denúncia, queixa, representação, 

defesa prévia, provas, alegações finais, sentença e recursos; 
- Processo de Execução 
- Realização de atos processuais simulados 

Visitas e Análise 
de Autos Findos 

- Visita à Delegacias de Polícia; estabelecimentos prisionais; 
JECRIM; Juízos da Justiça Estadual e Federal; acompanhamento 
de audiências de instrução e instrução e julgamento 

Atividades de 
Prática Jurídica 
Real 

- Desenvolvidas pelos estagiários junto a escritórios e órgãos do 
poder público. 

  
Parágrafo único. As atividades que serão desenvolvidas em cada um dos módulos 

estarão disponíveis na secretaria do Núcleo de Prática Jurídica bem como com os 
professores orientadores. 
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Art. 25. A carga horária a ser cumprida será atribuída conforme a atividade 

desenvolvida durante o semestre, com a seguinte distribuição: 
 
I – Sessões de orientação, 72 (setenta e duas) horas atividade, ressalvada a hipótese 

expressa no artigo 34 do presente regulamento; 
II – Atos processuais simulados, um mínimo de 5 (cinco) horas atividade; 
III – Visitas e análises de autos findos, um mínimo de 5 (cinco) horas atividade; 
IV – Atividades de Prática Jurídica Real, um mínimo de 26 (vinte e seis) horas 

atividade, ressalvada a hipótese expressa no parágrafo único do artigo 30 do presente 
Regulamento.  
 

Art. 26. Semestralmente, será elaborado um calendário, que permitirá ao estagiário, 
o cumprimento sistemático e conjugado de suas atividades.  
 
 Art. 27.  Todos os trabalhos relativos às atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 
Prática Jurídica deverão ser protocolizados na Secretaria, no prazo estabelecido, em 
horário de expediente, mediante comprovante de entrega, ficando este sob a 
responsabilidade do aluno, vedada terminantemente a adoção de outro sistema de recepção. 
 

Parágrafo único. A entrega intempestiva das atividades impedirá a atribuição das 
horas atividade pelo professor orientador, ainda que recebida pela Secretaria do NPJ. O 
recebimento da atividade não implica na sua aceitação, ficando sujeita à análise dos 
requisitos de tempestividade, adequação ao tema proposto, correção e outros que lhe sejam 
pertinentes. 
 
 Art. 28. É vedado, tanto ao professor orientador como ao estagiário, a execução de 
qualquer atividade que não esteja vinculada ao programa de Estágio Supervisionado 
durante o horário do mesmo. 
 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DA PRÁTICA JURÍDICA REAL 
 
 Art. 29.  As Atividades de Prática Jurídica Real referem-se às atividades 
desenvolvidas pelos estagiários junto a escritórios e órgãos do poder público, visando a 
iniciação do futuro profissional de direito na realização prática do exercício profissional. 
 
 Parágrafo único. A realização de estágio de Prática Jurídica Real, obedecerá, 
além do disposto no presente regulamento, às instruções determinadas pela Coordenação 
do Núcleo de Prática Jurídica. 
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 Art. 30. O aluno deverá cumprir o mínimo de 104 (cento e quatro) horas de 
atividade de Prática Jurídica Real durante o Estágio Supervisionado, podendo assim ser 
desenvolvidas: 
 
 I - Escritório de Assistência Judiciária/FIO: Atendimento jurídico à população 
carente, com a possibilidade de propositura de ação judicial; 

II - Convênios: convênios com entidades públicas, privadas, jurídicas, comunitárias 
e sindicais com a interferência ou não das FIO por intermédio do NPJ. 

 
Parágrafo único. A carga horária mínima de atividade de Prática Jurídica Real 

expressa no caput poderá ser cumprida em quaisquer dos módulos previstos no artigo 24 
deste Regulamento. 

 
 Art. 31. As Atividades Prática Jurídica Real acima elencadas poderão ser realizadas 
pelos alunos a qualquer tempo durante o Estágio Supervisionado. 
 
 Art. 32. A comprovação das horas de estágio realizadas junto ao Escritório de 
Assistência Judiciária deverá ser realizada através de expedição de declaração do 
responsável, consoante instruções da Coordenação, constando o número total de horas 
cumpridas, além de relatório do aluno constando as atividades realizadas durante o 
período. 
 

Art. 33. Para validação das horas de estágio junto a entidades conveniadas, deverá 
o aluno encaminhar contrato ou convênio de estágio, ou qualquer outro documento que 
comprove o vínculo com escritório, empresa ou órgão público e anuência das FIO, além de 
remeter mensalmente comprovante de freqüência à secretaria do NPJ. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DA FREQÜÊNCIA 
 

Art. 34. A presença mínima a todas as sessões de orientação, para aprovação, é de 
75% (setenta e cinco por cento), sendo a comprovação da freqüência feita da mesma forma 
procedida para com as demais disciplinas da organização curricular das FIO; 

 
Art. 35. A carga horária relativa à elaboração de peças, visitas e audiências, análise 

de autos findos e atividade jurídica real deverá ter 100% (cem por cento) de 
aproveitamento do estagiário. 

 
§ 1º A freqüência do estagiário em atividades externas será controlada através de 

formulários próprios, padronizados e utilizados para tal fim.  
 
§ 2º Entende-se por atividade interna as realizadas nas dependências das FIO. 
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§ 3º Entende-se por atividade externa as consistentes em comparecimento à 
audiências, visitas a cartórios, delegacias de polícia, defensoria pública, Ministério Público 
e entidades correlatas. 

 
SEÇÃO IV 

 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 36. A avaliação será contínua, processando-se a partir do início das atividades 

até o término das mesmas. 
 
Art. 37. A avaliação do Estágio de Prática Jurídica será decorrente da apreciação 

do seguinte: 
 

I - acompanhamento do estágio pelos professores orientadores; 
II - relato das atividades ao professor orientador, consoante as atividades 

desenvolvidas interna e externamente; 
III – avaliação bimestral.  

 
SUBSEÇÃO I 

 
DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 38. As avaliações serão bimestrais, por módulo, a critério do professor 

orientador, através de provas práticas e ou questões teóricas. 
 

Art. 39. Para lograr aprovação nas atividades de prática jurídica e promoção para o 
termo seguinte das atividades do Estágio Supervisionado, o aluno deverá cumprir 
integralmente as atividades previstas nos incisos I, II, e III do art. 25, obter a presença 
mínima prevista no art. 34, bem como, independentemente de exame final, nota de 
aproveitamento não inferior a sete (7) nas avaliações bimestrais previstas no artigo 
anterior, ou mediante exame final, o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento 
inferior a sete (7), igual ou superior a quatro (4), obtiver média não inferior a cinco (5), 
correspondente à média aritmética entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final.  

 
Art. 40. O aluno que deixar de realizar, por falta, as provas práticas, terá direito a 

realizar uma nova avaliação na data prevista no calendário escolar para a 2ª chamada. 
 
Art. 41. A reprovação do aluno implicará em nova submissão ao módulo 

correspondente, consoante o Regulamento Geral das FIO. 
 
   

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 



 

 

FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

Núcleo de Prática Jurídica 

 

 

 

 
Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito das FIO 

14

 Art. 42. Serão nulos de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de 
desvirtuar, impedir, modificar, alterar ou fraudar preceitos contidos no presente 
regulamento.  
 
 Art. 43. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação 
e coordenação atinentes ao Estágio Supervisionado, serão consideradas atividades 
docentes. 
 

Art. 44. As omissões e lacunas relativas à regulamentação das atividades de Prática 
Jurídica serão dirimidas consoante o Regimento Geral das FIO, por decisão do 
Coordenador do Curso de Direito e pelo Coordenador, ouvidos, quando for o caso, os 
professores orientadores.  

 
Art. 45. O presente regulamento poderá ser alterado por proposta do corpo docente 

do Curso de Direito, do Núcleo de Prática Jurídica e da Coordenação do Curso de Direito. 
 
Art. 46. O presente regulamento revoga as disposições atinentes às atividades de 

Prática Jurídica que lhe forem conflitantes, entrando em vigor a partir de sua publicação. 
 
Ourinhos, 2 de fevereiro de 2.009. 
 
 
 

Professor Bianor Costa Freire Colchesqui 
Diretor das FIO 

 
 
 

Professor Aimbere Francisco Torres 
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 

 
 
 


