
 

 

 

 

PORTARIA NPJ Nº 01/2019-2 

  

O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de 

Direito do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ou-

rinhos - Unifio, sobre as atividades práticas de acompanhamento 

de audiências, de análise de autos findos e dos Estágios Supervi-

sionados, resolve o que segue.  

 

  Art. 1º. O prazo para o protocolo dos relatórios de autos findos e audiências será publicado 

por edital emitido pelo Coordenador do NPJ a cada semestre.  

 

§ 1º. O discente deverá protocolar 5 (cinco) relatórios de acompanhamento de audiências e 5 

(cinco) relatórios de análise de autos findos durante o semestre letivo, de acordo com as datas 

estabelecidas. 

 

§ 2º. As entregas serão gradativas, de forma que as atividades sejam realizadas mensalmente, 

obedecidos os critérios estabelecidos no edital indicativo das datas máxima de entrega;  

 

§ 3º.  A entrega dos relatórios previstos no caput pode ser antecipada, devendo ser respeitado 

o número mínimo de entrega mensalmente estabelecido.  

 

Art. 2º. A análise dos relatórios será feita em até 07 (sete) dias úteis.  

 

Parágrafo único. Em caso de eventual indeferimento, o Coordenador do NPJ abrirá prazo de 

07 (sete) dias úteis para que o aluno substitua o relatório indeferido, contado da data em que o 

aluno for cientificado da decisão, pessoalmente ou da data da publicação do indeferimento no 

portal do aluno.  

 

Art. 3º. Dentre os 5 (cinco) relatórios de acompanhamento de audiências a serem entregues 

por semestre, o discente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado I (Prática Pro-

cessual Trabalhista):  

 

§ 1º. Deverá entregar pelo menos 3 (três) em que tenha havido instrução processual, sendo 

que nos outros 2 (dois) poderá ter havido apenas conciliação ou tentativa de conciliação;  

 

§ 2º. Poderá entregar apenas 1 (um) que trate de caso concreto envolvendo servidor público 

com vínculo estatutário. 

 

 Art. 4º. Dentre os 5 (cinco) relatórios de acompanhamento de audiências a serem entregues 

por semestre, o discente matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado II e III (Práti-

ca Processual Civil):   

 



 

 

§ 1º. Deverá entregar pelo menos 3 (três) em que tenha havido instrução processual, sendo 

que nos outros 2 (dois) poderá ter havido apenas conciliação, mediação ou tentativa de conci-

liação ou mediação;  

 

§ 2º. Não poderá entregar mais do que 1 (um) em que o caso concreto trate de matéria previ-

denciária;  

 

§ 3º. Não poderá entregar mais do que 2 (dois) em que o processo tramite nos Juizados Espe-

ciais;   

  

Art. 5º. Dentre os 5 (cinco) relatórios de acompanhamento de audiências a serem entregues 

por semestre, o discente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado IV (Prática Pro-

cessual Penal) deverá dar ênfase às audiências de instrução:   

 

§ 1º. Não poderá entregar mais do que 1 (um) em que tenha acompanhado a realização de 

Júri;  

 

§ 2º. Não poderá entregar mais do que 1 (um) em que tenha ocorrido audiência de custódia; 

 

§ 3º. Não poderá entregar mais do que 2 (dois) em que o processo tramite no Juizado Especi-

al, desde que em um deles não tenha havido conciliação;  

 

§ 4º. Não poderá entregar mais do que 1 (um) relacionado à conciliação realizada no NE-

CRIM da Polícia Civil. 

 

§ 5º. Não poderá entregar mais do que 1 (um) relacionado a julgamento em graus superiores 

de jurisdição, cujo acompanhamento pode ocorrer via internet ou canais próprios da justiça, 

situação na qual se exige a comprovação, mediante indicação do link ou relação da programa-

ção do canal utilizado. 

 

Art. 6º. Todos os relatórios de acompanhamento de audiências devem conter o carimbo e a 

assinatura do juiz ou a cópia da ata da audiência, na qual conste o nome completo do aluno.  

 

Parágrafo único. É permitido o carimbo do Juízo ou do Ofício, caso o juiz, o conciliador ou 

o mediador não tenham carimbo.   

  

Art. 7º. Os relatórios de autos findos podem ter por objeto: processos arquivados na bibliote-

ca da Unifio; processos arquivados nos Ofícios do Poder Judiciário; ou processos eletrônicos 

disponibilizados pelos Tribunais ou pela Unifio através da Internet, sempre atendido um crité-

rio de adequação entre o objeto analisado e a legislação processual em vigor à época da con-

fecção dos relatórios.  

  

Art. 8º. Todos os relatórios de atividades devem ser manuscritos pelo discente, em formulá-

rios próprios, disponibilizados no site da Unifio e, atendidas tais exigências, deverão ser pro-

tocolizados na Secretaria Geral e posteriormente, acompanhados do protocolo/comprovante 

respectivo, enviados ao Coordenador do NPJ por meio eletrônico/digital, de acordo com os 

critérios a seguir, ao endereço coordenacaonpj@unifio.edu.br: 

  



 

 

Parágrafo único. Os relatórios, obedecidas as exigências acima, deverão ser digitalizados 

pelo aluno, em formato PDF, 300dbi e colorido, e entregues eletronicamente. 

 

Art. 9º. As peças prático-profissionais deverão ser manuscritas, digitalizadas e enviadas ex-

clusivamente por meio eletrônico/digital no endereço fornecido pelo docente responsável pela 

disciplina. 

 

Parágrafo único. Os professores, depois do recebimento das peças prático-profissionais, pro-

cederão à correção, fazendo as observações na própria peça ou em arquivo anexo, enviando 

ao discente, também de forma eletrônica/digital, para que tome ciência do resultado da ativi-

dade realizada. 

 

Artigo 10. Os relatórios serão direcionados ao Coordenador do NPJ, que procederá na forma 

estabelecida no artigo 8º e parágrafo único. 

 

Artigo 11. 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 se-

jam pertinentes. 

 

Artigo 12. A apresentação das atividades por meio eletrônico/digital não elimina a obrigação 

do aluno de arquivar, por pelo menos 1 (um) ano, o documento digitalizado, para fins de 

eventual conferência futura, ainda que deferidas ou recebidas depois da correção. 

 

Artigo 13. Havendo solicitação da cópia original e não a apresentando o discente, será consi-

derada indeferida ou inexistente. 

 

Artigo 14. No caso de encaminhamento por e-mail, vale como protocolo o print da tela, pelo 

qual se possa constatar o endereço para o qual foi encaminhado, o conteúdo da mensagem e o 

comprovante do envio, para fins de identificação das atividades e tempestividade do requeri-

mento.  

 

Art. 15.  Antes de protocolar, o aluno poderá se valer do auxílio do professor da disciplina de 

prática jurídica daquele semestre, para sanar dúvidas acerca do conteúdo dos relatórios de 

autos findos e audiências, bem como do Coordenador do NPJ;  

 

Art. 16. As questões não previstas na presente Portaria serão solucionadas individualmente 

com a Coordenação. 

 

Art. 17. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

   

Ourinhos/SP, 19 de agosto de 2019. 

 

Assinado no original 

 

Fábio Pinha Alonso 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 


