
FACULDADE SANTA TEREZINHA - CEST 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

PLANO DE ENSINO 
   

    CEST: MISSÃO E VISÃO 
 

Missão 
Promover educação superior de excelência, formando profissionais competentes e éticos, cidadãos comprometidos 
com o desenvolvimento da sociedade e com o segmento das pessoas com deficiência, conscientes de sua função 
transformadora. 

Visão Ser referência regional em educação superior, reconhecida pela excelência de sua atuação e compromisso social. 

 

DADOS DA DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME CH. GLOBAL PERÍODO 

0407 ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA REAL III 80h 10º 
 

EMENTA 
 

Prática supervisionada de campo. Áreas específicas de profissional da área jurídica. Consultoria e advocacia. Ministério 
Público. Poder judiciário. Outros órgãos ou instituições. Processo judicial. Processo administrativo. Atendimento e 
assistência ao público. Elaboração de peças jurídicas. Acompanhamento processual. Participação em audiências. 

 

OBJETIVOS 
 

GERAIS 
Construir um perfil profissional como operador do Direito independente, imbuído da capacidade crítica e espírito 
transformador, ciente da responsabilidade de sua atuação em total interação com a sociedade, com domínio das 
habilidades para o exercício da atividade jurídica. 

 

ESPECÍFICOS 
Atender ao público nas áreas cível, trabalhista, previdenciária e criminal. 
Proporcionar orientação jurídica a comunidade. 
Elaborar peças processuais e atos processuais. 
Realizar acompanhamento processual. 
Participar de audiências. 
Realizar e elaborar Acordos Extrajudiciais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 Atendimento ao público e identificação de soluções jurídicas para o caso concreto 
2 Identificação dos documentos necessários para cada tipo de ação ou procedimento 
3 Elaboração de peças processuais na área cível, penal, previdenciária e trabalhista 
4 Distribuição de petições nos tribunais 
5 Acompanhamento de audiências 
6 Acompanhamento dos processos 
7 Pesquisa jurisprudencial e doutrinária 

 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

Exposições Informativas e práticas para rememorar e fixar conhecimentos já obtidos nas disciplinas de Direito material 
cursadas anteriormente, com o objetivo de solução dos casos concretos encaminhados ao NPJ. As informações serão 
voltadas á solução jurídica, por meio de discussões que despertem o pensamento crítico e reflexivo do aluno. Os 
procedimentos didáticos pra o desenvolvimento desta unidade de estudo são: acompanhamento processual, pesquisa 
doutrinária e jurisprudencial, comparecimento e participação em audiência. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

Livros; Publicações de atos processuais em Diário da Justiça; Computador; Internet. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação tem caráter processual e diagnóstico, objetivando o acompanhamento do desempenho do aluno no 
decorrer da disciplina, para tanto, devem ser considerados aspectos qualitativos como a participação ativa nas situações 
propostas,  o relacionamento aluno-supervisor e aluno-aluno, a cooperação, a competência fundamentada na segurança 
dos conhecimentos adquiridos, a autonomia para aprofundar os conhecimentos, a pontualidade, o cumprimento de 
prazos na entrega das tarefas, dentre outros.  

Além dos aspectos qualitativos, serão observados os critérios objetivos regimentais: integralização da frequência 
e notas atribuídas a partir dos indicadores: Conceituais (cognitivos); Habilidades Específicas e Atitudinais (afetivos), 
especificados em ficha própria para avaliação, além da avaliação da produção individual. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

A Bibliografia será definida de acordo com a área de Estágio a ser desenvolvida pelo aluno. 
 

 
 

Coordenação do Curso de Direito 

 


