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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE 

DIREITO 
 

 

Dispõe sobre o Estágio Curricular do Curso 

de Direito da Faculdade Terra Nordeste – 

FATENE. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Seção I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1o O Estágio Curricular, de caráter prático (simulado ou real), tem os seguintes 

objetivos: 

 

I - buscar uma perfeita articulação entre ensino, iniciação científica e extensão; 

II - ampliar a dimensão social do Curso de Direito;  

III - proporcionar a atuação das partes envolvidas em situações técnico-jurídicas 

simuladas e reais;  

IV - conferir aos discentes experiência prática e capacitação técnica condizente com o 

meio jurídico regional e/ou nacional; 

V - servir de pólo de atendimento jurídico, colaborando com a democratização do acesso 

à Justiça; 

VI - formar o discente a partir do conhecimento técnico-jurídico, com bases humanistas, 

propiciando maior qualificação na formação acadêmica, para o desempenho 

profissional, através de uma perfeita correlação entre teoria e prática, destacadamente 

quanto à deontologia jurídica. 

 

 



Seção II 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 2o.  O estágio curricular obrigatório do Curso de Direito da FATENE, tem carga horária 

mínima de 400 (quatrocentas) horas, compreendendo a preparação profissional do 

educando estagiário (laboratório simulado e atendimento real), na forma especificada a 

seguir: 

 

I – Prática Jurídica Simulada Cível - compreende 100 horas aula para atividades 

simuladas das práticas profissionais dos diversos operadores do direito e simulação de 

mediação, conciliação e arbitragem abrangendo as áreas civil e comercial, em suas 

variadas formas de atuação; 

 

II – Prática Jurídica Simulada Penal - compreende 100 para atividades iniciar os discentes 

na prática no Direito Processual Penal brasileiro, apresentando a eles um panorama 

geral sobre problemas práticos e como resolvê-los através da elaboração de atividades 

processuais simuladas, principalmente no que tange às demandas mais recorrentes nos 

mais diversos ritos e graus de jurisdição. 

 

III - Prática Jurídica Simulada Trabalhista - compreende 100 horas aula para levar ao 

conhecimento ao corpo discente, o estudo do Direito Processual Trabalhista, sob o viés 

da prática, no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, através de uma imersão na realidade 

do operador do direito. Intenta-se também identificar a peça processual adequada 

visando à solução do litígio que lhe foi apresentado, confeccionando-a com a legislação 

adequada e os pressupostos doutrinários e jurisprudências atinentes à disciplina; 

 

IV - Assistência Judiciária - compreende 100 horas aula para Promover o atendimento 

jurídico à comunidade e desenvolver atividades reais da prática jurídica judicial e meios 

adequados de solução de disputas (mediação, conciliação e arbitragem), elaboração de 

documentos jurídicos das mais diversas áreas do direito, tanto judiciais quanto 

administrativas, adequando a atuação técnico jurídica do aluno para a progressiva 



autonomia intelectual, ética e professional e assessoria e consultoria jurídica à 

comunidade. 

 

§1º O discente obrigatoriamente deverá cursar metade da carga horária em atividade 

interna, não sendo admitido a realização integral da carga horária com estágios 

externos; 

 

§2º Será permitido ao aluno a concentração de até 200 horas de prática numa única 

área dentre as indicadas neste artigo, desde que haja pedido justificado dos alunos para 

se especializar em determinada área e parecer favorável da coordenação; 

 

§3º Será admitido ao aluno que labore em algum órgão do sistema justiça ser 

dispensado do estágio obrigatório de forma interna ao Núcleo de Prática Jurídica e 

Cultura de Paz, desde que realize atividades tipicamente jurídicas. A integralização dos 

créditos ocorrerá por aproveitamento por equivalência, o qual terá as atividades 

acompanhados pelo professor supervisor, sendo necessário a apresentação de 

relatórios de produtividade, de frequência e de avaliação. 

 

Seção III 

DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SIMULADAS 

 

Art. 3o As atividades práticas simuladas incluem práticas processuais, consultivas e 

soluções não adversariais de disputas, sem embargo de outros procedimentos de 

caráter técnico-jurídico, referentes às disciplinas constantes no currículo do curso de 

Direito. 

 

§ 1o As atividades simuladas são orientadas por professores do curso de Direito, os quais 

devem incluir em seus programas letivos visitas aos órgãos que compõe o Sistema de 

Justiça, além de outras instituições relacionadas às atividades desenvolvidas. 

 



§ 2o As atividades do estágio curricular simulado deverão ser controladas através de 

recursos de informática sob a coordenação do curso de Direito, a fim de se constituir 

material de registro, pesquisa e estudo. 

 

Seção IV 

DAS ATIVIDADES PRÁTICAS REAIS 

 

Art. 4o As atividades práticas reais incluem práticas processuais, consultivas e soluções 

não adversariais de disputas, sem embargo de outros procedimentos de caráter técnico-

jurídico, referentes às disciplinas constantes no currículo do curso de Direito. 

 

§ 1o As atividades práticas reais são orientadas por professores do curso de Direito, os 

quais devem incluir em seus programas letivos visitas aos órgãos que compõe o Sistema 

de Justiça, além de outras instituições relacionadas às atividades desenvolvidas. 

 

§ 2o As atividades de práticas reais deverão ser controladas através de recursos de 

informática sob a supervisão do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz, a fim de se 

constituir material de registro, pesquisa e estudo. 

 

§ 3o As atividades de práticas reais deverão ser efetivadas preferencialmente no Núcleo 

de Prática Jurídica e Cultura de Paz - NPJCP. Podendo o estágio supervisionado de prática 

jurídica IV ser realizado, mediante convênio, fora das dependências do NPJCP. 

 

 

Seção V 

DAS AVALIAÇÕES 

 

Art. 5o Será aprovado o aluno que obtiver média final, igual ou superior a 7.0 (sete) nas 

avaliações realizadas e um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas 

atividades programadas para o Estágio Curricular obrigatório. 

 



Art. 6o A avaliação das atividades do estágio curricular obrigatório obedecerá, no que 

couber, ao Estatuto, Regimento Interno e demais normativos da FATENE, bem como a 

Lei N. 11.788/2008. 

 

Art. 7o O estágio curricular obrigatório é orientado e supervisionado, pela Coordenação 

do Curso de Direito, respeitados os normativos legais, regimentais da FATENE, além do 

Regimento Interno do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz. 

 

 

Seção VI 

DOS PROFESSORES-ORIENTADORES DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 8o A supervisão, o controle de frequência, a orientação e o acompanhamento das 

atividades dos discentes-estagiários são da competência dos Professores-Orientadores 

de estágio curricular obrigatório. 

 

 

Capítulo II 

Seção I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 9o O estágio curricular não obrigatório do Curso de Direito, é regido pelo 

Regulamento Geral de Estágio da FATENE e pela Lei N. 11.788, de 25 de setembro de 

2008. 

 

Parágrafo único: O estágio curricular não obrigatório será realizado mediante convênio 

devidamente assinado pela FATENE e supervisionado por professor especialmente 

designado para esta finalidade. 

Capítulo III 

 



DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 10° No caso de infração ao presente Regulamento ou a qualquer norma instituída 

pela FATENE estará o infrator sujeito às penalidades previstas no Estatuto e Regimento 

da FATENE. 

 

Art. 11° Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso de Direito e pelo 

Diretor Acadêmico da FATENE.  

 

Art. 12° Este Regulamento Geral de Estágio Curricular do Curso de Direito passa a vigorar 

a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

Caucaia, 13 de fevereiro de 2020. 

 
 


