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RESOLUÇÃO Nº 383, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DO 

PANTANAL, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a Resolução nº 97/2014, do Colegiado de Curso do Curso 

de Direito do Campus do Pantanal/UFMS, resolve ad referendum: 

 

 

 

Aprovar o Regulamento da Sessão de Práticas Jurídicas do Curso de Direito/CPAN, 

para vigorar a partir do ano de 2014, conforme anexo. 

    

 

EDGAR APARECIDO DA COSTA 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO 383, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014 

 

REGULAMENTO DA SEÇÃO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 

Das disposições preliminares 

Art. 1º A SEÇÃO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CÂMPUS DO PANTANAL DA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, doravante 

referida apenas como SEPJ/CPAN, é o órgão responsável pela implantação, 

coordenação, avaliação e supervisão das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, 

em conformidade com a legislação pertinente.  

Art. 2º A SEPJ/CPAN é um órgão sem finalidade lucrativa, de duração por tempo 

indeterminado e com vínculo jurídico e didático-pedagógico com o Curso de Direito do 

Câmpus do Pantanal da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul. 

 

Art. 3º O objetivo geral da SEPJ/CPAN é desenvolver atividades essencialmente 

práticas, possibilitando ao acadêmico a vivência de situações reais e simuladas, 

inerentes ao exercício das diversas profissões jurídicas e promover a interação teórico-

prática do conteúdo ministrado em sala de aula. 

 

Art. 4º São objetivos específicos da SEPJ/CPAN: 

I - oferecer o serviço de assistência judiciária gratuita à população carente, 

desenvolvendo assim sua função social aliada à atuação educacional; 

II - despertar a sensibilidade dos acadêmicos para a relevância da prestação de serviços 

que a atividade jurídica tem junto à pacificação dos conflitos e bem estar da sociedade;  

III - promover atividades que possam fortalecer o entendimento do acadêmico para a 

necessidade do embasamento teórico na solução das questões práticas, reais ou 

simuladas, que lhe são apresentadas, tais como, por exemplo, júris e audiências 

simulados, atividades de atendimento jurídico itinerante e outras ações sociais junto à 

comunidade externa. 

Art. 5º O Estágio de Prática Jurídica é curricular e obrigatório, não se confundindo com 

o Estágio de Prática Profissional de Advocacia, previsto nas normas do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil, bem como, com as Atividades Complementares. 

§ 1º O Estágio de Prática Jurídica é obrigatório e nenhum aluno poderá ser dispensado 

das unidades curriculares que o compõem, salvo mediante convênios institucionais que 

autorizem a compensação da carga horária. 

     CAPÍTULO II 

Da estrutura da Seção de Práticas Jurídicas 
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Art. 7º A SEPJ/CPAN possui a seguinte estrutura: 

I - chefe de seção; 

II - professores orientadores; 

III - monitores; 

IV - acadêmicos estagiários; 

V - secretaria. 

 

Parágrafo único: A seleção para vagas de monitores ocorrerá por meio de processo 

institucional, quando houver.  

 

Art. 8º Compete ao Chefe da SEPJ/CPAN: 

I - supervisionar e dirigir técnica, acadêmica e administrativamente todas as atividades 

desenvolvidas na SEPJ/CPAN; 

II - representar a SEPJ/CPAN junto às entidades públicas e privadas, inclusive, junto à 

Ordem dos Advogados do Brasil; 

III - acompanhar e avaliar a qualidade dos trabalhos realizados pela SEPJ/CPAN e 

promover continuamente a qualidade do estágio; 

IV - dirimir dúvidas e analisar os requerimentos dos acadêmicos, referentes às 

atividades da SEPJ/CPAN; 

V - definir e divulgar em conjunto à Coordenação do Curso de Direito o calendário 

escolar das atividades e avaliações da SEPJ/CPAN;  

VI - apurar todas as ocorrências disciplinares, acadêmicas ou administrativas, 

comunicando à Coordenação do Curso de Direito e Direção do Câmpus do Pantanal; 

VII - recomendar a assinatura de convênios com Órgãos do Poder Público, sindicatos, 

associações de moradores e demais entidades, que atendam aos propósitos da prática 

jurídica, bem como indicar a participação em projetos promovidos ou apoiados pela 

OAB ou qualquer órgão representativo de classe; 

VIII - elaborar o relatório de atividades da SEPJ/CPAN sempre que solicitado pela 

Coordenação do Curso de Direito e Coordenação Pedagógica do CPAN; 

IX - resolver os casos omissos no âmbito do SEPJ/CPAN. 

 

Art. 9º Compete aos Professores Orientadores: 

I - orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo corpo discente; 

II - avaliar as atividades apresentadas, utilizando os critérios definidos pela 

SEPJ/CPAN; 

III - acompanhar as publicações dos processos em andamento; 

IV - participar das audiências referentes aos processos em andamento; 

V - acompanhar todos os atendimentos da Assistência Judiciária; 

VI - orientar os acadêmicos sobre as rotinas da prática jurídica; 

VII - organizar e ensinar os alunos a organizarem as pastas dos assistidos; e 

VIII - comunicar à chefia da SEPJ/CPAN todas as ocorrências disciplinares, porventura 

ocorridas no âmbito da seção. 
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Art. 10 Compete aos Monitores: 

I - auxiliar os acadêmicos estagiários no atendimento e desenvolvimento dos processos 

reais; 

II - auxiliar no acompanhamento das publicações processuais; 

III - elaborar petições e outras peças que se fizerem necessárias, sob a orientação e 

supervisão dos professores orientadores; 

IV - manter os arquivos dos assistidos da SEPJ/CPAN em ordem; 

V - atender às solicitações dos professores orientadores e chefia de seção; 

VI - protocolar e/ou distribuir as petições nos foros competentes; 

VII - agir com zelo, agilidade, presteza, cordialidade e pontualidade nas atividades 

executadas; 

VIII - cumprir a carga horária semanal determinada pela chefia, comunicando com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas qualquer impossibilidade de se 

apresentar, devendo fazer a reposição da carga horária em, no máximo, 01 (uma) 

semana, sob pena de caracteriza-se o descumprimento das cláusulas do termo de 

compromisso de monitoria, com todas as consequências neste previstas.  

 

Art. 11 Compete aos acadêmicos estagiários: 

I- auxiliar os acadêmicos estagiários no atendimento e desenvolvimento dos processos 

reais; 

II - auxiliar no acompanhamento das publicações processuais; 

III - elaborar petições e outras peças que se fizerem necessárias, sob a orientação e 

supervisão dos professores orientadores; 

IV - manter os arquivos dos assistidos da SEPJ/CPAN em ordem; 

V - atender às solicitações dos professores orientadores e chefia de seção; 

VI - protocolar e/ou distribuir as petições nos foros competentes; 

VII - agir com zelo, agilidade, presteza, cordialidade e pontualidade nas atividades 

executadas; 

VIII - comparecer, obrigatoriamente ao seu plantão de atendimento ao público, 

audiências dos processos sob sua responsabilidade, bem como quando solicitado pelo 

professor orientador; 

IX - respeitar e fazer cumprir o presente Regulamento; 

X- tratar as partes, colegas, Orientadores e demais integrantes da Seção com urbanidade 

e respeito; 

XI - atuar com interesse, seriedade e dedicação, zelando pelo rigoroso e correto 

cumprimento dos prazos e atos processuais e pela integridade das peças e processos; 

XII - Diligenciar, sob orientação, no sentido de obter a melhor solução para cada caso 

que lhe for designado; 

XIII - comparecer pontualmente às atividades designadas, cumprindo-as integralmente; 

XIV - entregar os relatórios, trabalhos e tarefas mensais e/ou bimestrais, 

impreterivelmente conforme calendário fixado e divulgado pela Chefia da SEPJ/CPAN; 

XV - informar quando de seu ingresso na Prática Jurídica seus dados pessoais, endereço 

residencial e de trabalho, telefones residencial, trabalho e celular e endereço de correio 

eletrônico, devendo obrigatoriamente manter atualizadas tais informações. A falta de 
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informação sobre a mudança de endereço, telefone ou e-mail fará considerar como 

válida a(s) comunicação(ões) remetida(s); 

XVI - informar-se diretamente na Secretaria da Seção sobre todas as atividades, tarefas, 

horários, prazos, avaliações, avisos e assuntos em geral, que serão afixados no mural e 

locais visíveis no ambiente da SEPJ e no site institucional; 

XVII - abster-se da prática de qualquer ato que importe em violação de qualquer norma 

legal ou regimental; 

XIV - apresentar-se no NPJ com trajes compatíveis com o ambiente acadêmico e, em 

especial, respeitando as formalidades do foro, sendo vedada a entrada e permanência do 

acadêmico com bermudas, shorts, chinelos, regatas, bonés, ou outras vestimentas que 

estejam em desacordo com estas disposições.  

 

Art. 12 Compete à Secretaria da SEPJ/CPAN: 

I- atender às solicitações da Chefia e professores orientadores e auxiliar no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

II - organizar a documentação dos estagiários, arquivo, material, carga de pastas e 

documentos, bem como controlar o patrimônio que se encontra sob a responsabilidade 

da Seção; 

III - efetuar o agendamento de prazos, de audiências e de atendimentos, digitalização de 

documentos, expedição de correspondências, manter contato com as partes, além de 

todas as demais atividades necessárias ao funcionamento da Seção; 

IV - executar o controle de frequência dos acadêmicos estagiários, monitores e 

professores orientadores, comunicando sempre à chefia sobre qualquer situação 

irregular ou inesperada; 

V - atender à comunidade acadêmica com zelo, cordialidade e presteza. 

 

Capítulo III – Da Carga Horária e Critérios de Avaliação e Aprovação 

 

Art. 13 O acadêmico deverá integralizar a carga horária total de 68 (sessenta e oito) 

horas de atividades práticas, conforme cronograma apresentado pelos professores 

orientadores no início de cada semestre.  

 

Art. 14 Para ser aprovado na referida disciplina o acadêmico deverá ter cumprido 

integralmente as atividades previstas no referido cronograma.  

 

Art. 15 A Chefia da Seção divulgará, no início de cada semestre, as atividades e sua 

tabela de atribuição de carga horária, bem como as datas de entrega dos respectivos 

relatórios. 

Da Assistência Judiciária 

Art. 15 A SEPJ/CPAN, por meio de sua Assistência Judiciária, atenderá a população 

carente, assim considerada aqueles que tiverem, comprovadamente, como renda mensal 

o valor máximo de 01 (um) salário mínimo.  

§ 1º A comprovação da hipossuficiência se dará pela declaração e assinatura em ficha 

de atendimento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios de aludida 
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situação, responsabilizando-se o declarante assistido pela inveracidade das informações 

prestadas, na forma da lei. 

§2º A critério da SEPJ/CPAN poderá exigir-se do assistido comprovações periódicas da 

sua condição de hipossuficiente, revogando-se imediatamente os poderes conferidos 

para o patrocínio processual de sua demanda no caso de não mais se enquadrar nos 

critérios elencados no caput deste artigo.  

 

Art. 17 A SEPJ/CPAN, por meio de sua Assistência Judiciária, atenderá 

prioritariamente as demandas que envolvam interesses das áreas: 

a) Cível; 

b) Criminal, mediante estabelecimento de Convênios; 

c) Previdenciário, mediante estabelecimento de Convênios; 

d) Tributário, mediante estabelecimento de Convênios. 

 

Parágrafo único: salvo demandas que envolvam pensão alimentícia, a atuação da 

SEPJ/CPAN restringe-se ao patrocínio de processo cujo valor da causa não ultrapasse 

10 (dez) salários mínimos vigentes à época do ajuizamento.  

 

Das outras atividades 

Art. 18 Na SEPJ/CPAN também serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

I - audiências reais e simuladas; 

II - oficina de peças processuais; 

III- visitas técnicas aos órgãos judiciários e OAB; 

IV - atividades sobre: Código de Ética; Exercício e perfil profissional nas diversas 

carreiras jurídicas; avaliações externas (Exames de Ordem e concursos públicos) 

V- júri simulado; 

VI - atividades de conciliação, mediação e arbitragem; 

VII - análise de autos findos. 

 

Parágrafo único. Todas as atividades acima mencionadas serão propostas e organizadas 

pela chefia da seção, e, desenvolvidas, supervisionadas, orientadas e avaliadas pelos 

professores orientadores. 

 

Capítulo IV 

Da Rotina da SEPL/CPAN nos Períodos de Férias Acadêmicas e do Regime 

Especial de Reposição de Atividades 

 

Art. 19 – A Seção não interromperá seu funcionamento durante os períodos de férias 

acadêmicas. 

  

                                                        Capítulo V 
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                     Das Disposições Finais 

 

Art. 25 Os casos omissos serão decididos pela chefia, ratificados pela Coordenação do 

Curso de Direito. 

 

Art. 28 - O presente Regulamento, devidamente aprovado, entra em vigor 

imediatamente, revogando-se as disposições em contrário. 
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