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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍCIAS 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

 

PORTARIA Nº 01 de 18 de maio de 2017. 

 

Marcelo Miguel Conrado, Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade de Direito, Setor de Ciências Jurídicas 

da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas 

atribuições,  

 

RESOLVE:  

 

 Orientar a entrega do RELATÓRIO DA DISCIPLINA DE PRÁTICA JURÍDICA 

do Núcleo de Prática Jurídica, fixando as seguintes regras:  

 

§1º: O relatório individual e exclusivamente em formato digital, salvo em 

PDF, será entregue a(o) professor(a) da disciplina ao final do semestre em data 

definida por este(a). Caberá também ao professor determinar a forma de 

entrega. (Exemplo: e-mail, pen drive, google drive, etc). O(a) professor(a) 

informará a data de entrega com o mínimo de 10 (dez) dias de antecedência. O 

arquivo conterá: 

(i) Identificação do(a) aluno(a), GRR, contato (fone e e-mail), identificação da 

turma de prática jurídica realizada, nome do professor e indicação do 

semestre/ano acadêmico;  

(ii) descrição das atividades que foram desenvolvidas, indicando a data da 

aula. O relatório também deverá conter cópia de petições e documentos 

redigidos, síntese do atendimento prestado aos usuários (nome completo e 

relato do caso), informações sobre contatos com usuários/órgãos, 

acompanhamento processual, pesquisas, bem como todas as demais 

atividades realizadas.    

 

§2º: No segundo semestre, além do conteúdo acima, o arquivo conterá mais 

2 (duas) partes:  

(i) participação em projetos de extensão. 

A atividade de extensão deverá, obrigatoriamente, ser realizada no ano em que 

o(a) aluno(a) estiver matriculado(a) na disciplina do NPJ e será comprovada 

por meio de relatório assinado pelo coordenador do projeto de extensão 
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(Anexo I). Os alunos das turmas regulares deverão realizar 20 (vinte) horas 

e os alunos das turmas especiais 15 (quinze) horas de atividades de 

extensão.   

(ii) participação em eventos, visitas técnicas ou projetos/grupos de 

pesquisas (realizados por professores do Núcleo de Prática Jurídica) ou 

assistência em audiências.  

Caberá ao(a) aluno(a) a escolha das atividades acima descritas. Os(as) 

alunos(as) das turmas regulares deverão comprovar 20 (vinte) horas e das 

turmas especiais 15 (quinze) horas. A comprovação de participação em 

audiências dar-se-á por meio da ata da audiência que conste o nome do 

aluno ou então por meio de relatório de audiência (Anexo II). A 

comprovação em eventos e visitas técnicas poderá ser feita por meio de 

certificado ou por meio de lista de presenças rubricada pelo professor. Não 

constando no certificado a quantidade de horas esta será definida pelo 

professor. A comprovação de visitas técnicas também poderá conter 

fotografias.  

 

§3º: Casos omissos serão dirimidos pela Coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica.  

 

Curitiba, 18 de maio de 2017 

 

 

Marcelo Conrado 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 

 

 

Roberto Benghi Del Claro 

Vice coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 
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ANEXO I 

RELATÓRIO: PROJETO DE EXTENSÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A): 

Nome:  

Projeto: 

Coordenador: 

Período a que se refere este relatório: (ano) _____________ 

Total de horas (participação no projeto): ________________ 

(      )      BOLSISTA 

Início:       ____/______________ 

Término:   ____/______________ 

(      )     VOLUNTÁRIO 

Início:       ____/______________ 

Término:   ____/______________  

 

2. AVALIAÇÃO: 

Descreva de forma concisa e objetiva as atividades que você 

desenvolveu/executou no Programa/Projeto:  

 

 

 

Indique as contribuições que a participação no Programa/Projeto trouxe para 

sua formação acadêmica e profissional: 

 

 

 

Sua participação como Bolsista ou Voluntário no Programa/Projeto de 

Extensão permitiu a você verificar a relação ensino/pesquisa/extensão?  

(    ) NÃO 

(    ) SIM. De que forma? 
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Você pode observar mudanças expressivas no grupo parceiro?  

(    ) NÃO  

(    ) SIM. Quais? 

 

 

Quanto à proposta do Programa/Projeto, sob seu ponto de vista, estava 

adequada às necessidades do grupo parceiro, e era viável aplicá-la à 

realidade ali encontrada?  (    ) NÃO     (    ) SIM 

Justifique. 

 

 

Comentários finais:  

 

 

 

 

Parecer do Coordenador: 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Coordenador (com carimbo) 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Curitiba, ______ de __________________de 20_____. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO: AUDIÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A): 
Nome:  

GRR: 

Disciplina de Prática Jurídica:                                           Turma: 

Professor: 

2. DADOS DO PROCESSO: 

Natureza da ação:  

Número dos autos: 

Secretaria/Câmara/Turma:                                            

Autor(es): 

Réu(s): 

Data da audiência:        /       /         . 

Início:         h        min.               Término:           h       min. 

Natureza: (    ) Cível        (    ) Consumidor        (    ) Família         

(    ) Trabalhista               (    ) Previdenciário     (    ) Juizados Especiais 

(    ) Fazenda Pública      (    ) Penal                   (    ) Sessão de Julgamento   

(    ) outra : especificar                         

3. RELATÓRIO: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

______________________________ 

Assinatura e carimbo do Juiz ou Secretaria 

 

Data:     /    /     .        Assinatura do(a) aluno(a): ____________________.   
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