
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO VIII                                    Código da Disciplina: JUR 282 

Curso:       Direito                                                                             Semestre de oferta da disciplina: 10º 

Faculdade responsável: Direito 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: -                  Carga Horária total: 108                     Horas aula:  

 

EMENTA:  

Estudos da Prática Processual Civil Recursal e ações em espécie, segundo seus diversos procedimentos, 

e ainda, estudo de caso de forma interdisciplinar do período da matriz curricular.  

 

OBJETIVOS GERAIS  

 Propiciar ao aluno o conhecimento prático dos recursos cíveis, utilizando metodologias 

adequadas à prática jurídica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Reconhecer a importância da prática no direito processual penal, bem como a composição e o 

nascer de procedimentos processuais.  

 Estimular o desenvolvimento de capacidade de atendimento aos clientes, e saber fazer a ligação 

entre a teoria e a prática - legislação, doutrina jurisprudência e de outras fontes do direito a fim 

de que possa compreender o direito processual penal. 

 Identificar a forma de prática jurídica processual penal, bem como compreender como atuar em 

delegacias, ministério Público e Judiciário.  

 

CONTEÚDO: 

I - ENTREVISTA COM O CLIENTE 

  

1.1 - Elaboração de peças  

1.2 - Protocolização de iniciais, interlocutórias e recursos com a supervisão do professor e/ou 

realização de oficinas com os alunos, dos processos em andamento no Núcleo de Prática. 



 

 

II - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO  

 

2.1 - Elaboração e protocolização das peças.  

2.2 - Andamento do processo  

2.2.1 - Acompanhamento do andamento do processo, pelo discente, sob orientação do advogado 

orientador.  

2.2.2 - Comparecimento a todos os atos processuais, em juízo, sob orientação.  

2.3 - Participação no plantão no Escritório de Prática Profissional de Advocacia (por grupo - caso 

específico) e, em sala de aula, discutir os processos em andamento, para ampliar a visão do aluno nas 

áreas de atuação específica do programa.  

2.4 - Prática de atividades de negociação coletiva, mediação / arbitragem e conciliação prévia. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos acadêmicos 

- motivação com leituras, situações e problemas reais 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos com prática processual 

- Apresentações por parte dos alunos de: seminários, painéis, miniaulas, etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- Frequência e pontualidade por parte do aluno 

- Participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- Discussão fundamentada individual e em equipe 

- Trabalhos sistematizados – apresentação de relatórios e trabalhos jurídicos/ petições produzidas no 

Estágio. Prova para aqueles que fazem estágio fora das dependências do NPJ/UniRV 

 



 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

 

ARAÚJO JUNIOR, Gediel Claudino de. Prática no processo civil: cabimento/ ações diversas, 

competência, procedimentos, petições, modelos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

 

BRASIL. Códigos 4 em 1: civil, comercial, processo civil e constituição federal. São Paulo: Saraiva, 

2008.  

MILHOMENS, Jonatas; ALVES, Geraldo Magela. Manual Prático do Advogado - 20ª Edição. São 

Paulo: Forense, 2007. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ANDRÉ, Luiz Sérgio Affonso. Roteiro prático das ações. Luiz Sérgio Affonso de André, Nelson 

Altemani – 20ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009. 

BERTOLO, José Gilmar. Prática processual civil anotada. José Gilmar Bertolo. 5ª ed. Leme: 

J.H.Mizuno. 2013. 

BORTOLAI, Edson Cosac. Manual de Prática Forense Civil. Revista dos Tribunais, 9ª edição, 2003. 

CARTAXO, Fernando Antônio da Silva. Teoria e prática das ações no direito de família. Fernando 

Antônio da Silva Cartaxo. – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007.  

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. Maria Berenice Dias. 3ª ed. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Maria Berenice Dias. 9ª ed. rev. atual. e ampl. 

– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 

SILVA, Ovídio A Baptista da, Curso de Processo Civil, Volume 1 e 2, Ed. Forense, 2006. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Rio de Janeiro. Editora 

Forense, 2008. 

 

 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1567021&ID=C91942157D90404101F220865
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1567021&ID=C91942157D90404101F220865


 

 

  

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 

 

 

 


