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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR243 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

80h 8º 

 

EMENTA 

Atividades de treinamento reais e simuladas conduzidas e organizadas pelo Núcleo de 

Prática Jurídica dentro dos conteúdos profissionalizantes da proposta pedagógica e das 

profissões jurídicas comuns no mercado, conforme regulamento interno próprio. 

 

OBJETIVOS 

Promover a integração dos conteúdos teóricos aà prática simulada e à prática real 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estruturação da organização judiciária no país. Análise prática das leis orgânicas; 

Os papéis dos operadores do direito: advogado, magistrado, membro do Ministério Público, 

titulares de cartórios judiciais e extrajudiciais; 

Elaboração de procurações públicas e particulares; 

Elaboração de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e Honorários; 

Elaboração de contratos cíveis, comerciais e trabalhistas; 
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Elaboração de petições Iniciais, contestações, exceções, reconvenções com base no Novo 

CPC; 

 

Pesquisa jurisprudencial 

 

Para desenvolvimento da prática real, o aluno participará das atividades desenvolvidas no 

Serviço de Assistência ao Cidadão, que integra o Núcleo de Prática Jurídica da FAT. 

Para desenvolvimento da prática simulada, as atividades serão desenvolvidas no 

Laboratório de Direito Aplicado que compõe o Núcleo de Prática Jurídica da FAT, podendo 

contemplar: 

O desenvolvimento de peças processuais no computador, sob a orientação e supervisão 

do professor; 

Análise de peças processuais ou extraprocessuais reais; 

Construção de processos fictícios, 

Construção de peças jurídicas diversas fictícias. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de conceitos, aproveitando-se todas as atividades 

desenvolvidas pelo aluno durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; 

exercícios em sala de aula ou fora dela; participação do aluno nas discussões 

desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno nas variadas atividades propostas; 

assiduidade e disciplina) que se somarão as notas adequando-se às normas institucionais 

que prescrevem três avaliações por semestre. 

 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos serão ministradas aulas expositivas, reservando-se a 

parte final das aulas para a análise e discussão de temas específicos relacionados ao 

conteúdo da aula. 

Para o desenvolvimento das aulas poderão ser usados recursos tecnológicos e/ou 

audiovisuais.  

Elaboração de peças processuais. 

 

RECURSOS 

Poderão ser utilizados recursos audiovisuais, através da exposição de aulas em datashow 

e vídeos, além do suporte tradicional da lousa. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação por unidade será dividida em duas partes: a primeira mediante a apresentação 

de peças processuais escritas com participação de audiências de instruções cíveis.. 

A segunda dar-se-á por meio de prova escrita com elaboração de uma peça processual 

civil. 

Esse procedimento será feito nas duas unidades do semestre, de acordo com a proposta 

acadêmica da instituição. 
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