
 
 
 

1 
 

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário 
Autônomo do Brasil – UniBrasil 

 

EDITAL 03/2020 

 

Considerando que os acadêmicos do Curso de Direito deverão cumprir 

160 (cento e sessenta) horas de atividades práticas obrigatórias no Núcleo de 

Prática Jurídica (Grupo II), e que o estágio no NPJ deverá ser realizado, 

obrigatoriamente, a partir do 7o (sétimo) período do Curso de Direito, nos termos 

do Regulamento do NPJ. 

Considerando que das 160 (cento e sessenta) horas, 80 (oitenta) horas, 

no mínimo, devem ser cumpridas com a realização de Estágio Obrigatório, que 

compreende as Clínicas Obrigatórias e Não Obrigatórias. 

Considerando que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus - 

Covid-19 as atividades presenciais foram suspensas. 

Considerando que, quando do início da quarentena o MEC vedou que as 

atividades de estágio pudessem ser realizadas por meio remoto. 

Considerando que, recentemente o Conselho Nacional de Educação 

despachou autorizando a realização de estágios práticos pela modalidade não 

presencial. 

Considerando a proximidade do término do semestre letivo. 

O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do Centro Universitário 

Autônomo do Brasil – UniBrasil anuncia o início das atividades das Clínicas, de 

forma remota, nos seguintes termos: 

 

TÍTULO I 

Do Estágio Obrigatório 

 

Art. 1 º. O Estágio Obrigatório será ofertado pelo Núcleo de Prática Jurídica 

Desembargador Joerling Cordeiro Clève (NPJ - UniBrasil) por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e as aulas transmitidas via 

vídeos, pelo Teams. 
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Art. 2 º.  As 07 (sete) Clínicas ofertadas no início do semestre, pelo Edital 

02/2020, serão ofertadas de forma intensiva, em alguns casos reunindo mais 

de uma Clínica, em uma única turma. 

 

Art. 3 º.  Não haverá abertura de novas inscrições, as matrículas serão 

realizadas confirme as inscrições realizadas ao início do semestre. 

 

Art. 4 º.  As Clínicas ofertadas no 2º semestre de 2020, na modalidade não 

presencial, de forma intensiva são: 

§ 1º. As Clínicas Obrigatórias serão: a Clínica de Civil e Família; a Clínica 

de Mediação e CEJUSC. 

§ 2º. As Clínicas Não Obrigatórias serão: a Clínica de Trabalho e a Clínica 

de Penal e Júri. 

 

Art. 5º.  Cada uma das Clínicas, Obrigatórias e Não Obrigatórias, compreendem 

40 (quarenta) horas semestrais, inclusive a Clínica de Mediação e CEJUSC. 

 

Art. 6º. A validação das Clínicas (Obrigatórias e Não Obrigatórias) estará 

condicionada à avaliação pelos professores orientadores, a qual consistirá em 

critério qualitativo, considerando apto ou inapto o aluno, por meio de 

avaliações; apenas com a aprovação certificada pelos respectivos professores 

que ao aluno serão computadas as 40 horas.  

 

CAPÍTULO I 

DAS MODALIDADES, DATAS E HORÁRIOS 

 

Art. 7º . Serão realizadas, conjuntamente, as Clínicas de Civil e Família; de 

Penal e Júri; de Mediação e CEJUSC; e de forma isolada a Clínica de 

Trabalho; todas terão duração de 04 (quatro) horas diárias, pelo período 

de 10 (dez) dias, de segunda à sexta-feira. 

 

Art. 8º . Todas as Clínicas serão realizadas no período de 15 (quinze) a 26 

(vinte e seis) de junho, de segunda à sexta-feira, de forma remota (não 

presencial), pelo AVA e pelo TEAMS. 
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Parágrafo único: os alunos serão matriculados nas turmas do AVA, conforme 

as inscrições realizadas no início do semestre. 

 

Art. 9º . As Clínicas do Núcleo de Prática Jurídica do UniBrasil serão realizadas 

nas datas e horários conforme segue: 

 

I - CLÍNICA DO TRABALHO    

– Prof. Fabrício Zipperer 

- Local: AVA 

- Datas:  15 a 26/06 (de segunda a sexta-feira) 

- Horários: 11:00 às 15:00hs 

- 40 HORAS SEMESTRAIS 

* participarão os alunos inscritos no início do ano na Clínica de Direito do 

Trabalho – Projeto Horizontes. 

 

II - CLÍNICA DE CIVIL e FAMÍLIA  

– Prof. Carlos Portugal 

- Local: AVA 

- Datas:  15 a 26/06 (de segunda a sexta-feira) 

- Horários: 13:30 às 17:30hs 

- 40 HORAS SEMESTRAIS 

* participarão os alunos inscritos no início do ano na Clínica de Direito Civil e 

na Cínica de Direito de Família. 

 

III - CLÍNICA DE PENAL e JÚRI 

– Prof. Denise Picussa e Prof. Paulo Coen 

- Local: AVA 

- Datas:  15 a 26/06 (de segunda a sexta-feira) 

- Horários: 08:00 às 12:00hs 

- 40 HORAS SEMESTRAIS 

* participarão os alunos inscritos no início do ano na Clínica de Prática Penal e 

na Cínica do Tribunal do Júri. 
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IV –CLÍNICA DE MEDIAÇÃO e CEJUSC   

– Prof. Mayta Lobo 

- Local: AVA 

- Datas:  15 a 26/06 (de segunda a sexta-feira) 

- Horários: 17:00 às 21:00hs 

- 40 HORAS SEMESTRAIS 

* participarão os alunos inscritos no início do ano na Clínica de Mediação e na 

Clínica do CEJUSC  

 

Art. 10. Nos horários de cada Clínica os respectivos professores darão aulas 

ao vivo, que serão gravadas, postarão vídeos, processos digitalizados, textos e 

atividades, e estarão disponíveis para supervisão e esclarecimentos de dúvidas.  

 

TÍTULO II 

Disposições finais 

 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do NPJ em 

conjunto com a Coordenação Geral do Curso de Direito. 

 

Art. 12. Dúvidas deverão ser encaminhadas ao e-mail 

secretarianpj@unibrasil.com.br 

 

Art. 13. Esse Edital entra em vigor na data da sua publicação, restando 

revogadas as disposições em contrário e aplicando-se a todos os alunos 

regularmente matriculados, professores e funcionários. 

 

Curitiba, 08 de junho de 2020. 

 

 

Profª. Mayta Lobo dos Santos                       Profª Allana Campos Marques 

Coordenadora do NPJ                  Coordenadora Geral do Curso de Direito 

 

Prof. Carlos Giovani Pinto Portugal 

Coordenador Adjunto do Curso de Direito 


