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1. O QUE É ESTÁGIO   

 

O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

estudantes que estejam frequentando ensino médio regular e profissional, 

graduandos, ensino de educação especial e últimos anos do ensino 

fundamental EJA (educação para jovens e adultos). 

O estágio faz parte do projeto pedagógico e visa o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida 

cidadã e para o trabalho. 

 

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FACULDADE DE DIREITO 

 

Como componente da formação acadêmica, o Estágio Curricular 

Supervisionado é obrigatório e será desenvolvido por atividades 

desenvolvidas e/ou supervisionadas pelo Núcleo de Prática Jurídica, 

atendendo às exigências do projeto-pedagógico do curso. 

Para integralização do total de 396 h/a previsto para a modalidade, 

o Núcleo de Prática Jurídica oferece aos alunos as seguintes atividades, 

operacionalizadas ou, no mínimo, acompanhadas pela Coordenação de 

Estágio: 

A) Prática supervisionada no Juizado Especial Cível – Anexo 

FAAP, por meio do qual o aluno, em atividade não 
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obrigatória, poderá alcançar até 120 horas (no ciclo 

completo que corresponde a seis meses);  

B) Prática externa em escritórios e instituições públicas ou 

privadas (Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria 

Público, Procuradorias etc.), para o qual não existe limite 

temporal e serão atribuídas horas correspondentes ao 

período realizado. Essa atividade é obrigatória e poderá 

alcançar até 216h/a;   

C) Prática interna, desenvolvida em: 

c.1 Atividades simuladas; 

c.2 Atividades reais dirigidas. 

As disciplinas de Laboratório de Prática Jurídica, que compõem a 

matriz curricular obrigatória a partir do 6º semestre, oferecem suporte 

para as atividades de prática interna. Seu objetivo é identificar e 

desenvolver habilidades e competências como expressão verbal e escrita, 

profissionalismo, estratégia processual, pesquisa e aplicação de legislação 

e jurisprudência, capacidade de negociação, decisão e prevenção de 

conflitos, em particular por meios alternativos. 
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3. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

O Estágio curricular supervisionado é desenvolvido por intermédio 

dos programas de aprendizagem  regidos pelo Núcleo de Prática Jurídica, 

que possui uma Coordenação específica e desenvolve os programas, as 

atividades e os mecanismos de acompanhamento em conjunto com os 

professores responsáveis. 

O Estágio Supervisionado de Prática Jurídica é desenvolvido a partir 

de uma programação elaborada pelo Coordenador e Professores. Estes 

desenvolvem atividades relacionadas ao Núcleo de Prática Jurídica em 

consonância com o perfil do Curso de Direito e adequando diferentes 

procedimentos para possibilitar a atuação do aluno nos diversos âmbitos 

profissionais do Direito. 

O Estágio será realizado, preferencialmente, a partir do 6º semestre   

do curso, onde se inicia o eixo de formação prática do aluno, tornando 

mais adequado o aproveitamento do conteúdo da atividade. 

A realização de atividade de Estágio desenvolvida anteriormente a 

esse período é admitida e validada na modalidade Prática supervisionada 

no Juizado Especial Cível – FAAP, desafiando a necessidade de avaliação e 

preparo suplementar do aluno para a atividade, uma vez que possui 

acompanhamento específico de sua atuação.  
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4.  PRÁTICA SUPERVISIONADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – FAAP 

 

O Estágio desenvolvido no Juizado Especial Cível confere aos alunos 

a condição de conciliadores nomeados pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. 

 

Para tanto, o aluno deverá realizar o seguinte procedimento: 

a. Realização de avaliação específica, promovida 

semestralmente pelo Núcleo de Prática Jurídica em 

associação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 

b. Obtida a aprovação, observar sua classificação para 

nomeação e ingresso nas atividades de Estágio pelo período 

de seis meses; 

c. Realização de curso preparatório para o Estágio; 

d. Integração e cumprimento de todas as etapas e atividades 

desenvolvidas no Estágio; 

e. Apresentação de relatórios de acompanhamento de Estágio; 

f. Obtenção de avaliação final favorável de aproveitamento, 

pelo professor orientador do Juizado. 

A realização do Estágio, esse entendido com o aproveitamento 

satisfatório de todas as atividades propostas, exige: 

 desenvolvimento das atividades relativas ao atendimento ao 

público e triagem; 

 capacitação para equacionamento de competência 

jurisdicional por território e matéria; 
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 capacitação na produção da peça prática; 

 desenvolvimento de habilidades  na conciliação das partes 

litigantes; 

 desenvolvimento e conhecimento acerca das providências 

próprias do procedimento judicial; 

 acompanhamento de trâmite processual e  atos judiciais; 

 pontualidade, assiduidade e comportamento adequado às 

atividades. 

O cumprimento integral e satisfatório do Estágio autoriza a 

atribuição de 120h/a. 

 

5.  PRÁTICA EXTERNA EM ESCRITÓRIOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU 

PRIVADAS 

 

O Estágio desenvolvido em escritórios e instituições públicas e 

privadas (vale dizer, em escritórios de advocacia, empresas, Tribunais, 

Ministério Público, Defensorias e demais órgãos de atividades apropriadas 

ao desenvolvimento do aluno) é realizado sob a supervisão do Núcleo de 

Prática Jurídica, responsável pelo acompanhamento do aluno nas 

atividades que lhe são propostas. 

Esse acompanhamento se dá através da avaliação dos relatórios de 

acompanhamento de Estágio apresentados periodicamente durante sua 

realização e pelo relatório detalhado de conclusão da atividade quando de 

sua finalização. 
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O procedimento a ser seguido pelo aluno para desenvolver a 

atividade de forma a autorizar o seu reconhecimento requer: 

a. subscrição do TCE (termo de contrato de estágio), no modelo 

oferecido pela faculdade ou pelo empregador; 

b. avaliação da Coordenação de Estágio dos termos do contrato 

e assinatura; 

c. assinatura do Diretor do Conselho de Ensino e ciência do 

setor de Gestão de Carreiras 

d. apresentação de relatórios periódicos de acompanhamento 

de estágio (RAE)  à Coordenação do Núcleo de Prática para 

avaliação; 

e. apresentação do termo de rescisão/ finalização  para análise e 

aproveitamento pela Coordenação do Núcleo de Prática. 

A realização da modalidade de Estágio – Prática Externa de forma 

satisfatória, autorizando a atribuição de, no máximo, 96 h/a implica em 

aproveitamento satisfatório do aluno das atividades propostas junto ao 

escritório ou órgão público ou privado, sob a supervisão de operador do 

direito responsável que atestará:  

 seu bom desenvolvimento das atividades propostas; 

 sua capacitação para equacionamento de questões práticas; 

 sua capacitação na produção de peças práticas ou contratos; 

 seu desenvolvimento de habilidades de acompanhamento de 

prazos, trâmite processual e outras atividades afetas ao 

contencioso ou à área consultiva; 
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  seu desenvolvimento e conhecimento acerca das 

providências próprias do procedimento judicial ou extra 

judicial; 

 sua capacidade de acompanhamento e entendimento de atos 

judiciais; 

 sua capacitação em desenvolver pesquisas jurisprudenciais e 

doutrinárias; 

 sua pontualidade, assiduidade, responsabilidade  e 

comportamento adequado às atividades. 

 

6.  PRÁTICA INTERNA 

 

O Estágio Supervisionado na modalidade Prática Interna é 

desenvolvido por meio de duas espécies de atividades (atividades 

simuladas e atividades reais dirigidas) que devem ser realizadas sob a 

coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, permitindo a atribuição de 

180h/a. 

 

6.1 Atividades simuladas  

 

As atividades simuladas consistem em audiências, plenários de 

tribunal do júri, simulação de cortes de arbitragem, audiências de 

mediação e outros atos que desafiam a atuação do operador do Direito, 

em torno de casos práticos reais ou fictícios. São realizadas adaptações 
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para fins pedagógicos, com a finalidade de permitir o treinamento do 

aluno nos mais diversos cenários. 

Referidas simulações são promovidas pelos professores auxiliares 

do Núcleo de Prática Jurídica, enfocando matérias diversas, em 

consonância com suas áreas de atuação, notadamente, Direito Civil e 

Processual Civil, Direito do Trabalho, Direito Penal e Processual Penal, 

Direito Tributário, Direito Internacional e Direito Empresarial. 

O aluno para desenvolver a atividade de forma a autorizar o seu 

reconhecimento, deve aderir a proposta ofertada pelo Núcleo ou pelo 

próprio professor devendo:  

a. desenvolver  toda a pesquisa e preparo solicitado para 

realização da atividade; 

b. participar de todas as reuniões e ensaios relativos à atividade;  

c. desenvolver texto e peça prática quando cabível; 

d. acompanhar a preparação e montagem da atividade, quando 

cabível; 

e. ser pontual, assíduo e ter comportamento adequado no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

A participação adequada e satisfatória do aluno permitirá a 

atribuição das horas de Estágio pela Coordenação do Núcleo de Prática, no 

montante cabível à atividade, segundo o parecer fundamentado do 

professor responsável, observando-se os seguintes parâmetros: 

 audiências cíveis e criminais – 6 h/a; 

 audiências de tentativa de conciliação/mediação – 6h/a; 

 plenário de Tribunal do Júri – 10h/a; 
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 cortes de arbitragem – 8h/a; 

 assembleias e reuniões – 6h/a; 

Em razão dessas atividades, o aluno poderá obter até 80 h/a.  

 

6.2 Atividades reais dirigidas  

 

As atividades reais dirigidas são vinculadas às disciplinas de 

Laboratório de Prática Jurídica, guardando com elas relação com a matéria 

e sendo supervisionadas pelos seus professores regentes.   

Cada uma das disciplinas desafia a realização de acompanhamento 

de atos judiciais reais, junto aos competentes órgãos, a partir do 6º 

semestre do curso. 

A atividade é obrigatória e cada uma delas requer a elaboração de 

relatório de detalhamento do ato acompanhado, com as competentes 

especificações, cuja veracidade é atestada pela autoridade ou operador do 

Direito responsável por sua realização. 

Referido relatório é submetido à avaliação do professor responsável 

e, sendo aprovado, submetido à Coordenação do Núcleo de Prática 

Jurídica para cômputo das horas de estágio, que podem assegurar até 

180h/a, fixadas nos seguintes parâmetros:  

 

 audiências cíveis, trabalhistas e criminais em 1º grau – 3h/a 

por ato judicial; 

 audiências de tentativa de conciliação/mediação – 3h/a por 

ato; 
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 julgamento em órgão colegiado (inclui Tribunal de Ética da 

OAB)– 3h/a por ato; 

 julgamento no plenário de Tribunal do Júri – 6h/a; 

 cortes de arbitragem – 6h/a por sessão; 

 assembleias e reuniões – 3h/a; 

 acompanhamento de providências investigatórias e atos 

policiais – 3h/a. 
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7. TRÊS REGRAS FUNDAMENTAIS SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

REGRA N° 1: O fato de o aluno realizar estágio não significa que ele está 

efetivamente computando as horas de Estágio Supervisionado 

necessárias para colação de grau! Para que o estágio efetivamente 

valha para fins de horas, o aluno deverá oficializá-lo e formalizá-lo 

perante o setor de Gestão de Carreiras da FAAP (Prédio 5, 1° 

andar), além de realizar um relatório semestral de 

acompanhamento de estágio (REA). 

REGRA N° 2: Não se esquecer de entregar o Relatório de 

Acompanhamento de Estágio! Por determinação legal o aluno 

deve preencher semestralmente um formulário (RAE), relatando 

brevemente as atividades desenvolvidas e colher assinatura de seu 

empregador. Feito isso, o aluno deve protocolar esse relatório na 

Gestão de Carreiras. Para sua comodidade, a Gestão de Carreiras 

enviará um e-mail informando a proximidade do momento 

oportuno para tal protocolo, fornecendo inclusive o link direto 

para a página da Gestão de Carreiras. 

REGRA N° 3: O aluno deve computar no mínimo 50 horas de estágio! 

Mas atenção: a hora trabalhada não corresponde à hora 

computada para fins acadêmicos. Cada mês que o aluno estagiar 

valerá no máximo 10 horas para fins de contabilização acadêmica. 
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8. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A LEI DO ESTÁGIO (LEI FEDERAL 

N.º 11.788/08) 

 

 Duração da atividade de estágio: até 6h diárias/30h semanais, por 

no máximo dois anos por empresa.  

 Benefícios do estagiário: bolsa facultativa, seguro e recesso 

proporcional obrigatórios.  

 Durante o período de provas: liberação de até meio período do 

dia anterior à prova.  

 Relatório de Acompanhamento de Estágio: semestral, obrigatório, 

vistado pela empresa, pelo aluno e pela FAAP (Gestão de Carreiras 

e Faculdade de Direito). 

 

 

 


