
 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE ESTÁGIO – TOTAL EXIGIDO DURANTE O CURSO 300H/A 
 
 

ALUNO(A): ______________________________________________________________________  
RA: _________________________SEMESTRE: _________________ TURMA___________________ 
 

ATIVIDADES H/A 
MÁXIMA 

H/A 
AVALIADAS 

VISITAS ORIENTADAS   
Visitas aos Tribunais. Cada Tribunal 10h/a, acompanhada de declaração 150  
Presenças em audiências (10 da justiça do trabalho, 10 da justiça comum e 05 penal) 200  
Tribunal de Júri (cada participação como ouvinte será avaliada pelo tempo de duração do Júri – Certidão da Vara atestando o comparecimento) 200  
PRÁTICA SIMULADA   

Estudo prático da aplicabilidade do Código de Organização judiciária do Estado de Alagoas – Considera-se as horas aulas constante no certificado 250  
Aulas práticas aos sábados – Considera-se as horas aulas constante no certificado -  Curso de Estágio Profissional - CEP 200  
Simulação e/ou curso das técnicas de arbitragem – Considera-se as horas aulas constante no certificado - CEP 250  
Simulação e/ou curso das técnicas de mediação – Considera-se as horas aulas constante no certificado - CEP 250  
Simulação e/ou curso das técnicas de conciliação – Considera-se as horas aulas constante no certificado - CEP 250  
Estudo do Código de Ética, com aplicabilidade do mesmo na prática – Considera-se as horas aulas constante no certificado. - CEP 250  
Estudo dos direito e deveres do advogado na prática – Considera-se as horas aulas constante no certificado. - CEP 250  
Estudo do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente – Considera-se as horas aulas constante no certificado - CEP 250  
Estudo do Estatuto do Idoso – Considera-se as horas aulas constante no certificado - CEP 250  
Participação como jurado no Tribunal do Júri – 25(vinte e cinco) júris. 250  
Júri simulado – sob o comando do professor de prática (Cada júri equivale a 50h/a considerando os estudos preliminares.) - CEP 250  
PRÁTICA REAL   
E.A.J. – Escritório de Assistência Jurídica da instituição 300  

  Departamentos jurídicos credenciados, escritório de advocacia e órgãos públicos conveniados (verificar exigência contida no KIT DO ALUNO – 
DIREITO). 

300  

Prestação de serviços jurídicos tais como assistente de audiência, conciliador, assessor em audiências e/ou sessões e preposto, escrivão, oficial de 
justiça, escrevente, técnico judiciário – apresentar declaração e 25(vinte e cinco) atos realizados. 

250  

Prestação de serviços eleitorais (mesário, presidente etc). As horas aulas consideradas serão as atestadas nas declarações. 250  
TOTAL DE HORAS  

  

NOTA  

APROVADO  REPROVADO  

 
Coordenação: ____________________________                            Assinatura do (a) Aluno(a): ____________________________________ 

 


