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RESOLUÇÃO Nº 7, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

A COMISSÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE ANÁLISE 
DE SISTEMAS DA FACULDADE DE COMPUTAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:

Estabelecer as seguintes datas de reuniões da COE/AS/Facom 
para o ano de 2012: 27/04, 15/06, 26/10 e 14/12.

Hércules da Costa Sandim,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 77, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO - FADIR, da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião realizada no dia 08.12.2011, resolve:

Aprovar o Regulamento de Estágio para os acadêmicos da 
Faculdade de Direito - FADIR.

Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas

REGULAMENTO DO ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO 
DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Capítulo I
Da Natureza e Organização do Estágio

Art. 1º O Estágio é componente curricular obrigatório, indis-
pensável à consolidação dos desempenhos profi ssionais desejados, 
inerentes ao perfi l do formando.

.1º Reserva-se, exclusivamente, para alunos matriculados no 
Curso de Graduação em Direito desta Faculdade de Direito e não 
se confunde com o estágio profi ssional, sendo os acadêmicos de 
Direito obrigados a cumprir o estágio curricular.

.2º O Estágio nesta Faculdade de Direito da Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul procederá conforme o 
disposto na Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 , de acordo 
com a Resolução nº 107, Coeg, de 16 de junho de 2010 e Reso-
lução nº 152, Coeg, de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O Estágio deverá estar previsto no Projeto Pedagó-
gico do curso de graduação em Direito, e abrange as seguintes 
modalidades:

I - Estágio Obrigatório: é aquele defi nido como tal no Projeto 
Pedagógico do Curso de Direito, cujo cumprimento da carga ho-
rária é um dos requisitos para a integralização do curso; e

II - Estágio Não-Obrigatório: é aquele de natureza opcional, 
com a fi nalidade de enriquecer os conhecimentos teóricos do 
acadêmico.

Capítulo II
Do Estágio Obrigatório

Art.3º As atividades de Estágio Obrigatório são, inclusive, prá-
ticas, com a utilização de aulas expositivas, compreendendo, entre 
outras: redação de atos jurídicos e profi ssionais, peças e rotinas 
processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas 

relatadas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos, 
treinamento de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, 
resolução de questões de deontologia e legislação profi ssional.

.1º O controle, orientação e avaliação das atividades descritas 
no artigo anterior fi cam sob responsabilidade dos professores das 
disciplinas de Prática Jurídica I, II, III e IV.

.2º O Núcleo de Prática Jurídica desta Faculdade de Direito 
poderá ser utilizado de acordo com o estabelecido no Projeto 
Pedagógico do Curso de Direito e no Regulamento do Núcleo de 
Prática Jurídica.

Art.4º. O estudo do Código de Ética e Disciplina das profi s-
sões jurídicas deve perpassar todas as atividades vinculadas ao 
Estágio Obrigatório.

Art.5º. As atividades de Estágio Obrigatório podem ser re-
programadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-
-práticos gradualmente revelados pelos acadêmicos, até que se 
possa considerá-los concluídos, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas 
carreiras contempladas pela formação jurídica.

Art.6º. O Estágio Curricular é realizado nos 7º, 8º, 9º e 10º 
semestres do Curso de Graduação em Direito desta Faculdade 
de Direito.

.1º. O aluno deve desenvolver uma programação que totalize 
a carga horária mínima de 306 horas a ser cumprida, conforme de-
terminado na matriz curricular do Curso de Graduação em Direito.

Art.7º. Nos 7º e 8º semestres do Curso de Graduação em 
Direito são oferecidos os componentes curriculares da Pratica 
Jurídica I e II, respectivamente, com carga horária total de 136 
horas a ser cumprida em atividades, entre outras previstas pelo 
professor responsável pela disciplina, de visitas orientadas e de 
prática simulada.

.1º. As visitas orientadas abrangem os diversos órgãos ju-
risdicionais, assim como a assistência de audiências reais e jul-
gamentos, nos diversos fóruns e tribunais, com apresentação de 
relatórios das audiências.

.2º. Das visitas programadas devem ser redigidos relatórios 
circunstanciados a serem apresentados ao Professor de Prática 
Jurídica para avaliação.

.3º. A prática simulada abrange o exercício prático das ati-
vidades forenses e não-forenses, como a elaboração de peças 
processuais e profi ssionais simuladas e a atuação em processos 
simulados.

I - A pauta de atividades simuladas inclui ainda o estudo de 
peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, 
pelo exame de autos fi ndos; e o treinamento simulado de técnicas 
de arbitragem, negociação, conciliação e mediação.

II - Para fi ns de realização das atividades de prática simulada, 
os alunos do estágio curricular serão divididos em equipes de no 
mínimo 05 (cinco) e no máximo 30 (trinta) estudantes.

Art.8º. Aos 9º e 10º semestres do Curso de Graduação em 
Direito desta Faculdade de Direito são oferecidos os componentes 
curriculares da Prática Jurídica III e IV, respectivamente, com 
carga horária total de 170 horas a ser cumprida em atividades de 
prática real, e, além de outras previstas pelo professor responsável 
pela disciplina, de visitas orientadas e de prática simulada.

.1º A prática real é realizada nesta própria Instituição, no Nú-
cleo de Prática Jurídica, admitindo-se sua realização parcial por 
meio de convênios em escritório de advocacia, órgão, entidade 
ou empresa pública ou privada.
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I - A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, 
a elaboração de peças processuais e o acompanhamento dos res-
pectivos processos através do Núcleo de Prática Jurídica.

II - Para fi ns de atendimento junto ao Núcleo de Prática Ju-
rídica, os alunos da prática jurídica são divididos em equipes de 
no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) estudantes.

II - As atividades conveniadas não devem ultrapassar 50% do tem-
po exigido para conclusão das disciplinas de Prática Jurídica e são rea-
lizadas sob supervisão dos professores que por estas são responsáveis.

.2º Das visitas orientadas, visitas programadas e prática simu-
lada, as atividades transcorrerão sob as mesmas características e 
condições do disposto no Art. 7º, parágrafos 1º, 2º e 3º, incisos I e II.

Capítulo III
Do Estágio Não-Obrigatório

Art. 9º A COE é responsável pela analise e validação da 
documentação de Estágio Não-obrigatório dos acadêmicos do 
curso de Direito.

Art. 10 Para ter seu documento devidamente analisado, assi-
nado e validado pela COE, o acadêmico deve:

a) trazer sua documentação com antecedência de 05 (cinco) 
dias úteis do prazo de entrega no local de estágio;

b) trazer sua documentação com todas as assinaturas referentes 
às outras partes do convênio de estágio (assinatura e carimbo da 
empresa conveniada, assinatura do estagiário e/ou de seu repre-
sentante legal, assinatura ou visto da empresa interveniente - esse 
último se houver).

Art. 11 Para que seu documento seja validado pela COE, 
a empresa na qual o estágio é realizado deve ser conveniada à 
UFMS, e caso não haja termo de convênio e cooperação fi rmado 
entre as partes, o Estágio Não-obrigatório não terá validade aca-
dêmica, apenas particular.

Art. 12 Para contabilizar o tempo de Estágio Não-obrigatório 
como parte das Atividades Complementares, é necessário que o aca-
dêmico faça a solicitação da sua Declaração de Tempo de Estágio.

Art. 13 Para solicitar Declaração de Tempo de Estágio Não-
-obrigatório, referente ao Estágio Não-obrigatório efetuado durante 
a graduação em Direito, o acadêmico deve preencher requerimento 
escrito na Secretaria Acadêmica da FADIR direcionado a esta COE, 
que fi cará responsável por sua análise, confecção e assinatura.

Art. 14 Para que seja contabilizado o período de Estágio Não-
-obrigatório, é necessário que a documentação do acadêmico pertinen-
te às suas atividades seja recolhida em uma via, ou cópia, à FADIR.

Art. 15 A documentação exigida para comprovação de tempo 
de estágio não-obrigatório é:

a) Termo de Compromisso de Estágio;
b) Plano de Atividades do Estágio;
c) Relatório de Atividades desenvolvidas no estágio com, no 

mínimo, periodicidade de 06(seis) meses (podendo ser quadri-
mestral, trimestral, bimestral, mensal ou semanal);

d) Termo Aditivo de Compromisso de Estágio, quando houver 
prorrogação do mesmo;

e) Termo de Rescisão de Estágio, quando houver interrup-
ção do tempo contratado inicialmente no Termo de Compro-
misso de Estágio;

Art.16. A solicitação da declaração de Tempo de Estágio Não-
-Obrigatório ser feita com a antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art.17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas 
surgidas da aplicação das normas deste Regulamento, deverão ser 
dirimidas pela Coordenadoria do Curso de Graduação em Direito, 
ouvida a Comissão de Estágio desta Faculdade de Direito.

Art.18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em Direito e 
do Conselho de Faculdade da Faculdade de Direito da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO - FADIR, da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião realizada no dia 08.12.2011, resolve:

Por meio deste, manifestar-se FAVORAVELMENTE pela 
reabertura do Sistema Acadêmico - SISCAD para a retifi cação 
de registro de freqüência dos acadêmicos:

2008.2002.001-2 ALAN GABRIELA DE ALMEIDA GARRET
2008.2002.017-9 EDUARDO POSSIEDE ARAUJO
2008.2002.059-4 VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA
2008.2002.064-0 HOFFMAM RODRIGUES DA SILVA

conforme solicitado pelo Professor Dr. Rogério Mayer, minis-
trante da disciplina DIREITO COMERCIAL II (2001.000031-8) 
pelo ano letivo de 2010.2.

Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas

RESOLUÇÃO Nº 79, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO - FADIR, da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião realizada no dia 08.12.2011, resolve:

Por meio deste, manifestar-se FAVORAVELMENTE pela 
alteração de notas do (a) acadêmico(a) 2008.2002.079-9  EDU-
ARDA PUCCINI CORREA DA COSTA, conforme abaixo:

Curso: Direito
Ano Letivo: 2010.2
Disciplina: 2001.000026-1 DIREITO CONSTITUCIONAL III
Média Final: 8,5 (oito vírgula cinco)

Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas

RESOLUÇÃO Nº 80, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DA FACULDADE DE DIREITO - FADIR, da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião realizada no dia 08.12.2011, resolve:


