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1 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA 

Sociedade Educacional da Paraíba – SEDUP 
Faculdades de Ensino Superior da Paraíba – FESP 

 
Edital Nº. 003/2022 – Coordenação de Monitoria e Estágios do Curso de Direito 

 
 

E D I T A L    C O N V O C A Ç Ã O    P A R A    P R Á T I C A   J U R Í D I C A    2022.2 
 
O Ilmo. Senhor Professor Pablo Juan Nóbrega, no uso de suas atribuições, e dando fiel 
cumprimento ao Regulamento da Prática Jurídica da FESP Faculdades, resolve comunicar e a 
todos os interessados faz saber, que: 
 
01. De 08 a 31 de agosto 2022 estarão abertas as inscrições para a Prática Jurídica da FESP 

Faculdades.  

02. A matrícula nessas disciplinas se encontra restrita aos discentes devidamente 

matriculados nos 8º, 9º e 10º períodos do curso. Caso haja necessidade, os alunos devem 

ajustar, junto à Secretaria Acadêmica da FESP, suas matrículas na(s) disciplina(s) de Prática 

Jurídica que lhe(s) couber(em). 

03. O aluno interessado deverá preencher obrigatoriamente a ficha de inscrição e 

requerimento, no prazo apontado no item 01, improrrogavelmente e enviar à 

Coordenação de Monitoria e Estágio, através do endereço eletrônico 

monitoriaeestagio@fespfaculdades.edu.br com o título: “INSCRIÇÃO PARA PRÁTICA 

JURÍDICA 2022.2 – Nome do aluno”. 

04. No ato da inscrição, o interessado cursante poderá optar livremente por realizar a Prática 

Jurídica nos CEJUSC´s1, ou em campo de estágio externo - Escritório de Advocacia ou Órgão 

do Judiciário ou afim. 

05. O aluno que OPTAR por realizar a disciplina de Prática Jurídica em Escritório de Advocacia 

ou Órgão do Judiciário ou afim, deve: observar se o mesmo está conveniado com a FESP 

Faculdades; providenciar Termo de Estágio assinado pela Coordenação respectiva e 

apresentar 02 relatórios de frequência e atividades conforme calendário acadêmico. 

06. Os discentes inscritos para o CEJUSC deverão apresentar-se obrigatoriamente no dia 05 

de setembro às 18 horas para participação na palestra obrigatória de orientação, 

credenciamento, e conhecimento da data de seus plantões e atendimentos. 

07. A palestra mencionada no item anterior ocorrerá de nas dependências da FESP 

FACULDADES, em horário divulgado previamente nos murais de comunicação da IES, e é 

obrigatório, sob pena de lançamento de faltas e descredenciamento.  

08. Os inscritos no CEJUSC deverão estar cientes do cumprimento de 03(três) horas semanais 

de estágio em nossas dependências, ou em regime quinzenal de plantão, a depender do 

número de inscritos e vagas disponíveis. 
                                                         
1 Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania – Fórum Regional de Mangabeira 
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09. Aos discentes alocados em regime quinzenal de plantões, será obrigatório, além dos 

mesmos, para composição de nota, que seja entregue ao coordenador do CEJUSC, 

atas/termos de participação em audiências, da seguinte forma: 05 (cinco) audiências 

cíveis de instrução e julgamento (procedimento ordinário – Justiça Estadual ou Federal) ou 

15 (quinze) audiências de conciliação ou procedimento sumário (Justiça Estadual ou 

Federal) E 05 (cinco) audiências criminais de instrução e julgamento (procedimento 

ordinário – Justiça Estadual ou Federal), podendo estas 05 (cinco) últimas ser substituídas 

por 01 (uma) ata de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri; 

a. - As atas de audiência que comprovem a frequência do aluno ao ato devem, 
obrigatoriamente, corresponder a audiências realizadas no período letivo em 
andamento; 

b. – Só serão recebidas as atas em sua totalidade; 
c. – A não entrega das atas ou a sua entrega a menor do que o quantitativo previsto no 

item 09 enseja a reprovação do aluno na disciplina; 
d.  – A DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS TERMOS DE AUDIÊNCIA é dia 07.12.2022 

através do endereço eletrônico monitoriaeestagio@fespfaculdades.edu.br com o título: 
“TERMOS DE AUDIÊNCIA 2022.2 – Nome do aluno”; 

e. – Serão aceitos termos de “audiências online”, 
f.  – Não serão aceitos termos genéricos (deve constar a numeração dos processos ou a 

quantidade inequívoca de audiências) emitidos pelos servidores do judiciário. 
10.  A frequência mínima obrigatória é de 75% nos plantões designados no CEJUSC.  

11. O aluno vinculado ao CEJUSC poderá, extraordinariamente e mediante deferimento 

prévio, cursar 02 (duas) Práticas Jurídicas concomitantemente, situação que o obriga à 

entrega do dobro das audiências previstas no item 09. 

12. Caso necessitem para o fiel cumprimento dos termos desta convocação de DECLARAÇÃO 

DE OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DE ESTÁGIO (alunos do 8º, 9º e 10º períodos), 

basta solicitá-la através do endereço eletrônico monitoriaeestagio@fespfaculdades.edu.br, 

com antecedência mínima de 72 horas. 

13. Os alunos que desejem retirar declaração para solicitar a Carteira de Estagiário da OAB/PB, 

devem solicitá-la através do endereço eletrônico 

monitoriaeestagio@fespfaculdades.edu.br, atentando-se ao lapso temporal estabelecido 

no item anterior.  

14. Casos omissos serão submetidos à análise pela Coordenação de Curso. 

 

                              João Pessoa, 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

Professor Pablo Juan Nóbrega 

Coordenador de Prática/Estágio do Curso de Direito da FESP Faculdades 
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