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Reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) - Portaria nº 

319, de 12/04/2007 

 

 

Estimado(a) Aluno(a), 

 

É com muita honra que recebemos você em nossa Instituição de Ensino Superior. 

 A cada ano intensificamos mais os trabalhos, buscando a Excelência do Ensino e o que 

nos motiva é a sua confiança e fidelidade!  

Este Guia irá auxiliá-lo durante o curso, tirando suas dúvidas quanto aos prazos para 

requerimento, calendário e demais procedimentos adotados pela IES! Não deixe de estar com ele 

durante o semestre letivo! 

Muito obrigado por estar conosco! Fica aqui a promessa: “Faremos de você um excelente 

profissional!” e lembre-se: 

 

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que acreditam que o poder realizador 

reside no interior de cada ser humano, sempre que alguém descobre esse poder algo antes 

considerado impossível se torna realidade (Albert Einstein)” 

 

Que seja um ano de sucesso!  

Sejam bem vindos! 
 

 
 

 

Rafael da Silva Nascimento 

Diretor Geral 
 

 

 

 

Luciana de Abreu Discacciati 

Coordenadora Pedagógica 
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Nosso curso de Direito é realizado em dez períodos semestrais e cada período letivo 
semestral tem no mínimo 100 (cem) dias. 

As aulas acontecem regularmente de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 11:30 horas 

(diurno) e 18:50 às 22:20 horas (noturno), de acordo com calendário escolar semestral 

divulgado pela Coordenação desta IES. 

 

MATRÍCULA 

O aluno do Curso de Direito deve apresentar requerimento de matrícula junto ao 
setor responsável, juntamente com a seguinte documentação: 

- Duas cópias autenticadas do histórico escolar de curso de nível médio ou 

equivalente; 

- Cópia do RG; 

- Prova de quitação com os serviços militar e eleitoral; 

- Cópia do CPF; 

- Cópia da certidão de nascimento e/ou certidão de casamento; 

- duas fotos atuais no tamanho 3x4 cm; 

- comprovante de endereço; 

- demais documentos solicitados pela Secretaria. 

Semestralmente o aluno deverá proceder à sua rematrícula. 

 

RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

A matrícula é renovada de acordo com datas e prazos estabelecidos em calendário 

escolar e amplamente divulgados nos quadros de aviso desta IES. De acordo com o 
REGIMENTO INTERNO, o aluno poderá ingressar no período seguinte com até três 

dependências de aprovação em atividades referentes a períodos letivos anteriores. O 

cumprimento destas dependências terá prioridade sobre as demais matérias do período 

seguinte e será de inteira responsabilidade do aluno. 

O requerimento de renovação de matrícula deve ser instruído com o comprovante de 

pagamento da taxa, bem como a quitação da semestralidade anterior. O aluno deve estar 

quite com a Secretaria, com a Biblioteca e com a Tesouraria. 

A não renovação da matrícula implica em abandono de curso e desvinculação do 

aluno junto ao CESA. 

 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

O trancamento de matrícula é a interrupção das atividades escolares, a pedido do 
aluno e será feito no conjunto de disciplinas do semestre, pois não há trancamento por 

disciplina. 

É permitido o trancamento de matrícula até o decurso da primeira metade do período 

letivo. O aluno poderá trancar sua matrícula por período não superior a dois períodos letivos 



FACULDADE DE DIREITO 

Centro de Estudos Superiores Aprendiz 
Rua Norma Stefani, n.º 108 – Centro – Barbacena – MG 

CEP 36200-022 – Fone (32)3333-0860 

 

  4 

semestrais, incluindo aquele que for concedido. Ultrapassado este prazo, pretendendo 

retornar seus estudos nesta IES deverá passar por novo processo seletivo. 

O Trancamento de Matrícula não é permitido ao aluno que está matriculado no 1º 
período do curso. 

 

FREQUÊNCIA 

A frequência às aulas é obrigatória. Não haverá abono de faltas em caso de 

compromissos sociais, viagens de trabalho, dentre outros. 

O aluno deverá obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de presença, 
conforme exigência de legislação em vigor. Em caso de não cumprimento deste item o aluno 

estará automaticamente reprovado e não poderá realizar as avaliações finais. 

O aluno que se ausentar das aulas por motivos previstos em lei deverá justificar as 

faltas preenchendo formulário próprio na Secretaria, anexando o atestado ou documento que 

comprove a razão das faltas à escola, até 48 horas a partir do afastamento. O formulário 
poderá ser preenchido pelo próprio aluno ou por terceira pessoa indicada por ele. 

 - Principais motivos previstos em lei:  

 licença maternidade/90 dias (Lei nº 6202/1975); 

 serviço militar (Decreto Lei nº 715/1969); 

 participação em competições esportivas oficiais (Lei nº 9615/1998); 

 afecções congênitas ou adquiridas, doença infecto-contagiosa, traumatismo, 

incapacidade física de locomoção e síndromes hemorrágicas (Decreto Lei nº1044/1969). 

A Secretaria e a Coordenação serão responsáveis por comunicar aos professores a 
justificativa apresentada. 

Não há abono de faltas, mas, sim, a justificativa destas mediante atestado; portanto, 

as faltas devem ser lançadas no diário. 

As faltas justificadas não são computadas para o limite de 25% das permitidas no 
semestre. 

  O aluno que se enquadrar em alguns dos casos previstos acima poderá, se 

necessário, requerer regime especial na Secretaria. Durante a vigência do tratamento 

excepcional, o aluno não será dispensado de apresentar trabalhos de natureza individual e de 

prestar avaliações, devendo manter contato frequente com os professores e com a 
Coordenação do Curso. 

O aluno deverá se identificar na portaria da IES por intermédio do sistema de 

frequência eletrônica, valendo-se da digital devidamente cadastrada. Se necessário, a 

Direção da IES publicará uma portaria normatizando seu funcionamento. 

 

RENDIMENTO ESCOLAR 

A verificação do rendimento escolar do aluno será feita em cada disciplina, em 

função de seu aproveitamento em avaliações diversificadas exigidas. Fica assegurada ao 

aluno a revisão de provas e/ou de trabalhos escritos, desde que requerida no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da divulgação da nota. Não há revisão de provas orais e/ou 
práticas. 

O aluno deverá estar ciente de sua situação quanto à frequência e aos pontos 

obtidos no semestre, antes da avaliação final.  
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Durante o período letivo serão distribuídos 40 pontos e o aluno será considerado 

aprovado ao alcançar 70% (setenta por cento), ou seja, 28,00 (vinte e oito) pontos, além da 

presença de 75% (setenta e cinco por cento) do período letivo.  

Serão realizadas duas avaliações em datas determinadas pela Direção da IES, 

regularmente previstas no calendário escolar, cada uma valendo 10 (dez) pontos.  

O professor terá outros 10 (dez) pontos a serem distribuídos de forma livre, com 

trabalhos, avaliações etc. 

Os outros 10 (dez) pontos serão distribuídos de acordo com o desempenho do aluno 
na Prova Segmentada (Avaliação que reúne questões de todas as disciplinas cursadas no 

período respectivo), que será realizada em data a ser determinada pela Direção. 

A pontuação referente à prova segmentada será apurada pela Coordenação e 

comunicado aos professores e alunos. 

O cálculo das notas far-se-á até a segunda casa decimal, não sendo permitido o 

arredondamento. 

Será permitido o EXAME ESPECIAL ao aluno que alcançar, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) de freqüência, bem como, 40% (quarenta por cento) da média, 
porém, não tenha alcançado 70% (setenta por cento) dos pontos distribuídos no semestre 

letivo. 

O exame especial, escrito e individual, terá o valor de 10 (dez) pontos, no entanto, a 

pontuação máxima que poderá ser lançada será de 07 (sete) pontos, sendo condição sine 

qua non para realização do exame. Será considerado aprovado, portanto, o aluno que 
alcançar 70% (setenta por cento) dos pontos do total. 

 

PEDIDO DE REVISÃO/RECONSIDERAÇÃO DE PROVAS 

Ao aluno regularmente matriculado é facultado pedido de revisão/reconsideração de 

provas, para eventual correção e/ou reconsideração do resultado obtido. 

O pedido de revisão de prova deve ser feito junto a Secretaria, por escrito, 

rigorosamente, dentro do prazo de dois dias da divulgação da nota pelo professor, devendo o 

aluno fundamentar seu pedido, apresentando a divergência da questão impugnada. 

 

PROVA SEGMENTADA 

Em data designada pela Direção desta IES, o aluno submeter-se-á a uma avaliação 
contendo questões de múltipla escolha, na proporção de 05 (cinco) a 10 (dez) questões para 

cada matéria contida em sua grade curricular.  

A nota obtida na prova segmentada integrará a pontuação de todas as disciplinas do 

período. A correção e informação dos pontos ficará a cargo da Coordenação desta IES, 

podendo valer-se dos professores para correção da questão aberta. 

 

SEGUNDA CHAMADA 

O requerimento de segunda chamada deverá ser realizado de acordo com os prazos 

estabelecidos no calendário escolar. 
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Será cobrada taxa referente à Segunda Chamada, conforme tabela a ser consultada 

na Secretaria desta IES. Isenção somente para os casos de saúde, desde que devidamente 

comprovados. 

Nas datas, definidas no calendário escolar, serão aplicadas todas as avaliações que o 

aluno tenha deixado de participar, podendo, a critério da Direção desta IES, ocorrer 

dilatações do prazo. 

O professor poderá ainda optar pela prova oral em segunda chamada. Neste caso, o 

aluno deverá apresentar ao professor uma autorização da Coordenação para realizar a prova 
oral. Esta autorização será emitida após requerimento nos moldes previstos neste manual. 

 

DISPENSA DE DISCIPLINA 

Dispensa de disciplina é o aproveitamento de disciplinas já cursadas em outras 

instituições de ensino superior. Deve ser feito seu requerimento respeitando o calendário 

escolar. 

Documentação: histórico escolar original com registro de notas, frequência e carga 

horária correspondente às disciplinas cumpridas no estabelecimento de origem; ementas e 

programas de ensino das disciplinas emitidos e autenticados pela instituição de origem. 

É de responsabilidade da Coordenação de Curso dar parecer sobre o aproveitamento 
de estudos necessário à dispensa da disciplina, ouvidos, se necessário, os respectivos 

professores. 

Ressalte-se que enquanto aguarda o parecer sobre o pedido de dispensa, o aluno 

deverá cursar a(s) disciplina(s), para ter garantida a sua frequência. 

 

APROVAÇÃO 

Para o aluno ser considerado aprovado deverá apresentar frequência nunca inferior a 

75% (setenta e cinco por cento) e alcançar média nas avaliações acima de 70% (setenta por 

cento). 

 

DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

A Secretaria está preparada para atender aos alunos seguindo prazos previamente 
estabelecidos no Regimento Interno e em portarias. Funcionários e alunos devem tratar-se 

com urbanidade. Excessos serão apurados com o rigor necessário, aplicando-se as sanções 

previstas no Regimento Interno. 

 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do CESA funciona regularmente de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 
22:00 horas. 

Algumas normas deverão ser observadas pelos usuários da Biblioteca: 

- Não é permitido comer e/ou beber na biblioteca;  

- Não é permitido fumar nas dependências da biblioteca; 

- Todo material consultado deve ser deixado sobre as mesas; 
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- Não é permitido o uso de telefone celular na biblioteca; 

- Moderar o tom de voz e evitar barulho desfavorável ao ambiente de leitura e 

pesquisa; 

- Não utilizar aparelhos sonoros; 

- O usuário é diretamente responsável pelos materiais que retirar da Biblioteca, 

devendo indenizá-la pela perda ou eventuais danos causados aos mesmos;  

- Em caso de perda, extravio ou qualquer dano físico constatado no material, o 

usuário deverá realizar a reposição do material, substituindo-o por outro exemplar da mesma 
obra (autor, título, data e edição igual ou superior) ou obra similar (em caso de obra 

esgotada definida conforme política da Biblioteca). 

- O empréstimo é pessoal e intransferível e para tal o usuário precisa estar inscrito 

na Biblioteca. Não podem ser emprestadas mais de três obras para o mesmo usuário ao 
mesmo tempo;  

- A devolução de materiais retirados na biblioteca deve ser efetuada na data 

informada pelo atendente e estipulada pelo sistema. Sua entrega deve acontecer na 

Biblioteca, em mãos do atendente, no horário de funcionamento da Biblioteca, não podendo 
ser entregue em outro local do CESA. 

- A renovação do empréstimo poderá ser feita desde que o usuário esteja com a(s) 

obra(s) em mãos, não haja reserva da mesma para outro usuário, o usuário não esteja 

suspenso ou devendo e a devolução ocorra dentro do prazo determinado. 

- No caso de atraso na devolução da obra será cobrada multa por dia de atraso 
(tabela de multa a ser consultada na biblioteca) e por livro. A multa estipulada incide sobre 

dias corridos e números de obras em atraso. Os valores das multas poderão ser alterados 

valendo-se de uma portaria da Direção; 

- Apresentação de atestado médico não isentará o aluno da multa por atraso acima 
estipulada; 

- O usuário com situação irregular na biblioteca terá acesso limitado aos serviços, 

não podendo efetuar novos empréstimos, renovações e reservas de obras; 

- A reserva poderá ser efetuada desde que todos os exemplares da obra desejada 
estejam emprestados no sistema, devendo o usuário retirá-las na data marcada com prazo 

de 24hs, após o qual a obra será liberada para outro usuário.  

- A reserva somente será efetuada se o usuário não tiver débito na biblioteca. 

No entanto, alguns materiais não podem ser objeto de empréstimo domiciliar. Neste 
caso as consultas somente acontecerão nas dependências da biblioteca: 

- Obras de referência – periódicos, dicionários, enciclopédias, almanaques, 

bibliografias e similares;  

- Livros de uso exclusivo – São obras para consulta somente dentro da Biblioteca; 

- Materiais especiais - folhetos, revistas, jornais, disquetes, fitas K7 e CD Rom 
poderão ser emprestados mediante análise e autorização do Responsável.  

Estão disponíveis para consultas na secretaria da IES, o Regimento Interno da 

Faculdade de Direito, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).  

 

ACESSO À INTERNET PELO ALUNO NAS DEPENDÊNCIAS DA IES 

Havendo disponibilidade, o aluno poderá usar a internet wireless nas dependências 

desta IES, responsabilizando-se pelo conteúdo acessado, pela segurança de sua conta e 
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senha. É vedado ao aluno usar o sistema de internet para enviar, receber ou armazenar 

qualquer material inadequado ao meio acadêmico. 

É vedado também o uso da internet para jogos online, conteúdo adulto e 
entretenimento online, tais como Facebook e similares. 

O sistema de acesso à internet será realizado por intermédio de cadastro junto à 

Secretaria desta IES, onde o aluno assinará um termo de compromisso. 

O Aprendiz não se responsabiliza pelo material colhido na rede mundial de 

computadores, bem como acerca de eventuais danos morais e/ou materiais causados a 
terceiros pelos alunos desta IES. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – constitui atividade obrigatória, para fins 
de graduação, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico do 

curso a que pertence o acadêmico. 

Considerando o disposto acima e as normas gerais do TCC, somente está apto a 

colar grau o aluno que obtiver aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 
perante a Comissão Examinadora, que será formada pelo Orientador, um professor da IES e 

um professor Convidado. 

Um manual com as normas gerais do TCC serão editadas pela Coordenação 

juntamente com o professor de Metodologia Científica e será disponibilizado para facilitar o 

trabalho do aluno. 

Cada professor poderá orientar, no máximo, TRÊS alunos por período. Excedendo 

este número não haverá qualidade no atendimento entre aluno e professor.   

O TCC deverá seja entregue em mídia digital (CD - em formato PDF), após as 

correções finais do trabalho, e em data a ser fixada pela Coordenação, para o devido 
arquivamento na IES. 

 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

A entrada do aluno no Núcleo de Práticas Jurídicas deverá ocorrer em seus 

respectivos horários, seja na prática Real ou simulada, com tolerância máxima de 10 (dez) 

minutos. 

Iniciado o semestre letivo, o aluno terá o prazo de 10 (dez) dias para a realização de 

sua matrícula junto ao NPJ e/ou apresentação de convênio, se for o caso, sujeitando-se ao 
número de vagas para cada horário. 

Após a realização da matrícula, o aluno terá o prazo de 07 (sete) dias para a troca de 

horário de realização do estágio, respeitando a disponibilidade de horário. 

Os alunos deverão comparecer ao NPJ devidamente trajados ao ambiente de 
trabalho e ao exercício da profissão. 

O prazo máximo para a entrega das pastas de estágio para os alunos do 10º período 

é de 30 (trinta) dias anteriores ao término do semestre letivo. 
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DA PRÁTICA REAL 

As atividades de prática real obedecerão as seguintes orientações: 

Para o desenvolvimento das atividades da prática real, os alunos poderão se reunir 

em grupos de, no máximo, 03 (três) alunos. 

No primeiro contato ao cliente, serão exigidos comprovantes de renda, com limite de 

02 (dois salários mínimos) e de residência, indispensáveis ao seu atendimento, sendo 
entregue cartão contendo o nome dos estagiários responsáveis e horários para atendimento. 

No atendimento aos clientes do NPJ, deverá ser preenchida por completo, ficha de 

atendimento emitida pelo NPJ, contendo neste documento visto final do professor orientador, 

antes da liberação do cliente. 

Qualquer retorno dos clientes ao NPJ deverá ser acompanhado do cartão de 

identificação, contendo informações sobre estagiários e advogado responsável, sem o qual 

não haverá o atendimento. 

Os alunos deverão informar e cobrar de seus clientes a apresentação do cartão de 
identificação do cliente em cada retorno. 

Não será admitida em nenhuma hipótese o recebimento de documentos originais 

pelos alunos, bem como não será permitida a saída de quaisquer documentos do NPJ, 

referentes à clientes, salvo com expressa autorização do supervisor orientador. 

O recebimento dos documentos de clientes no Núcleo de Práticas Jurídicas, somente 
poderá ocorrer junto aos estagiários responsáveis, em seus respectivos dias e horários de 

atendimento, ficando expressamente proibido o seu recebimento por parte de funcionários do 

NPJ. 

Em caso de faltas, não serão admitidos atestados médico haja vista a possibilidade 
de reposição das aulas perdidas. Entretanto, esta reposição deverá ocorrer no máximo em 30 

(trinta) dias, a contar da data da falta, com o respectivo supervisor de estágio. 

Os estagiários deverão acompanhar as audiências provenientes dos processos em 

que estão sob sua responsabilidade, confeccionando ao final relatório assinado pelo advogado 
presente à audiência e o respectivo supervisor de estágio de pratica real. 

Pelo menos um estagiário deverá estar presente na audiência dos processos de 

responsabilidade do grupo. A avaliação desse comparecimento será para o grupo. 

Os estagiários são responsáveis por informar o andamento dos processos de sua 
responsabilidade ao supervisor orientador, cumprir os despachos exarados, bem como 

informar datas de audiências e dar ciência destas aos clientes atendidos por este NPJ. 

Findo o semestre será realizado uma avaliação de desempenho pelos supervisores do 

NPJ, podendo ser o acadêmico considerado apto ou inapto. 

 

DA PRÁTICA SIMULADA 

As atividades de prática simulada obedecerão as seguintes orientações: 

A prática simulada é obrigatória, inclusive para os alunos 

conveniados/dispensados, e não poderá ser substituída, em hipótese alguma, por 

outro tipo de atividade complementar. 

Para aprovação ao final do semestre letivo, o aluno deverá obter 75% (setenta e 
cinco por cento) de freqüência no diário, bem como, apresentar todas as peças processuais a 
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pedido do professor, que deverão ser elaboradas pelo próprio aluno, de forma manuscrita, 

não sendo aceito peças digitadas.  

 

DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO NPJ 

Na prática real, o aluno será avaliado de forma subjetiva, obedecendo os critérios 
de responsabilidade com os prazos, assiduidade, pontualidade, comprometimento e 

desempenho das atividades atribuídas ao acadêmico no decorrer do semestre, cumprindo as 

30 (trinta) horas de pratica acadêmicas.  

 

Na Prática Simulada, a pontuação será distribuída da seguinte forma: 

 

10 pontos – prova (discursiva, compreendendo elaboração de questões práticas ou 

elaboração de peça) (que deverão ser posteriormente arquivadas na pasta de estágio do 

aluno);                                                 

10 pontos – prova (discursiva, compreendendo a elaboração de questões práticas 

ou elaboração de peças); (que deverão ser posteriormente arquivadas na pasta de estágio do 

aluno) 

10 pontos – prova Segmentada. 

10 pontos – referente a entrega de todas as peças (que deverão ser posteriormente 

arquivadas na pasta de estágio do aluno) 

 

DOS CONTRATOS OU TERMOS DE CONVÈNIO 

Os estagiários que cumprirem a prática real fora das dependências do NPJ deverão 

seguir as orientações: 

Deverá ser requisitado, contrato e/ou termo de Convênio, junto ao Núcleo de Prática 

Jurídica, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do início do semestre letivo devendo ser 

encaminhados à Direção desta IES, para assinatura por intermédio de requerimento 

formulado pelo aluno; 

O requerimento será preenchido e entregue na Secretaria desta IES, juntamente 
com o contrato ou Termos de estágio, já assinado pelo responsável pelo estágio; 

A Secretaria encaminhará o requerimento e documentação à Direção no prazo 

máximo de 24 horas, certificando-se acerca da matrícula do aluno;  

Os contratos/termos de convênio, devidamente assinados por esta direção serão 

entregues ao Núcleo de Prática Jurídica no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para, 
após assinado pelo coordenador ser arquivado na pasta do aluno, bem como, na Secretaria 

desta IES, uma via será entregue ao aluno; 

Alunos com pendência junto à Biblioteca não terão os convênios referendados pela 

Direção; 

Os casos omissos serão decididos pela Direção/ Coordenação desta IES; 

O termo de convênio deve constar: data de início e término do compromisso, 
renovando-se a cada semestre, observando-se o limite máximo de 4 semestres consecutivos, 

observados os ditames da lei de estágio, horário do estágio a ser cumprido; atividades a 
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serem desenvolvidas pelo estagiário; assinatura do responsável pelo acompanhamento do 

estágio, assinatura do diretor desta IES/Coordenador e do acadêmico.  

 

DA PASTA DE ESTAGIO  

No final do curso, o estagiário deverá apresentar pasta, dela constando 

necessariamente: cópia da folha de freqüência; cópias das atividades desenvolvidas 
devidamente assinadas pelo estagiário ou com ressalva do responsável pelo estágio realizado 

de que o acadêmico laborou naquela peça ou ato processual e a avaliação dessas atividades, 

feita de acordo com a previsão no convênio firmado. 

   Todas as petições e avaliações da pratica simulada. 

Deverão constar ainda as atividades complementares (ensino, pesquisa e extensão) 
que deverão somar um total de 180 horas, se o aluno for conveniado e suas horas de estágio 

ultrapassarem o exigido, o saldo poderá servir como horas complementares. 

 

DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS E DISPENSADOS 

Os estagiários dispensados da prática real pelos motivos de 
incompatibilidade/impedimento, previstos no Estatuto da OAB art. 28 e seguintes, bem como 

os estagiários conveniados, poderão ser avaliados através de um trabalho, cujo tema será 

elaborado pelos supervisores da prática real, ou somente pela avaliação do responsável pelo 

estágio, ficando a forma de avaliação a critério da Coordenação. 

 

DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

O acadêmico, matriculado a partir do 7º período, deverá cumprir as atividades da 

disciplina Prática Jurídica I, II, III e IV, na seguinte forma: 

 

PERÍODO TOTAL PRAT 

REAL 

PRAT  

SIM. 

VISITAS AUDIÊNCIAS 

 

 

7º 

 

 

75h 

 

 

30h 

 

 

30h 

 

3 

2h cada 

9h Civeis de Instrução 

 2 Rito Ordinário 

1h 30’ cada 
 4 Rito Especial ou Sumário 

1h 30’ cada 

 

 

8º 

 

 

75h 

 

 

30h 

 

 

30h 

 

 

X 

15h Trabalhistas 

 3 Instrução 

2h cada 
 9 Conciliação  

1h cada 
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9º 

 

 

 
 

 

 

75h 

 

 

 
 

 

 

30h 

 

 

 
 

 

 

30h 

 

 

 
 

 

 

X 

15h Criminais 

 3 Competência Juiz Singular  

1h cada 
 1     Comp. Júri 

1h cada 

 3 Procedimentos Especiais  

1h cada 

 2 Sessão Tribunal do Júri 
4h cada 

 

 
 

 

 

10º 

 
 

 

 

75h 

 
 

 

 

30h 

 
 

 

 

30h 

 
 

 

 

X 

15h Justiça Comum 
 10 Comercial ou Tributário 

1h cada 

 2 Instrução Comercial ou 

Tributário 
1h cada 

 

 

COLAÇÃO DE GRAU 

A Colação de Grau é o evento pelo qual se constata o preenchimento dos requisitos 

necessários à conclusão de curso. Constitui ato público e coletivo realizado em sessão solene 

da Instituição. 

São exigências para o aluno participar da colação de grau: 

 Ser aprovado em todas as disciplinas previstas na grade curricular; 

 Receber certificado de aprovação do Núcleo de Prática Jurídica; 

 Estar quite com a Secretaria (notas e documentação); 

 Estar com o Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela Banca Examinadora; 

 Estar quite com a Biblioteca e com a Tesouraria. 

As turmas finais deverão designar “Comissões de Formatura” que as representarão 

perante a Instituição. 

O graduando que comparecer à solenidade de Colação de Grau, sem o devido 
atendimento às exigências acima, não terá aceito o seu ato pela IES, para efeito de 

obrigações legais. 

 

PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA 

Os requerimentos deverão ser feitos pessoalmente ou através de terceiros, não 

sendo aceitos pedidos por telefone. 

Para requerer qualquer documento, o aluno deverá especificar o fim ou o órgão a ser 
direcionado. 

TIPOS DE DOCUMENTOS E PRAZOS PARA ATENDIMENTO 
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DOCUMENTO PRAZO PARA ATENDIMENTO 

Histórico Escolar  10 dias úteis 

Ementa do curso – por matéria 10 dias úteis 

Declaração e Atestado 5 dias úteis 

Programa de Curso 5 dias úteis 

Grade Curricular 5 dias úteis 

Segunda chamada de prova 1 dia útil 

Demais documentos Mínimo de 10 dias úteis 

 

A taxa deve ser paga no ato do requerimento. O aluno deverá apresentar recibo 

de quitação do valor da taxa do(s) documento(s) solicitado(s) para retirá-lo(s) na Secretaria. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Durante o curso o aluno deverá ficar atento ao quadro de avisos de sua sala de aula. 

Portarias, comunicações e demais atos serão disponibilizados neste local para o conhecimento 
de todos. 

Este guia não substitui o Regimento Interno do Centro de Estudos Superiores 

Aprendiz que continuará norteando toda a linha de trabalho desta IES. 

 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ  

Faculdade de Direito 

 


