
 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS SOBRE O SAJU - 2021.1 

 
Com intuito de facilitar o acesso às informações sobre as atividades da disciplina de Serviço de 

Atendimento Jurídico – SAJU 2021.1, o ESTÁGIO INTERNO no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e 

ESTÁGIO PROFISSIONAL EXTERNO (DISPENSA), seguem abaixo as orientações sobre os 

procedimentos necessários.  

 A matrícula no NPJ depende do cumprimento dos pré-requisitos institucionais, conforme Matriz 

Curricular do Curso, cabendo ao discente a responsabilidade no atendimento de tais requisitos;  

 O descumprimento, omissão ou incorreção de informação, acarretará no cancelamento da 

matrícula no SAJU e consequente desligamento do estagiário;  

 O discente que não estiver devidamente matriculado na disciplina, não poderá participar 

das atividades ali desenvolvidas; 

 O discente deve entregar os Termos de Compromisso de Estágio, ao Núcleo de Estágios da 

UniFG, no período de 04 a 19 de fevereiro de 2021, de acordo às orientações apresentadas no 

INFORMATIVO sobre a entrega destes documentos, divulgada nos meios de comunicação da 

IES, nos grupos de líderes e postado na Aba do Núcleo de Estágios no Site Institucional; 

 O discente deve estar ciente que a entrega do Termo de Compromisso está associada à 

matrícula na disciplina de SAJU, portanto, caso não realize o procedimento de matrícula dentro 

do prazo estabelecido, o Estágio será invalidado; 

 A entrega fora deste período acarretará o pagamento de multa, de acordo com o Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais.  

 

 Os discentes que estiverem aguardando algum prazo institucional, como solicitação de quebra 

de pré-requisito ou outras questões administrativas, devem entregar a documentação para evitar 

o pagamento da taxa por atraso. Se posteriormente for impossibilitado de cursar a disciplina, tal 

documentação será desconsiderada; 

DO ESTÁGIO INTERNO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ: 

O ESTÁGIO INTERNO (disciplinas SAJU) do semestre 2021.1 terá suas atividades iniciadas em 22 

de fevereiro de 2021 e encerradas em 14 de julho de 2021, para tanto os alunos deverão se atentar 

para seguintes informações e procedimentos: 

 

 DISCIPLINA – alocar a disciplina na turma “NPJ/INTERNO”. Aqueles que não alocarem desta 

forma, não poderão cursar o Estágio Interno; 

 CARGA HORÁRIA – para obtenção da aprovação na disciplina, o discente deverá obter 100% 

de frequência e completar 80h de estágio, incluindo expedientes internos e atividades de campo, 

bem como apresentar até o último dia de estágio da sua respectiva turma de estágio, o Relatório 

Final de Atividades Diárias, descrevendo todas as atividades desenvolvidas ao longo do período, 



 
 

inclusive com indicação do horário de início e do final de cada expediente ou atividade, conforme 

modelo disponibilizado pelo NPJ, além de observar o disposto no manual do aluno; 

 RELATÓRIO – o Relatório deve conter a descrição “manuscrita” de todas as atividades 

desenvolvidas no estágio ao longo do semestre 2021.1, como audiências de mediação, audiências 

judiciais, inquéritos policiais, peças jurídicas (petições, sentenças, pareceres, despachos, ato 

ordinatório, intimações, citações...) elaboradas e/ou protocoladas, indicando o número do processo 

e o sistema em que foram protocoladas, atendimento ao público, e todas as demais atividades, 

devendo ser assinado pelo estagiário e o  supervisor do estágio, acompanhado dos documentos 

comprobatórios, conforme modelo disponibilizado na aba do NPJ no site da UNIFG e orientações 

do supervisor interno do NPJ.  

 PRAZO ENTREGA RELATÓRIOS – a entrega do Relatório Final de Atividades Diárias do 

Estágio será exclusivamente ao NPJ, por e-mail, no último dia de estágio do aluno e da sua turma 

de Estágio Interno no NPJ, e para os alunos que optarem pelo Estágio Externo será até o dia 14 de 

julho de 2021. 

 VESTUÁRIO – o aluno deve se apresentar em traje social nas dependências do NPJ. O seu 

comparecimento com vestuário inadequado como blusas de malha, sandália rasteira, saia curta, 

decotes ou roupas transparentes, boné, etc., o impossibilitará de estagiar naquele dia, sujeitando-o 

a falta, bem como, em caso de reincidência, em advertência; 

 

DO ESTÁGIO PROFISSIONAL EXTERNO - DISPENSA: 

Aqueles que pretendem realizar a atividade de estágio da disciplina de SAJU 2021.1 em campo externo, 

ou seja, Estágio Profissional Externo/Dispensa, deverão se atentar para as seguintes orientações:  

 O PERÍODO - o Estágio Externo 2021.1 poderá ser feito entre o dia 22/02/2021 a 14/07/2021, 

mas o prazo para entregar os TERMOS DE COMPROMISSO deve atender o período determinado 

pelo Núcleo de Estágios, posto no texto introdutório deste documento. 

 DISCIPLINA – o aluno que optar pelo Estágio Externo deve atentar que as atividades a serem 

realizadas devem estar relacionadas com a disciplina que se matricular, por exemplo, os alunos que 

fizerem o Estágio Externo do SAJU 1 ou do SAJU 2 (CÍVEL), deverão realizar atividades da área 

cível, como audiência cíveis, petições e peças jurídicas no âmbito cível. Os alunos que fizerem 

Estágio Externo do SAJU 3 (PENAL), deverão realizar atividades relacionadas à disciplina, ou seja, 

no âmbito criminal. Da mesma forma, os alunos que se matricularem no SAJU 4 e optarem por 

fazer o Estágio Externo, deverão realizar atividades no âmbito do Direito Previdenciário “e” 

Trabalhista. 

 GRUPO DE WHATSAPP – o aluno que solicitar o Estágio Profissional Externo deverá entrar 

em contato com o NPJ, para inclusão no grupo de WhatsApp específico, para 

acompanhamento e orientações do estágio pelo supervisor interno da UniFG, devendo 

participar ativamente das reuniões do NPJ realizadas periodicamente durante todo o estágio, 

em horários que serão indicados pelo NPJ, para apresentarem ao supervisor da UniFG o 

Relatório Diário de Atividades desenvolvidas no estágio externo no período, cujo modelo se 

encontra disponibilizado em link específico na aba do Núcleo de Estágios no Portal UniFG, 

ocasião em que será o aluno avaliado pelo supervisor UniFG; 

 



 
 

 

 

 

 CARGA HORÁRIA – para obtenção da aprovação na disciplina, o discente deverá obter 100% 

de frequência, e alcançar 100% da carga horária estabelecida para a disciplina (80h), 

incluindo os expedientes internos de estágio e atividades de campo com atribuição de carga 

horária, bem como apresentar ao NPJ até o dia 14/07/2021 o Relatório de Atividades Diárias com 

a descrição “manuscrita” de todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, inclusive 

constando o horário de início e término de cada expediente ou atividade, para o cômputo da carga 

horária, observando rigorosamente os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO contidos no modelo de 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIAS disponibilizado pelo NPJ, além de observar o disposto 

no manual do aluno 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - os Critérios de Avaliação dos alunos do estágio externo são os 

mesmos utilizados pelos alunos do estágio interno, e encontram-se na 1ª folha do Relatório de 

Atividades Diárias disponibilizados na aba do Núcleo de Estágios no Portal UniFG. Assim, o 

aluno deve adotar o Relatório de Atividades Diárias e os Critérios de Avaliação correspondente ao 

SAJU (1, 2, 3 ou 4) que estiver matriculado. 

 O RELATÓRIO – deve conter todas as atividades desenvolvidas ao longo do semestre 2021.1, ser 

assinado pelo estagiário e pelo supervisor de campo, acompanhado dos documentos 

comprobatórios, conforme orientações que serão passadas pela coordenação do NPJ e o modelo 

de Relatório disponibilizado na aba do NPJ no site da UNIFG; 

 PRAZO ENTREGA RELATÓRIOS – o prazo máximo para a entrega do Relatório Final de 

Estágio é o dia 14 de julho de 2021, exclusivamente ao NPJ, por e-mail, na forma que o próprio 

NPJ orientará; 

 VESTUÁRIO – o aluno deve se apresentar em traje social nos locais de estágio. O seu 

comparecimento com vestuário inadequado, como: blusas de malha, sandália rasteira, saia curta, 

decotes ou roupas transparentes, boné, etc., implicará diretamente na avaliação do desenvolvimento 

e comprometimento do aluno, podendo o supervisor de campo impossibilitar a permanência no 

local de estágio naquele dia, sujeitando-o a falta, bem como, em caso de reincidência, em 

advertência; 

ATENÇÃO! 

 É importante destacar que qualquer omissão, rasura ou incorreções nas informações prestadas 

poderão acarretar na reprovação do aluno no estágio; 

 O cumprimento dos prazos e conteúdo das informações é de responsabilidade dos discentes. 

 

Guanambi/BA, 01 de fevereiro de 2021.  

Roney Sérgio Oliveira Carvalho 

Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas UNIFG 

Cristiana Mota Costa Lima 

Coordenação do Núcleo de Estágios UNIFG 


