UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PROCESSUAL
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

INFORME
A COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – ESCRITÓRIO MODELO, no uso de suas atribuições
institucionais, considerando o objetivo de conferir maior segurança de envio e rapidez no processamento
das solicitações discentes, INFORMA o que segue.
Os ALUNOS INSCRITOS NAS DISCIPLINAS DE PRÁTICAS JURÍDICAS I, II, III E IV a partir do semestre de
2020/2º e que pretendam obter “Dispensa”, DEVERÃO encaminhar sua Solicitações mediante formulários
próprios (anexos), instruídos com documentos correlatos, todos dispostos em ARQUIVO ÚNICO, para os emails específicos abaixo indicado:
Inscritos por área

e-mail

Prática Jurídica I - TRABALHISTA

npj.trabalho.uerj@gmail.com

Prática Jurídica II - PENAL

npj.penal.uerj@gmail.com

Prática Jurídica III - CÍVEL

npj.civil.uerj@gmail.com

Prática Jurídica IV

Escolher uma das áreas anteriores.

Desse modo, os alunos inscritos em:
- PRÁTICA JURÍDICA I: enviar em arquivo único o pedido de dispensa com toda documentação exigida para
o seguinte e-mail: (npj.trabalho.uerj@gmail.com). Os professores responsáveis pela área trabalhista. Prof.
Daniel Queiroz, responsável pela área.
- PRÁTICA JURÍDICA II: enviar em arquivo único o pedido de dispensa com toda documentação exigida para
o seguinte e-mail: (npj.penal.uerj@gmail.com). Professor Diogo Malan, responsável pela área.
- PRÁTICA JURÍDICA III: enviar em arquivo único o pedido de dispensa com toda documentação exigida
para o seguinte e-mail: (npj.civil.uerj@gmail.com). Os professores responsáveis pela área cível são Álvaro
Sagulo (alunos com nomes iniciados com as letras A a L) e Rosângela Zagaglia (alunos com nomes iniciados
com as letras M a Z).
- PRÁTICA JURÍDICA IV: enviar em arquivo único o pedido de dispensa com toda documentação exigida
para a área de preferência: trabalhista, penal ou cível e enviar para os e-mails já discriminados acima.

O e-mail npj@uerj.com.br deverá ser utilizado para questões administrativas, tais como:
- solicitação de Declarações para expedição de carteira de estagiário(a) da OAB;
- solicitação de Aferição Oral;
- dúvidas em geral;
- orientação jurídica para os usuários do serviço público/assistidos.
Rio de Janeiro, RJ, 10 de fevereiro 2021.
Coordenação do NPJ.

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
(UM formulário para CADA disciplina).
Recomenda-se que o discente guarde cópia de todos os documentos anexados a esta solicitação.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PROCESSUAL – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA.

Eu, ___________________________________________________________________________: ________________________________,
(nome completo e legível)
(matrícula)
e-mail: ____________________________________________________________________telefone: (___)_________________________
inscrito(a) na disciplina Prática Jurídica (

)I

(

) II

(

) III ou (

) IV, área: ______________________ , na forma do Capítulo III

do Regulamento para as Atividades de Prática Jurídica – Escritório Modelo, SOLICITO ao(à) Docente Responsável pela Disciplina a dispensa
dos plantões no estágio supervisionado por motivo de:
(

) Estágio na Defensoria Pública (Art. 7o do Regulamento do EM; art. 13 da Portaria n. 1.886/94, do MEC)

(

) estagiário na área jurídica (art. 8º., §1o , do Regulamento do EM).

(

) estagiário na Procuradoria da UERJ (art. 8º., §2o , do Regulamento do EM).

(

) servidor público na área jurídica (art. 8º., §3o , do Regulamento do EM).

(

) empregado em empresa privada ou pública na área jurídica (art. 8º., §4o , do Regulamento do EM).
Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, RJ, ________ de _____________________ de __________.

_________________________________________________________________
(assinatura do solicitante)

Recebido em: _____/ _____/_________.

_________________________________________________________. Constam anexas _______folhas.
Nome e matrícula do(a) recebedor(a) no Escritório Modelo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parecer do Docente:
(

) Deferido

( ) SOBRESTADO (art. 11)

(

) Indeferido*

( ) EM EXIGÊNCIA*.

*Motivo (caso necessário, completar no verso): ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______.

___________________________________
Assinatura do(a) docente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi a solicitação de dispensa dos plantões referentes à disciplina Prática Jurídica _____________. Constam anexas ___________________ folhas.
Nome do(a) Aluno(a): __________________________________________________________________________________________________________.
Em: _____/ _____/________. _______________________________________________________________________________________________
Nome e matrícula do(a) recebedor(a) no Escritório Modelo

ANEXO VII - TERMO DE RESPONSABILIDADE

PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
(CAPÍTULO II DO REGULAMENTO DO NPJ)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PROCESSUAL – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

Eu, ____________________________________________________________________________________________________; _____________________________,
(nome completo e legível)
(matrícula)
e-mail: ____________________________________________________________________________ telefone: (____) _________________________________
inscrito(a) na disciplina Prática Jurídica (

)I

(

) II

(

) III ou (

) IV área: _______________________________,

solicito a dispensa, na forma do Capítulo II do Regulamento das Atividades de Estágio Profissional Supervisionado Prática Jurídica – Escritório Modelo, mediante Formulário específico e, simultaneamente, assino o presente Termo de
Responsabilidade confirmando e afirmando o que segue:

(i)

que estou anexando a este Requerimento TODA documentação obrigatória indicada no Regulamento do
EM;

(ii)

que estou ciente dos critérios de avaliação descritos nos Artigos 10 e 11 do Regulamento do NPJ, que as
informações por mim prestadas, bem como os documentos ora anexados, são legítimos;

(iii)

que os documentos anexos NÃO foram utilizados para dispensa de outra disciplina de Prática Jurídica e
que conheço a determinação descrita no §3o do art. 10 do Regulamento do EM, bem como as
consequências em caso de violação ao disposto;

(iv)

que estou ciente das implicações institucionais, cíveis e criminais que decorrem de afirmação falsa de fatos
e apresentação falsa de documentos.
Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, RJ, ________ de _____________________ de __________.

_________________________________________________________________
(assinatura do solicitante)

Recebido em: ______/ _______/___________. ______________________________________________________________________________
Nome e matrícula do(a) recebedor(a) no Escritório Modelo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi o TERMO DE RESPONSABILIDADE pelos documentos apresentados, simultaneamente ao requerimento de dispensa dos plantões (ANEXO I) referentes
à disciplina Prática Jurídica _________, área: _________________________.
Nome do(a) Aluno(a): __________________________________________________________________________________________________________.
Em: _____/ _____/________. _______________________________________________________________________________________________
Nome e matrícula do(a) recebedor(a) no Escritório Modelo

