OFICINA DE PRÁTICA JURÍDICA – PRASJUR
ADVOGANDO NO VERÃO
Período: 22/01/2019 à 07/02/2019
De terças-feiras à quintas-feiras, das 14h às 17h.
OBJETIVO:
- Proporcionar aos acadêmicos de Direito o aprendizado teórico e prático
dos procedimentos cíveis.
- Possibilitar a visão da prática real das atividades dos operadores do
direito no âmbito de um escritório de advocacia.
- Despertar nos acadêmicos a importância da experiência prática do
direito, inclusive para habilitar-se em outros estágios nas várias esferas do
Judiciário.
PÚBLICO ALVO:
Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS que já tenham cursado ou
estejam cursando a disciplina de Prática Civil II.
PROGRAMA:
I - Módulo Teórico:
Noções sobre Processo e Procedimento. Sujeitos da Relação Processual
(conceito de parte, capacidade processual e capacidade postulatória). Atos
Processuais das partes e do juiz. Da Audiência como ato processual
(conciliação e instrução). Noções de recursos do processo civil.
II – Módulo Prático:
Análise e cumprimento de notas de expediente; diligências para
cumprimento dos prazos processuais; preparação de audiências e contato
telefônico com as partes; análise de processos; elaboração de recursos.
DIAS e HORÁRIOS:
De 22/01/2019 à 07/02/2019
Terças à quintas-feiras, das 14h às 17h.

VAGAS:
6 vagas.

LOCAL DA OFICINA:
Sala do PRASJUR na UNISINOS

Av. Unisinos, 950, sala B 02 104, Bairro Cristo Rei - São Leopoldo/RS

CARGA HORÁRIA:
3 horas por dia, de segunda à quinta-feira.
Total de 27 horas a serem aproveitadas como atividade complementar.
FREQUÊNCIA EXIGIDA:
85%
CONDIÇÕES DE SELEÇÃO:
1. Análise do Currículo.
2. Preenchimento do requisito (Prática Civil II).
2. Os(as) alunos(as) selecionados(as) deverão, obrigatoriamente,
comparecer ao primeiro encontro, dia 22/01/2019.
3. Os(as) alunos(as) que não comparecerem ao primeiro encontro de
orientação serão considerados desistentes.
INSCRIÇÃO:
As inscrições devem ser realizadas até o dia 18/01/2019 ou até serem
preenchidas as vagas, mediante entrega da ficha de inscrição na Secretaria
do PRASJUR (B 02 104), das 8h às 12h ou das 13h30min às 17h30min.
Fichas de Inscrição disponíveis na secretaria do PRASJUR e no site “Fique
Sabendo” da Escola de Direito, no link da oficina.
http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/
E-mail: prasjur@unisinos.br
A participação na Oficina é gratuita.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
PRASJUR – Programa de Prática Sociojurídicas
Sala B 02 104
Telefone: (51) 3590-8425
E-mail: prasjur@unisinos.br

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR

Assistência Jurídica Gratuita

FICHA DE INSCRIÇÃO
Oficina de Prática Jurídica:

Advogando no Verão
Período: 22/01/2019 à 07/02/2019
(Terças, quartas e quintas-feiras – das 14h às 17h)

Nome completo: _____________________________________________________________________________
Nº Registro Acadêmico (matrícula): __________________
Login da UNISINOS: ____________________
Endereço: ____________________________________________Nº:_________Complemento:____________
Bairro:__________________________ Cidade: __________________________________ Estado: _______
Identidade (RG): ________________________________ CPF: _________________________
Data nascimento: ______/______/_______ Etnia:____________________
Fone: (____) _________________________
E-mail: __________________________________________

Data: _________/____________/____________

Assinatura: _______________________________

OBS: Preencher os dados com letra bem legível.
Os alunos selecionados serão avisados sobre a seleção pelo
e-mail informado ou por meio de contato telefônico, após
a data de término das inscrições da oficina.
Término do período de inscrições: 18/01/2019
Curso de Direito – Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
Av. Unisinos, nº 950. Cristo Rei – São Leopoldo / RS – Centro 1 – Sala 1B100
Telefone (51) 3590 8425 – prasjur@unisinos.br
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