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SEJA BEM VINDO! 

 

Como forma de esclarecer todas as dúvidas sobre a 

realização de estágios, este manual do estagiário 

descreve as normas para o funcionamento do Estágio 

Obrigatório e não Obrigatório para o Curso de Direito 

das Faculdades Santo Agostinho. 

Além do manual, o discente poderá buscar 

esclarecimentos e acompanhamento junto ao setor do 

Núcleo de Carreiras, por meio do endereço eletrônico: 

nucleodecarreiras.vic@fasa.edu.br. 

O estágio é o seu primeiro passo para uma carreira 

promissora. Desejamos sucesso em seus desafios 

profissionais.  

 

 

O QUE É O ESTÁGIO? 

 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio 

como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o 

trabalho produtivo do estudante. O estágio integra o itinerário 

formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico do 

curso.  

 

Por fazer parte deste itinerário formativo, o estágio é de 

grande importância no currículo, cuja relevância pode ser 

observada da seguinte forma: 

 

a) acelera a formação profissional; 



 
 

 

 
 

 
 

b) possibilita aplicar as lições e os conhecimentos teóricos obtidos em sala de 

aula; 

c) estimula a vocação para o estudo, ajudando a perceber a finalidade do 

aprendizado; 

d) facilita a escolha de um foco ou área da futura profissão; 

e) proporciona o contato com o futuro ambiente profissional; 

f) possibilita perceber as lacunas de aprendizagem e buscar o aprimoramento do 

perfil profissional e das competências; 

g) propicia melhor relacionamento humano. 

 

 

O QUE É O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?  

 

É o estágio definido como pré-requisito no projeto pedagógico 

do curso para aprovação e obtenção do diploma, 

indispensável para a sua integralização (§1º, do art. 2º da Lei 

nº 11.788/2008). 

 

O QUE É ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO? 

 

É uma atividade opcional extracurricular, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória (§2º, do art. 2º da Lei nº 

11.788/2008). Na hipótese de estágio não obrigatório, é 

indispensável a concessão de bolsa ou outra forma de 

contraprestação, bem como do auxílio-transporte (art. 12 da 

Lei nº 11.788/2008). O acadêmico interessado em realizar o 

estágio, deve procurar o Núcleo de Carreiras, manifestando interesse e pedir 

orientações; verificar se na instituição onde pretende estagiar possui Termo de 

Convênio; elaborar o Termo de Compromisso de Estágio; dentre outros. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

O ESTÁGIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO (PPC) DE DIREITO 

 

Entende-se por estágio supervisionado qualquer atividade 

que propicie ao aluno adquirir experiência profissional 

específica e que contribua, de forma eficaz, para a sua 

absorção pelo mercado de trabalho. Enquadram-se nesse 

tipo de atividade as experiências de convivência em um 

ambiente de trabalho, cumprimento de problemas e de 

possibilidades de resoluções.  

 

O estágio curricular deve ser acompanhado por docentes que estejam inseridos na 

mesma área do estágio. O aluno deverá trabalhar o conhecimento com o objetivo de 

ter: um pensamento independente; desenvolver a sua capacidade de estruturar; 

contextualizar problemas; buscar soluções alternativas às propostas.  

 

Além da oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos em sala de aula, 

durante a formação do aluno, também cria a oportunidade de desenvolver novos 

conhecimentos e relações interpessoais.  

 

Para ser caracterizado como complementação da formação curricular e treinamento, 

o estágio deve ser condizente com o currículo do curso frequentado pelo aluno. 

Portanto, para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 

estágio previsto no currículo do curso.  

 

Os estágios extracurriculares serão coordenados pelo coordenador do Núcleo de 

Carreiras, sendo este o setor responsável pelo disciplinamento, controle, 

acompanhamento e supervisão geral. O Núcleo de Carreiras conta com professor com 

carga horária para atendimentos acadêmicos e relações com as Instituições parceiras.  

 



 
 

 

 
 

 
 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso de 

Direito será realizado através do Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), setor de apoio à Prática Jurídica 

desenvolvida no âmbito das disciplinas em geral e de 

supervisão das disciplinas de Práticas Jurídicas, bem como 

das atividades complementares consistentes em estágios 

profissionais de caráter externo, obrigatório ou facultativo, 

do Curso de Graduação em Direito das Faculdades Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC), cuja carga 

horária mínima será de 400 (quatrocentas) horas.  

 

Comporão o NPJ os seguintes órgãos e serviços: a) Serviço 

de Assistência Jurídica (SAJU); b) Núcleo Alternativo de 

Resolução de Conflitos (NARC).  

 

O Serviço de Assistência Jurídica Gratuita – SAJU tem por objetivo promover a 

inserção do acadêmico na prática jurídica real, além de oferecer uma prestação de 

serviços jurídicos à população carente da comunidade local. 

 

No Núcleo Alternativo de Resolução de Conflitos serão realizados atendimentos, no 

âmbito jurídico, conciliações e mediações com a finalidade de resolver conflitos, de 

forma célere e eficaz, a fim de evitar a judicialização de demandas que poderão ser 

sanadas por meio da mútua compreensão das partes. 

 

As disciplinas ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II, III e IV, com carga horária de 100 

(cem) horas cada, a serem cumpridas pelo acadêmico nas dependências da 

Instituição de Ensino, através do NPJ, a qual incluirá o aluno nas diversas questões 

metodológicas relacionadas ao estágio, além de proporcionar-lhe o conhecimento 

necessário à atuação na área escolhida, considerando ser esta uma oportunidade, no 

curso, para o desenvolvimento de habilidades práticas e um maior contato com a 

realidade.  



 
 

 

 
 

 
 

 

No Núcleo de Práticas Jurídicas são realizados, simultaneamente, o Estágio 

Supervisionado relativo às disciplinas de Práticas Jurídicas Real e Simulada, contendo 

parte Teórica, bem como o acompanhamento de estágios desenvolvidos em órgãos 

públicos e instituições privadas. 

 

Durante o período de estágio, o estudante deverá elaborar um relatório das atividades 

desenvolvidas. A importância dos relatórios reside no acompanhamento do estudante 

no estágio, como também, iniciá-lo na elaboração de relatórios específicos 

relacionados às atividades profissionais futuras e, ainda, fornecer ao coordenador do 

estágio e ao professor orientador uma ferramenta de avaliação do estagiário.  

 

É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio curricular 

supervisionado previsto nos componentes curriculares do curso, nela podendo incluir 

as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.  

 

A realização do Estágio Curricular Supervisionado, quando não realizado através do 

Núcleo de Práticas Jurídicas, dá-se mediante Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE) celebrado entre o aluno, a Instituição de Ensino e a parte concedente.  

 

São atribuições do estagiário:  

a) participar ativamente das atividades de estágio que lhes 

forem atribuídas; 

b) cumprir a carga horária e o estabelecido pelo projeto de 

estágio; 

c) participar de reuniões e/ou sessões de avaliação; 

d) elaborar e apresentar um relatório de cada etapa do 

estágio; 

e) elaborar um relatório final do estágio. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

NPJ VIRTUAL 

 

O projeto NPJ Virtual passou a ser desenvolvimento em abril 

de 2020, de iniciativa e coordenação da Dra. Silvana Gomes 

Silva, advogada do Núcleo Alternativo de Resolução de 

Conflitos – NARC, em parceria com o Núcleo de Práticas 

Jurídicas – NPJ, Serviço de Atendimento Jurídico – SAJU e 

o Núcleo de Carreiras, regulamentado através da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS 01.2020, dispondo sobre a implantação e 

regulamentação do NPJ Virtual, aprovada e publicada em 

01 de junho de 2020. 

 

O NPJ Virtual tem por finalidade prover a manutenção do atendimento e acesso à 

justiça aos hipossuficientes da comunidade local, em todos os seus aspectos 

(econômico, social, cultural), bem como o aprendizado e a formação dos alunos. 

Como ferramenta de comunicação e atendimento à comunidade, ora assistidos, 

elegeu-se o aplicativo WhatsApp, em razão deste ser a ferramenta mais acessível e 

de fácil manuseio. Para isso, foram desenvolvidos CARDs contendo as instruções, 

dias e horário de atendimento e o número para contato, divulgados nas redes sociais.  

 

Nas demandas com que envolvam procedimentos extrajudiciais ou encaminhamento 

à mediação, os atendimentos em dia e horário previamente agendados, serão 

acompanhados pelos alunos monitores do NARC, mediante prévia orientação e 

posterior feedback. Afinal, por meio do NARC, o aluno poderá ter acesso à prática 

jurídica desde o primeiro semestre do curso. Por outro lato, tratando-se de demandas 

que necessitem da judicialização, os atendimentos serão desenvolvidos pelos alunos 

do SAJU. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

APROVEITAMENTO DE ESTÁGIO 

 

O Serviço de Assistência Jurídica - SAJU é obrigatório aos 

discentes a partir do 7º semestre, cuja carga horária é dividida em 

prática real e prática simulada. A prática real poderá ser exercida 

internamente, na Instituição de Ensino, ou externamente, por meio 

de estágio obrigatório em escritórios de advocacia ou órgãos 

públicos conveniados com a FASA e Termo de Estágio 

supervisionado. A prática externa terá de ser concomitante com a 

matrícula no SAJU, e só haverá aproveitamento de estágio externo 

da parte prática, conforme previsto no Regulamento no NPJ. 

Ademais, o aluno deverá apresentar relatórios periódicos de 

atividades externas, de modo trimestral, para convalidação da 

carga horária de prática real do SAJU escolhido para convalidar.  

 

 

O estágio supervisionado externo, para substituir o estágio 

supervisionado interno, deve ser convalidado como estágio curricular 

obrigatório pela instituição Fasavic/Afya, mediante convênio, termo de 

estágio e matrícula na disciplina (Fluxograma página 12). O pedido de 

aproveitamento deve ser feito, impreterivelmente, no início do semestre, 

em até 30 (trinta) dias após a matrícula, e estará sujeito à análise e 

aprovação pelos setores responsáveis. Outrossim, o estágio 

extracurricular não serve para aproveitamento do estágio curricular, 

computando-se, apenas, a carga horária para fins de atividades 

complementares.  

 

 

Para os alunos que exerçam atividades incompatíveis com o exercício da advocacia, 

ou que sejam impedidos de desempenhar tal mister, nos termos dos artigos 27 a 30 



 
 

 

 
 

 
 

do Estatuto da Advocacia e da OAB (EAO), serão dispensados apenas das atividades 

de prática REAL do Serviço de Assistência Jurídica – SAJU (I, II, III e IV) no Núcleo 

de Prática Jurídica. Nestes casos, os discentes apenas participarão das atividades 

simuladas no SAJU, podendo ser designado para o atendimento às partes, audiências 

de conciliação, mediação, auxílio aos colegas na elaboração de peças processuais, 

análise de casos concretos e simulados, dentre outros, sem 

assinatura nas peças e atas, salvo se simuladas. 

 

LEGISLAÇÃO  

 

O Estágio no Brasil é regido pela Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que regulamenta as responsabilidades 

dos atores envolvidos no estágio: concedentes de estágio – 

empresas ou profissionais liberais, instituições de ensino e 

estudante.  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO 

 

A oficialização do Termo de Convênio será firmada entre as 

partes convenentes (instituição de ensino e parte concedente), 

antes do início das atividades do estágio, como documento 

que formaliza a parceria entre estas partes na oferta de vagas 

de estágio, como oportunidades para os estudantes 

matriculados nos cursos da instituição. Deverá ser preenchido 

em 2 vias originais a qualquer tempo, antes de iniciar o estágio. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

 

O Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é instrumento relevante na 

relação de estágio e deve ser firmado, antes do início das atividades do 

estágio, entre a instituição de ensino, o estudante (ou se representante ou 

assistente legal) e a parte concedente, devendo indicar, principalmente, as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à 

etapa e modalidades da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar. Serão produzidas 3 vias do TCE, sendo uma via do 

documento original para cada ator envolvido (estudante – parte concedente 

– instituição de ensino) 

 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

São as tarefas a serem executadas durante o estágio e devem constar no TCE. Este 

plano deve ser elaborado pelo aluno, pelos supervisores – o designado pela parte 

concedente e o acadêmico. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

A avaliação do estágio obrigatório será realizada por meio dos 

artefatos gerados pelo estudante e seus supervisores durante a 

realização deste. Tais artefatos serão: relatórios de estágio 

(estudante) e relatórios de acompanhamento (supervisores). 

O acadêmico que estiver estagiando deverá elaborar, trimestral ou 

semestral, relatório conforme orientações e modelo sugerido pelo 

Núcleo de Carreiras e ao término do período de estágio deve 

elaborar relatório final.  

 



 
 

 

 
 

 
 

 

CARGA HORÁRIA 

 

A carga horária do estágio não obrigatório será definida em 

comum acordo entre a Faculdade, a parte concedente e o aluno 

estagiário ou seu representante legal, devendo constar do 

Termo de Compromisso e ser compatível com as atividades 

escolares, não ultrapassando seis horas diárias e trinta horas 

semanais, salvo na hipótese do estágio intercalar teoria e 

prática, em que a carga horária poderá ter jornada de até 

quarenta horas semanais, desde que previsto no projeto 

pedagógico do curso (art. 10 da Lei nº 11.788/2008). 

A duração do estágio não obrigatório, na mesma parte 

concedente, não pode exceder dois anos, exceto quando se 

tratar de estagiário portador de deficiência (art. 11 da Lei nº 

11.788/2008). 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Havendo necessidade, o Núcleo de Carreiras poderá 

fornecer aos discentes os documentos necessários para 

a realização dos estágios, sendo eles: Modelo do Termo de 

Convênio e do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), que 

devem ser entregues ao responsável pela parte concedente 

onde o aluno irá estagiar. Os respectivos termos devem ser 

devolvidos à Instituição de Ensino, devidamente assinados e 

carimbados pela empresa. Por fim, Modelo do Plano de 

Atividades e Relatório de Estágio, que documentam o 

período, local, o controle das atividades realizadas, a 

quantidade de horas das atividades realizadas com 

orientação, durante todo o estágio. 



 
 

 

 
 

 
 

 

FIQUE LIGADO! 

 

Antes de iniciar o seu estágio fora das dependências da Faculdade, seja ele 

na modalidade obrigatória ou não, atente-se ao fluxograma abaixo e 

procure o setor do Núcleo de Carreiras para que seu estágio se inicie de forma 

regular.  

 

Vaga de 

Estágio

É obrigatório?
Sim

A empresa 

tem convênio 

com a FASA?

- Firmar Convênio;

- P r e e n c h e r T C E 

Estágio Obrigatório

Preencher TCE

de Estágio 

Obrigatório

Sim

Não

Entregar 

relatórios de 

avaliação

Não
Agente de 

Integração?

- Firmar Convênio;

- Preencher TCE 

Estágio Não 

Obrigatório (seguro 

pago pela empresa)

Não

Preencher TCE

de Estágio Não 

Obrigatório

Sim

Entregar 

relatórios 

semestrais

Arquivo 

Agente de Integração: Organizações que fazem intermediação entre empresas 
e instituições de ensino. Exemplos: IEL, CIEE. 


