
 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA 
CNPJ: 04.284.276/0001-04 – Insc. Est.: Isento 

Rua Quinca Honório Leão, 1030 – Morada do Sol – Rio Verde – GO – Fone/Fax: (64) 3620-4700 
Site: www.faculdadefar.edu.br  

Reconhecimento: Portaria SERES nº 735 de 27/12/2013 - DOU 30/12/2013. 

 
 

Informativo 001 ̸ 2020:  Núcleo de Prática Jurídica e Setor de Prática Simulada 

 

 

Venho por meio deste informar aos acadêmicos da Faculdade Almeida 
Rodrigues, matriculados no curso de Direito, nas disciplinas de estágio, os 
mecanismos e forma  que desenvolveremos os estágios, enquanto as aulas 
presenciais estiverem suspensas: 

I - Setor de prática simulada 

Informações gerais 

Os professores ̸ orientadores estão reenviando as atividades constantes nos 
manuais na plataforma https://classroom.google.com, criada pela faculdade, e 
estabelecendo novas datas de entrega, tendo em vista que a data de protocolo 
ocorrera nos dias de férias dos professores, em virtude da suspensão das 
aulas via decretos do governador do Estado de Goiás e prefeito de Rio Verde-
GO . 

a) Estágio I - a professora Jaqueline está na plataforma, na sala do 3. período 
para orientar o desenvolvimento das atividades.  

b) Estágio II - o professor Murilo está cadastrado na plataforma, na sala do 4. 
período, onde orientará o desenvolvimento das atividades.  

Estágio III - o professor Lucas Moreira está cadastrado na plataforma, na sala 
do 5. período, onde orientará o desenvolvimento das atividades.  

d) Estágio IV - a professora Jasminy está cadastrada na plataforma, na sala do 
6. período, onde orientará o desenvolvimento das atividades.  

Cabe ressaltar que as atividades deverão ser devolvidas, por meio da 
plataforma(ou outra forma, convencionado com o professor). 

II - Estágio de Prática Real 

1) Estágio não conveniado (desenvolvido na faculdade, diretamente no NPJ, 
por meio de atendimento ao público). 



O estagiário deverá entrar na sala de aula virtual, criada pela faculdade, do 
período em que se encontra matriculado e encontrar o seu professor 
orientador, quais sejam, professora Alice, professor Cidinaldo, professor 
Rodrigo ou professor Thiago. Nesse espaço eles estão enviando as atividades 
que deverão ser desenvolvidas. 

Cabe ressaltar que as atividades deverão ser devolvidas, por meio da 
plataforma(ou outra conforma, convencionado com a professor). 

2) Estágio conveniado ( trata do estágio desenvolvido por meio de convênio). 

As peças simuladas, cujos problemas encontram anexos ao manual, estão 
sendo reenviadas pela professora Alice na plataforma, com novas datas de 
entrega. 

Dessa forma, os estagiários deverão localizar a professora em uma das salas 
do 7°, 8°, 9° ou 10° e serem orientados. 

Em princípio as peças serão manuscritas, devendo o estagiário digitalizá-las e 
devolver na plataforma, ou por outra forma convencionada com a professora. 

Com relação às audiências estamos estudando uma forma para que ninguém 
fique prejudicado. 

A coordenação coloca-se a disposição para solucionar qualquer dúvida 
existente sobre o  estágios. 

Rio Verde, 06 de abril de 2020. 

profa. Simone Dias Moreira 
Coordenadora do NPJ 


