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Crib a. Comiss&o Coordenadora de
Estdgioi da Faculdade de Direito de
Ribeirdo Preto da USP

O Diretor da Faculdade de Direitode Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo,

CONSIDERANDO o Projeto Pedag6gico da Faculdade de Direito de Ribeirio .Preto, da USP;'qde

prev6 b realizagio de .um Estagio Curricular Obrigat6rio, a ser cumprido na forma de 02,(duas)

disciplinas semestrais (ECO I e ECO 11), cada uma concedendo, em cano dq a.provag3o, 06 -(leis)

cr6ditos, corfespondentes a i2 (doze) horan/est6gio sgmanais, pelo prado regimentallde 115

semanas letivas;

q

CONSIDERANDO o que disp6e a normafiva federal, estaduale dg Universidade de S3o Paulo a

respeito dq realizagio de estgg.io.s curriculares;

£

CONSiDEliANDO a necbssidade de organizar, :na imbito da FDRP, as atividades relativas a

rea.lizagio do Estggio Curricular Obrigat6rio pele gorpo discente da Unidade, baiia a seguinte

4
PORTARIA

Art. le - Fica criada a Comiss3o Coordenadora de Est6gios da Faculdade de Direito de Ribeir3o

Preto:,da USP para coordenar os trabalhos relativos a '.realizag$o do; Est6giq: Curricular

Obrigat6rio por parte dos ilunos de graduag3o, matriculados entle o 5e .e o 10Q semestres do
curso

Art.2e . A Comissio-Coordenadora ' de Est69ios da FDRP seri composta peso Prof. Dr. Benedito

Cerezzo Pereira..Filho, seu Presidente, e pecos Profs. Drsi; Camilo Zufelato, Jair Aparecido

Cardoso, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez\e Maria Hemilia Fonseca, ;e tara o apoio;da
Assist6ncia Acad6mica para o desempdnho de suas atividades.
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Art.3e - O Estagio Curricular Obrigat6rio dever6 ser,realizado pelos alunos nbs instituig6es
especificamente conveniadas pele FDkP. para essc fim, beMgomo n'o Ndcleo de Pr6tica Juridica

INPJ), criado por Po.rtaria pr6pria, que tem por finalidade, a16m de propiciar a prgtica juridica
necessgria a formagao profissional do corpobdiscente, a prestagio .db assist6ncia J'uridica

gratuita a coMunidade considerada carente.:.na forma da Leie de seu Regjmento.pr6prio.

Art.4e '- No inicio do primeiro semestre da disclplina. Est6gio Curricular Obrigat6rio (ECO 1), ds

alunos $erao preparados para as atividades pr6ticas mediante uma programagid.: introdut6ria

quq abordari; de forma dinamjca, t6picos,relatives a Pritica Forense,T6cnicas .de mediagio e
conciliagio; Erica di Pritica Professional, Linguagem For.ense. e A$pectos Psico16gicOs no
relacionamento professional, conforme programa(lio a ser apresentada aos aluno$ .cursantes

de disciplina na lg dia de atividade

Art.5e '; Cabe a Comiss3o Coordenadora de Est6gios avaliar os alunoS, mediante anilise de

Relat6rios apresentados pelos respectivos .supervisore$. concluih. . do pda sufici6n.cia oU
insufici6ncia das atividades realizadas.

l

Art.6e - No ddsempenho de suas fung6es, a=Comlss6o Coordenadora de Est6gios apresentari a
Diretoria da FDRP, no praz6 de 30 jtrinta) dias o seu planejamento de atividades,.com metas,

prazos e.' provid6ncias necessarias, bem coma a definigao dos procedimentos. e materials

necess6rios jplano de trabalho do aluno, planilhas 'de avaliagao, ficha de controle de
atividades, etc,), para a consecugio dos EstagioS.

\

Art.7e ,{ Este portaria entrari .em$vigor na" data de sua assinatura, ficaRdo revogadas as
disposig6es em contririo.

Faculdade de DireitQ de Ribelrio Preto da Univgrsidade de S3o Paulo,-25 de

fevereiro de 2010.

Prof. Dr. Ignacio Marla Poveda Velasco

Dlretor
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