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O ESTÁGIO-ACADÊMICO NO NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA DESEMBARGADOR
PEDRO BERNARDES DO CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO CESG
Rafhael Lima Ribeiro2
Júlio Alves Caixêta Júnior3

Quais alunos podem participar do NPJ?
Podem participar das atividades do NPJ,
os

alunos

que

estejam

devidamente

matriculados no sétimo período do curso de
direito e, portanto, estejam cursando uma
disciplina de prática jurídica.

O Centro de Ensino Superior de São
Gotardo – CESG, em justa homenagem ao

O NPJ do CESG atende todas as causas, ou
classes processuais?

Desembargador Pedro Bernardes, filho ilustre
O

da cidade, dá ao Núcleo de Prática Jurídica NPJ da faculdade seu nome. Assim, no ano de
2014 é fundado o Núcleo de Prática Jurídica

objetivo

inicial

do

NPJ

é

aprimoramento da formação acadêmica dos
alunos do CESG, atendendo, especificamente,
a população que não possui recurso financeiro

Des. Pedro Bernardes.
De modo breve, apresentamos aqui um
pouco do funcionamento de nosso Núcleo de

para arcar com a resolução do conflito, nas
áreas de família e execução penal.
Todas as atividades são feitas pelos

Prática.

alunos, sob a supervisão de professoresO que é e, para que serve o NPJ?

orientadores. As atividades mais comuns são:

NPJ é um escritório modelo de Prática
Jurídica, exigido pelo MEC, que por meio da
atividade prática complementa a formação
acadêmica dos alunos do curso de Direito, bem
como, é o órgão encarregado de supervisionar

atendimento/ consulta, mediação, conciliação,
elaboração

do comentado Núcleo, pois a atividade teórica
desenvolvida em sala de aula deve, ser aliada à
atividade prática. Além da formação dos alunos,
ressalta-se,

também,

outra

importante

justificativa para a criação e manutenção do

peças

processuais,

acompanhamento judicial, seja em audiências
de conciliação, instrução em julgamento e/ou
verificação periódica do andamento processual.
Além das atividades reais descritas, os

as atividades práticas de estágio de tais alunos.
Na atualidade, justificativa-se a criação

de

alunos do CESG, desenvolvem a atividade
prática com a produção de peças processuais
em autos findos (das diversas classes jurídicas
não atendidas pelo NPJ), bem como com a
produção de um Júri simulado.
2

é, a assistência jurídica para as pessoas, que

Mestrando e graduado em Direito, especialista em
Ciências Penais. Advogado e Professor do CESG,
onde coordena o Núcleo de Prática Jurídica.
Currículo: http://lattes.cnpq.br/0791997692334429.

não

3

NPJ: a contraprestação social da academia, isto

possuem

recurso

contratação de advogado.

financeiro

para

a

Especialista em Direito Processual Civil e em
Direito de Família e Sucessões, bacharel em Direito.
Advogado e Professor do CESG. Currículo:
http://lattes.cnpq.br/4136600064958259.
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