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EDITAL nº 01/2018 
CURSO DE FÉRIAS – NPJ 2018/2 

JULHO DE 2018 
   

O Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO, no uso de suas atribuições, torna público 
a abertura do curso de férias (recesso acadêmico) aos alunos que tenham interesse em cursar 
as disciplinas de Prática Real no período das férias de JULHO de 2018, conforme disposições 
deste instrumento convocatório. 
 
1. Período de inscrição: Os alunos interessados em cursar uma das disciplinas objeto deste 
Edital, deverá fazer sua inscrição nos Núcleos de Prática Jurídica das Unidades Asa Sul, 
Águas Claras ou Asa Norte, no período do dia 19/06/2018 a 05/07/2018. 
 
2. Período do Curso: O Curso de Férias – NPJ 2017/2 – ocorrerá entre os dias 09/07/2018 
e 03/08/2018, nos turnos Matutino ou Vespertino, conforme disponibilidade do 
respectivo núcleo escolhido. 
Não haverá tolerância de faltas, devendo o aluno comparecer em TODOS OS DIAS do 
período mencionado para totalizar a carga horária obrigatória de 80 horas.  
 
3. Critérios de seleção: Os pedidos de inscrição serão avaliados pela Coordenação do NPJ, 
devendo o aluno interessado cumprir, OBRIGATORIAMENTE, os seguintes requisitos: 
 

a) Comprovar, por documento a ser anexado ao pedido de inscrição, a rematrícula 
para o 2º semestre de 2018, no primeiro dia de Estágio, qual seja, 09/07/2018; 

 
b) Comprovar, MEDIANTE DECLARAÇÃO FUNDAMENTADA, situação que o 

impeça de realizar a disciplina de forma regular durante o 2º semestre letivo de 
2018; e 

 
c) Estar cursando mais de uma disciplina no 2º semestre de 2018. Não poderão 

participar da seleção alunos que estejam fazendo apenas dependência/adaptação 
na disciplina de Estágio de Prática Real. 

 
4. Publicação do resultado das inscrições: No dia 06/07/2018 será publicado a lista de 
alunos selecionados para o Curso de Férias – NPJ 2018.2, com a indicação do escritório do 
NPJ em que cursará o estágio obrigatório. 
Parágrafo único. O preenchimento das vagas será determinado pela Coordenação do Curso, 
observada a ordem de inscrição e/ou preferência do aluno. 
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5. Das vagas: As vagas destinadas aos alunos interessados no curso de férias serão ofertadas 
conforme o quadro abaixo: 
  
  

Unidade do NPJ / Turno Vagas por Unidade Total de Vagas 
JEF – Matutino 02 para alunos da Asa Sul 

02 para alunos de Águas Claras 
02 para alunos de Asa Norte 
 

06 

Ceilândia – Vespertino 03 para alunos da Asa Sul 
03 para alunos de Águas Claras 
03 para alunos de Asa Norte 
 

09 

Delegacia Regional do 
Trabalho - Matutino 

02 para alunos da Asa Sul 
02 para alunos de Águas Claras 
02 para alunos de Asa Norte 
 

06 

 
6. Disposições Gerais: Ao realizar a inscrição, o aluno se declarará ciente de que: 
 

a) Será avaliado regularmente durante o curso, conforme calendário próprio; 
b) As notas obtidas no curso de férias serão lançadas no decorrer do 2º semestre 

letivo de 2018, obedecido o calendário acadêmico regular; 
c) O aluno precisa manter a regularidade acadêmica durante todo o 2º semestre letivo 

de 2018, sob pena de não alcançar aprovação no estágio cursado; 
d) O trancamento ou cancelamento de matrícula no decorrer do 2º semestre letivo de 

2018 provocará a perda das atividades realizadas neste curso de férias. 
e) Aplicam-se ao Curso todas as disposições institucionais do NPJ, inclusive quanto 

à frequência, produção e avaliação. 
 
7. Da publicação e vigência do Edital: O presente Edital deverá ser publicado no endereço 
eletrônico do Centro Universitário UNIEURO, bem como nos murais internos do Núcleo de 
Prática Jurídica e da Coordenação do Curso de Direito. Entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Brasília/DF, 18 de junho de 2018. 
 

 
COORDENAÇÃO NPJ/UNIEURO 
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