
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

OBRIGATÓRIA JUNTO AO NPJ-UNIFACEAR. 

 
EDITAL N° 02/2021 1º 

SEMESTRE/2021 

A Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FACEAR, no uso das suas atribuições, 

torna público pelo presente edital, que no período abaixo descrito estarão abertas as 

inscrições/matrículas para o desenvolvimento de prática jurídica, junto ao NPJ-UNIFACEAR, as 

quais procederão de acordo com as instruções e forma que seguem: 

 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
1- Serão oferecidas 24 vagas de prática jurídica destinadas aos alunos do Curso de Direito, 

para os trabalhos a serem desenvolvidos no NPJ-UNIFACEAR Campus Araucária e Campus Sitio 

Cercado, sendo que as atividades transcorrerão durante o 1º semestre letivo de 2021 no período 

de 28/05/2021 até 31 de agosto de 2021 para aqueles que desenvolvem a atividade no período 

da tarde e de 28/05/2021 até 17 de setembro de 2021 para aqueles que desenvolvem a atividade 

no período noturno. 

a) As aulas serão desenvolvidas de forma virtual e presencial conforme cronograma a ser 

publicado. Ressalta-se que os formatos mencionados não são de escolha do aluno sendo 

que todos deverão comparecer nas aulas presenciais e virtuais. Casos excepcionais serão 

analisados pela coordenação. 

b) Serão realizadas aulas presenciais nos seguintes dias: Terças -

feiras: das 13hs às 18hs no NPJ Araucária. Quartas-feiras: das 

13hs às 18hs no NPJ Sitio Cercado. 

Sextas- feiras: das 18hs00 min às 22hs no NPJ Sitio Cercado. 

Sextas-feiras: das 18hs00 min às 22hs no NPJ Curitiba 

 
c) As datas das aulas presenciais poderão sofrer mudanças conforme 

necessidade da instituição. 

 
2- Serão ofertadas a seguinte quantidade de vagas: 

 
Terças -feiras: das 13hs às 18hs no NPJ Araucária – 6 VAGAS Quartas-

feiras: das 13hs às 18hs no NPJ Sitio Cercado- 6 VAGAS 

Sextas- feiras: das 18hs40 min às 22hs no NPJ Sitio Cercado. 6 VAGAS Sextas-

feiras: das 18hs40 min às 22hs no NPJ Sitio Cercado - 6 VAGAS 

 

 



 

 

3- O acadêmico deverá realizar a inscrição no NPJ conforme regras expressas abaixo. Após 

a confirmação da inscrição por e-mail os acadêmicos terão prazo de um dia útil para realizar a 

matrícula da disciplina na tesouraria mediante o pagamento. 

 
Parágrafo único: O acadêmico que não realizar a matrícula na tesouraria, no prazo de um dia útil, 

não poderá realizar a disciplina, sendo que a vaga será preenchida pela lista de espera. 

 
4. As atividades de prática jurídica junto ao NPJ-UNIFACEAR serão realizadas nas 

terças ou quartas feiras das 13:00 às 18:00min, e sextas feiras das 18:00 às 22:00 

min podendo os dias serem alterados conforme disponibilidade do professor. 

 
II – DAS INSCRIÇÕES: 

 
1 - As inscrições poderão ser realizadas do dia 18/05/2021 a 21/05/2021 pelo e- mail: 

npj@unifacear.edu.br. 

 

O e-mail deve conter: 

a) Título: Inscrição NPJ 2021 

b) Nome completo, período que está matriculado, cópia de documento de identificação 

com foto e comprovante de endereço. 

c) opção pelo dia e horário da prática presencial. 

 
Não será realizada/homologada a inscrição sem a apresentação de todos os 

documentos, não devendo faltar nenhum documento. 
 

Após a confirmação da inscrição o aluno deverá realizar a matrícula na tesouraria dessa 

instituição até um dia útil após a publicação do edital de homologação de inscrição que será 

divulgado no dia 25/05/2021. 

 
2- São requisitos para inscrição: 

- Estar devidamente matriculado a partir do 6º período do Curso de Direito no primeiro 

semestre de 2021. 
 

3 – As vagas serão preenchidas conforme ordem de inscrição, com edital de publicação das 

inscrições homologadas no dia 25/05/2021, estando à disposição 

 

dos interessados no site da UNIFACEAR. O edital constará data e horário do envio da inscrição. 

O aluno que irá concluir o 10º período no primeiro semestre de 2021 terá direito de preferência 

respeitado conforme ordem de inscrição e dia escolhido para prática presencial. 

 
3.1- O aluno que encaminhar a inscrição por e-mail fora do prazo estabelecido em edital 

mailto:npj@unifacear.edu.br


 

 

terá sua inscrição, automaticamente, cancelada. Ou seja, não serão aceitas inscrições 

encaminhadas por e-mail antes do dia 18/05 ou após o dia 21/05. 

 

4- Os alunos que realizaram inscrição no edital 2020 (que teve as aulas suspensas pela 

situação da pandemia) deve realizar a inscrição novamente. O aluno que realizou a matricula e 

efetuou pagamento na tesouraria já possui sua inscrição homologada, devendo encaminhar e-

mail no mesmo prazo ( 18/05/2021 a 21/05/2021 ) para o endereço genilma.adv@unifacer.edu.br, 

com o nome completo e com a opção do dia pretendido para realização da prática presencial. 
 

5- Diante da pandemia será respeitado as regras de distanciamento, medição de 

temperatura, uso de máscara e álcool em gel. 

 
III – CASOS OMISSOS 

 
1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do NPJ-UNIFACEAR. Araucária/ 

Curitiba, 17 de maio de 2021. 

 
Genilma Pereira de Moura 

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica 
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