
 

 

 

 

EDITAL DE MATRÍCULA – NPJ UNIFACEAR 

 

 

EDITAL N.° 04/2021  

 

1º SEMESTRE/2021  

 

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

público pelo presente edital, as inscrições homologadas para realização de matrícula para 

desenvolvimento das atividades do Núcleo de Prática Jurídica 2021/1 do edital 02/2021 e 

03/2021.  

 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1. as atividades de prática jurídica junto ao NPJ-UNIFACEAR serão realizadas nos seguintes dias:  

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 Araucária  

A abertura da turma está condicionada ao preenchimento do número de matrículas conforme vagas 

disponibilizadas.  

2 – As vagas foram preenchidas conforme ordem de inscrição enviada por e-mail e campus 

selecionado pelo aluno.  

 

2.1 – O aluno que não efetuar matrícula, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021 na tesouraria 

desta instituição, não poderá realizar as atividades do NPJ. Não será aceita a situação de pré-

matrícula.  

 

3- Todos os alunos matriculados, em qualquer dia e horário, deverão comparecer na aula 

Inaugural no dia 04/06/2021 às 19h00min que será realizada de forma virtual mediante a 

plataforma google meet .  

- Os alunos que não comparecerem terão a matrícula cancelada.  

- O link para acesso da aula será encaminhado no dia 04/06 mediante email.  



 

 

4- Os alunos que estão na lista de espera podem aguardar a desistência dos inscritos para ser 

chamado OU poderá realizar a troca do dia escolhido para os dias que ainda possuem vaga. 

Neste caso deverá encaminhar e-mail para  

npj@unifacear.edu.br até às 23h59min do dia 02/06/2021. Neste email devrão constar o dia e 

horário para qual deseja realizar a alteração.  

 

- Neste caso o aluno sairá da ordem de inscrição inicial e passará para a ordem de inscrição da sua 

nova opção .  

 

II– DOS INSCRITOS: TERÇA- FEIRA DAS 13:00 ÀS 18:00 

HORAS CAMPUS ARAUCÁRIA  

NOME  

1 Analu Nicolau Galvão Bonetes - E-mail enviado:18/05 às 01:00 H  

2 José Carlos da Silva - E-mail enviado:18/05 às 01:01 H  

3 João Lucas Belisse da Costa - E-mail enviado:18/05 às 01:03 H  

4 Vitor Mateus Carvalho Bernal - E-mail enviado:18/05 às 01:04 H  

5 Simone Fátima de oliveira - E-mail enviado:18/05 às 10:34 H  

6 Wendley Patrick Vaz Lassen - E-mail enviado:18/05 às 12:10 H  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


