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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA) 

 

REGULAMENTO GERAL DAS CLÍNICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO 

 

TITULO I 

DAS CLÍNICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO  

 

Artigo 1° - As Clínicas Jurídicas do Curso de Direito do Centro Universitário do Pará (CESUPA), 

previstas regimentalmente, apresentam-se como espaços para o debate na construção de novos 

instrumentos voltados para proteção e promoção do direito em suas mais variadas vertentes, 

preferencialmente, vinculadas a Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), visando conciliar os eixos de 

pesquisa e os eixos de extensão em suas respectivas áreas de atuação e conhecimento.  

 

Artigo 2º – Todos os membros das Clínicas Jurídicas do CESUPA devem, preferencialmente, 

fazer parte do grupo de pesquisa do CNPQ, independentemente da linha de pesquisa de atuação 

escolhida. 

 

Artigo 3° – As Clínicas Jurídicas do CESUPA serão coordenadas por professores vinculados à 

instituição de ensino e seus membros serão alunos da graduação e da pós-graduação, bem como 

egressos do curso de Direito do CESUPA, colaboradores externos e ouvintes.  

Parágrafo único - Outros professores poderão participar dos eventos e da atuação das Clínicas 

Jurídicas como membros convidados. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 4° - O objetivo principal das Clínicas Jurídicas é incentivar a pesquisa e a práxis forense, 

conforme área de pesquisa vinculada, com estudantes do CESUPA, difundindo e promovendo o 

debate do direito com a comunidade acadêmica e o público em geral. 

 

Artigo 5° – São objetivos específicos das Clínicas Jurídicas do CESUPA: 

a) Capacitar os discentes para realizar pesquisas acadêmicas, objetivando a produção de artigos 

científicos e monografias; 

b) Fomentar a prática jurídica conforme área de conhecimento específica, proporcionando 

vivência da práxis aos estudantes, em parceria com outras entidades, órgãos públicos e privados.  

 

TITULO II 

DA ESTRUTURA DAS CLÍNICAS JURÍDICAS DO CESUPA 

 

CAPÍTULO I 

DOS COORDENADORES DAS CLÍNICAS JURÍDICAS DO CESUPA 

 

Artigo 6° - Os coordenadores das Clínicas Jurídicas do CESUPA serão, obrigatoriamente, 

professores vinculados à instituição na Graduação e/ou Pós-graduação.  

 

Artigo 7° - Cabe aos coordenadores das Clínicas Jurídicas estabelecer e delegar as tarefas entre 

os membros dos grupos de pesquisa, bem como auxiliar e supervisionar os membros no 

desenvolvimento das mesmas. 

 

Artigo 8° – Os líderes e coordenadores das Clínicas Jurídicas devem apresentar, semestralmente, 

à coordenação do Curso de Direito do CESUPA, relatório de produção acadêmica e/ou de 

atividades realizadas no período.  

 

Artigo 9° – Serão realizadas, periodicamente, reuniões de trabalho com os coordenadores das 

Clínicas Jurídicas. 
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§1° – Os líderes e coordenadores, quando julgarem necessário, poderão convocar reuniões 

extraordinárias de acordo com a demanda das atividades. 

§2° – Recomenda-se a elaboração de ata de todas as reuniões, na qual deverá constar a pauta dos 

assuntos discutidos, as decisões e considerações finais da reunião e a lista de presença dos 

membros.  

 

Artigo 10 – A assiduidade nas reuniões é um dos elementos que irá compor o relatório de 

avaliação individual dos membros. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES 

 

Artigo 11 – Os membros das Clínicas Jurídicas deverão realizar, além das atividades de pesquisa, 

extensão e produção acadêmica, eventos acadêmicos, dentre os quais, estão incluídos: palestras, 

seminários, congressos e minicursos. 

 

Artigo 12 – As atividades desenvolvidas pelos membros das Clínicas Jurídicas são voluntárias.  

 

Artigo 13 – Algumas atividades podem envolver viagens nacionais ou internacionais para 

participação em eventos, competições e visitas profissionais. 

 

Artigo 14 – A programação das palestras, congressos e demais eventos promovidos pelas 

Clínicas deverão observar as diretrizes da Instituição. 

Parágrafo único - A programação deverá ser previamente aprovada pelos Coordenadores das 

Clínicas e pela Coordenação do Curso de Direito do CESUPA. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FINANÇAS 

 

Artigo 15 – As Clínicas Jurídicas do CESUPA não possuem fins lucrativos e todas as suas 

atividades e viagens são financiadas com recursos arrecadados pela promoção de eventos ou 

financiadas pelos próprios alunos, salvo quando o financiamento for autorizado pela Instituição. 
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Artigo 16 – Os membros das Clínica estarão sujeitos a avaliações de desempenho, conforme 

organização específica de cada Clínica Jurídica e critérios próprios desenvolvidos por seus 

coordenadores.   

 

Artigo 17 – A avaliação individual, feita pelos coordenadores das Clínicas irá observar, 

preferencialmente, os seguintes elementos: 

I – Assiduidade nas reuniões; 

II – Pontualidade na entrega das tarefas; 

III – Empenho nas atividades e qualidade das tarefas; 

IV – Proatividade no exercício das suas funções. 

 

Artigo 18 – Os membros das Clínicas Jurídicas devem apresentar relatórios das atividades, onde 

deverá constar: 

I – Atas das reuniões que tenham sido realizadas;  

II – Relatório das tarefas realizadas; 

III – Informativo do desenvolvimento da pesquisa e atividade de extensão; 

IV – Planejamento das futuras atividades. 

 

Artigo 19 – A avaliação da coordenação terá por base os relatórios anteriormente citados, bem 

como as observações dos coordenadores em relação à assiduidade e comprometimento dos 

membros. 

 

Artigo 20 – As atividades desenvolvidas nas Clínicas Jurídicas do CESUPA poderão ser 

computadas, a requerimento do aluno que estiver cursando a partir do 6º período do curso de 

Direito do CESUPA, como antecipação das disciplinas Estágio Supervisionado II, III e IV.  

§1º - Cada período de seis meses com carga horária mínima de três horas semanais de atividades 

nas Clínicas Jurídicas do CESUPA corresponderá ao curso antecipado de uma das disciplinas de 

Estágio Supervisionado II, III ou IV, ficando o aluno dispensado de cumpri-la no NPJ, a seu 

critério.  
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§ 2º - A dispensa do curso da disciplina Estágio Supervisionado no NPJ não enseja crédito da 

disciplina, devendo o aluno arcar com o ônus financeiro no respectivo semestre em que teria que 

cursar a referida disciplina.  

§ 3º - O pedido de dispensa do cumprimento da disciplina no NPJ em virtude de seu curso 

antecipado nas Clínicas Jurídicas do CESUPA deverá ser dirigido à coordenação do Núcleo de 

Prática, após a efetivação da matrícula na disciplina, com declaração prestada pela coordenação 

da Clínica, na qual conste o período das mesmas e a respectiva nota do aluno. 

§ 4º - As atividades realizadas nas Clínicas Jurídicas do CESUPA em período inferior a seis 

meses não ensejam a antecipação prevista no caput deste artigo. 

§ 5º - Os alunos do 1º ao 5º período do curso de Direito que façam parte das Clínicas Jurídicas 

obterão horas complementares, de acordo com os critérios definidos pela Coordenação do Curso 

de Direito. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO 

 

Artigo 21 – Os membros das Clínicas podem se desligar a qualquer momento, comunicando sua 

intenção aos coordenadores. 

 

Artigo 22 – Se for observado que algum membro das Clínicas negligencia suas funções, deixando 

de participar das atividades, a coordenação pode sugerir o seu desligamento, resguardado o 

direito de dispensa do NPJ, desde que o aluno cumpra com os requisitos do art. 20 deste 

Regulamento.  

Parágrafo Único. Para os fins do art. 22, considera-se aplicável o disposto no art. 103, IV do 

Regimento Geral do CESUPA. 

 

Artigo 23 – Os alunos que se graduarem e que já estejam atuando nas Clínicas, poderão 

permanecer nas atividades de pesquisa e de extensão, com a autorização própria e por escrito dos 

coordenadores. 

Parágrafo Único. Os egressos na situação descrita no caput do art. 23, não terão qualquer vínculo 

de natureza trabalhista com o CESUPA.  

Artigo 24 – Ao se desligarem das Clínicas, os membros receberão um certificado que constará o 

período de sua participação e o seu desempenho. 
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CAPÍTULO VI  

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Artigo 25 – A entrada de novos membros ocorrerá por meio da realização de Processo Seletivo, 

sendo que as etapas do processo, o conteúdo programático e o número de vagas ofertadas serão 

especificados em CHAMADA específica de cada Clínica Jurídica. 

Parágrafo único – O número de vagas ofertadas será estabelecido em reunião entre os membros 

e a coordenação das Clínicas, considerando-se o planejamento de atividades a serem executadas.  

 

Artigo 26 – Os casos omissos serão decididos pelos coordenadores das Clínicas Jurídicas do 

CESUPA. 

 

Artigo 27 – Este Regulamento Geral entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

Belém (PA), 30 de novembro de 2018. 

 

Coordenadora do Curso de Direito do CESUPA 

Profª. Dra. Loiane Prado Verbicaro 


