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INFORMATIVO: ESTÁGIO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

Ingressantes no ano 2017 até 2020 
 
 

Atividades Extracurriculares 
 

As atividades práticas possuem grande importância na formação do aluno uma vez que possibilita a vivência 

prática de questões teóricas estudadas ao longo do curso e, por isso, indispensável para o desenvolvimento da carreira 

de todo profissional. 

 

O estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso. Na Faculdade 

de Direito, essas atividades de estágio fazem parte da grade curricular (oferecidas pelo Núcleo de Prática Jurídica) e, 

também, das atividades extracurriculares a serem desenvolvidas pelos alunos por meio do estágio profissional. 

 

Soma-se às Atividades de Estágio (curricular e extracurricular), as Atividades Complementares que também 

deverão ser realizadas pelos alunos durante a graduação. 

 

Para os alunos ingressantes no ano de 2017 até 2020, devem ser cumpridas 300 horas de estágio (130 horas de 

Estágio Profissional somadas às 170 horas de Núcleo de Prática Jurídica) e 149 horas de Atividades Complementares. 

 

Estágio Profissional 
 

Atividade externa às atividades desenvolvidas dentro da faculdade, a partir da livre escolha do local de estágio 

pelo aluno que poderá acontecer com o auxílio do site da faculdade, o qual divulga oportunidades de estágio, como 

também por meio de agentes de integração. A comprovação dessas horas exigidas acontece entre o 3° e o 8° período 

da Faculdade. 

 

Sobre a possibilidade de realização de Visitas orientadas em substituição às atividades “in loco”, verificar os 

Avisos 02 e 03/2013 disponibilizados no site da Faculdade. (Link de acesso: 

https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/direito/informes/estagio)  

 
Atividades Complementares 
 

Deverão ser desempenhadas por meio de Congressos, Seminários, Grupos de Pesquisa, ações comunitárias, 

Cursos extracurriculares, Atividades extras oferecidas pela própria faculdade, participação na semana jurídica, 

Monitoria, entre outras.  

 

Referidas atividades podem ser cumpridas do 1° ao 10° período do curso e sua comprovação acontecerá entre 

o 9° e o 10° período da Faculdade. 

 

Sobre como as horas de atividades complementares são distribuídas, verificar o Aviso n.01/2017, 

disponibilizado no site da Faculdade. (Link de acesso: 

https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/direito/informes/estagio)  
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https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/direito/informes/estagio


 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8243 
ERBM  - 2ºandar - Sala 210  

http://www.pucsp.br/direito  -  estagiodireito@pucsp.br 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Estágio Profissional Supervisionado 

Núcleo de Prática Jurídica 
Faculdade de Direito 

 
 

  
São Paulo, 03 de junho de 2021. 

 
 
 

 
                                                   Prof.ª Juliana Cardoso Ribeiro Bastos 

Coordenadora do Estágio Profissional Supervisionado  
do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito - PUC/SP 
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