
 

 

NPJ – Núcleo de Prática Jurídica – 2º semestre de 2020 – UNIDADE 

AUGUSTA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II, III e IV 

 

Considerando as implicações decorrentes do confinamento e isolamento social 

impostos pelos governantes como prevenção à pandemia da Covid-19, refletindo 

diretamente nas atividades da Centro Universitário das Américas – FAM, impedindo a 

regular aula presencial;  

Considerando que o Estado de São Paulo ainda se encontra em isolamento social, 

quarentena ou contingenciamento ; 

Considerando que o Centro Universitário das Américas – FAM, adequou o calendário 

acadêmico da instituição; 

Considerando a impossibilidade atual de recepção física e consequente avaliação das 

Pastas de Estágio do 7 º, 8 º, 9 º e 10 º  semestres; 

O Centro Universitário das Américas - FAM, por seus professores da área de Direito, 

pela coordenação do Curso da área de Direito Profª Drª Lays Helena Paes e Silva 

Dolivet e pela coordenação do Estagio Supervisionado deste semestre a Profª. Ms. 

Silvia A. A. Pereira Barretto 

 

RESOLVEM 

 

Determinar que os trabalhos de prática jurídica sejam entregues de forma virtual, 

digitalizados no sistema PDF, no e-mail disponibilizado exclusivamente para esta 

finalidade e datas que seguem abaixo, de acordo com cada semestre: 

semestre data e-mail 

7 ( sétimo) 13/11/2020 profsilviabarretto@gmail.com 

8 ( oitavo)  12/11/2020 profsilviabarretto@gmail.com 

9 ( nono)  10/11/2020 profsilviabarretto@gmail.com 

10 ( decimo)  09/11/2020 profsilviabarretto@gmail.com 
 

 Solicitamos ainda, que ao encaminhar seus trabalhos (as pastas de estágio) 

digitalizados, no ícone “assunto” deverá constar: Pasta Estágio ___(identificar o 



semestre) semestre; no corpo do e-mail apenas especificar os itens abaixo e juntar os 

anexos: 

- nome:  

- RA: 

- semestre: 

- período: 

Ressaltamos que, apesar da presente determinação, a entrega física das pastas de 

estagio, junto ao NPJ, deverão ser realizadas assim que for publicada alguma regra 

referente a suspensão ao isolamento social, quarentena ou contingenciamento, em 

data a ser especificada oportunamente. 

Gostaríamos de esclarecer que este corpo docente continua à disposição de todos os 

alunos para auxiliar no desenvolvimento das atividades proprostas.  

Agradecemos a compreensão de todos os 

alunos. 

 

 

 

Profª Drª Lays Helena Paes e Silva Dolivet – Coordenação do Curso de Direito 

 

Profª Ms. Silvia A. A. Pereira Barretto – Coordenação Estágio 


