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4

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Católica do Tocantins foi inaugurado em fevereiro 
de 2009 e está situado na Avenida J, Quadra 166, Lote 14, Setor Jardim Aureny III. É um 
espaço reservado para proporcionar aos acadêmicos do curso de Direito da Católica do 
Tocantins situações reais de vida e de trabalho, e também casos simulados.

A estrutura do Núcleo abriga em média 400 (quatrocentos) alunos estagiários, profes-
sores e funcionários administrativos.  O prédio conta hoje com 14 (quatorze) espaços, 
entre salas de mediação, sala de atendimento, sala de coordenações, sala de reunião, 
sala de espera, todas equipadas com notebooks, computadores, data show, ar condicio-
nado, mesas e cadeiras.

O NPJ destina-se a coordenar, supervisionar e executar as atividades de estágio curri-
cular supervisionado do Curso de Direito, mediante a prestação de serviços de consul-
toria, assessoria e assistência jurídica e judiciária integral e gratuita a qualquer pessoa 
física com renda familiar mensal igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos e que não 
possua bens imóveis, além da defesa de direitos humanos fundamentais e apoio a pro-
jetos comunitários de cidadania. O atendimento pode ser realizado para procedimen-
tos judiciais e/ou extrajudiciais nas áreas cível, penal, trabalhista e outras designadas 
pela coordenação.

Cabe aos acadêmicos fazer o atendimento das partes, pesquisar e elaborar as peças 
processuais, acompanhar os respectivos processos judiciais, inclusive por consulta à 
internet e ainda lançam as informações em sistemas específicos, sempre orientados 
por seus professores-orientadores.

1. Histórico O estágio é realizado no Núcleo sempre no contra-turno. Semanalmente realizam 4 
horas de trabalho, totalizando 60 horas de atividades. O trabalho realizado pelos aca-
dêmicos é avaliado e supervisionado pelos professores orientadores de cada grupo, 
composto por até 10 acadêmicos.

NPJ - HISTÓRICO NPJ - HISTÓRICO
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6 7NPJ - PROGRAMAS DE ESTÁGIO NPJ - PROJETOS DE EXTENSÃO

Para que todas essas atividades fossem concretizadas foram instituídos os seguintes 
Programas de Estágio e Projetos de Extensão:

Assistência Judiciária Cidadã

O Programa de Assistência Judiciária Cidadã, lotado no Núcleo de Práticas Jurídicas, é o 
ambiente onde o aluno exercerá as atividades reais e simuladas inerentes à disciplina 
de estágio supervisionado, formando sempre uma consciência social.

Prática Jurídica Simulada e Prática Digital

É o programa permanente vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica que tem por objetivo 
a realização das atividades simuladas das disciplinas de estágio supervisionado, tais 
como júri simulado, audiência simuladas, protocolos digitais simulados, e-proc e PJE 
simulado e outros.

Interdisciplinar de Mediação e Pacificação

É o programa integrante do Núcleo de Práticas Jurídicas formado por alunos e profes-
sores orientadores do curso de Direito e demais profissionais da Católica do Tocantins e 
tem por objetivo a realização de sessões de mediação, conciliação e pacificação de 
problemas sociais. Visa buscar um consenso, seja para desjudicialização quando possí-
vel, seja para o retorno ao convívio social.

Cooperação com as Instituições Jurídicas

O NPJ firma convênios, onerosos ou gratuitos, com empresas, entes públicos, organiza-
ções não governamentais e outros, com a finalidade de prestação das atividades itine-
rantes de formação cidadã e outras. Todas estas atividades são realizadas pelos alunos 
vinculados ao Núcleo, como também para os demais acadêmicos da IES, praticantes de 
atividades voluntárias.

Integram os projetos do NPJ, o Projeto Fazendo Direitinho; o Projeto Praticando o 
Judiciário; o Projeto Pacificar e o Pacificar Itinerante.

Juri Simulado

Praticando o Judiciário

O Projeto Praticando Judiciário, vinculado ao Programa de Cooperação com as 
Instituições Jurídicas, tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos a prática do 
Direito e a estratégia judicial, inserindo o acadêmico no contexto real do judiciário, 
fomentando, assim, a ampliação dos conhecimentos em relação à estrutura da justiça. 
Assim, o acadêmico conhece as atividades dos diversos personagens do judiciário, que 
efetuam o atendimento e o andamento da atividade jurisdicional do Estado.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

2. Programas
de Estágio

3. Projetos
de Extensão
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8 NPJ - PROJETOS DE EXTENSÃO

O Projeto Praticando o Judiciário busca auxiliar e minimizar as demandas do judiciário, 
uma vez que leva os acadêmicos da Católica do Tocantins até os órgãos públicos em 
mutirões para auxiliarem nos serviços judiciários, bem como, no atendimento jurisdici-
onal à comunidade.

A Católica do Tocantins já enviou centenas de estudantes para à Justiça do Trabalho e 
Tribunal de Justiça para realizar, de forma voluntária, atividades como: auxiliar em 
audiência, expedir guia de execução de réus, digitalização de processos, mandato de 
citação e intimação, baixa e acompanhamento de processos, minuta de despachos e 
sentenças, digitalização de sentenças, atermações trabalhistas e análise de casos em 
geral.

Estudantes voluntários no TJ-TO

Fazendo Direitinho

O Projeto Fazendo Direitinho tem como principal objetivo a integração dos acadêmicos 
da instituição com a comunidade, levando-os a práticas jurídicas e sociais, no intuito de 
aprimorar os conhecimentos e demais habilidades relativas à comunicação. 

No projeto são realizadas atividades direcionadas às crianças, para auxiliar o desenvol-
vimento educacional e cultural no meio social, familiar e escolar. Por outro lado, os aca-
dêmicos vinculados ao Projeto recebem uma relevante ajuda na formação profissional. 
O Fazendo Direitinho se mostra como uma ferramenta de construção e restauração 
social, uma vez que propicia atividades direcionadas às crianças carentes, desenvol-
vendo a consciência educadora nos acadêmicos.

Crianças da entidade Sementinhas de Amor

3.2

9NPJ - PROJETOS DE EXTENSÃO
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Até hoje, foram realizadas quatro edições do projeto que beneficiou cerca de 120 crian-
ças do Projeto Sal e Terra; Projeto Sementinhas do Amor e Abrigo Raio de Sol, por meio 
de brincadeiras e palestras educativas, ministradas em formas de teatros, sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Trânsito e Meio Ambiente.

 Crianças do Centro de Integração dos Trabalhadores Rurais

Teatro de fantoches para crianças do abrigo Raio de Sol
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Projeto Pacificar

O Projeto Pacificar é fruto de convênio com a Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, por intermédio do Ministério da Justiça e Secretaria de Reforma do 
Judiciário. Este projeto tem como objetivo a prática da mediação, desde sua formação 
no curso de Direito. O NPJ, instalado na região sul de Palmas, facilita o acesso à justiça 
pela população mais carente daquela região e oferece ao público meios alternativos de 
resolução de conflitos.

Mediação no NPJ

Medição no NPJ

Com o Projeto Pacificar foi instalado no Núcleo de Prática Jurídicas da Católica do 
Tocantins, o Núcleo de Mediação, que beneficia os usuários pela celeridade, informali-
dade, autonomia da vontade das partes, protagonismo, confidencialidade, efetividade, 
exequibilidade e prevenção de conflitos. O processo permite ainda a construção con-
junta de regras que atendam à disponibilidade dos envolvidos e suas reais necessida-
des, pautado na autonomia da vontade e no protagonismo dos mediados, os quais por 
conhecerem bem o conflito, apresentam soluções viáveis, diminuindo os riscos que 
podem ocorrer de uma decisão imposta por terceiros.

De 2009 até julho de 2014 foram realizadas 221 mediações referentes a ações de reco-
nhecimento de paternidade; divórcio; guarda de menor; alimentos; trabalhista; cobran-
ças; prestação de serviços; divisão de bens; danos materiais; separação judicial de bens, 
partilha de bens e causas cíveis em geral.

3.2

3.3
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Projeto Pacificar Itinerante

O Projeto Pacificar Itinerante permite levar atendimento jurídico às comunida-
des/bairros mais carentes de Palmas, oportunidade que acadêmicos e professores se 
deslocam para atenderem a população hiposuficiente em situação de vulnerabilidade. 

Base Comunitária Móvel

3.4

I T INERANTE

Visita ao Setor Jardim Aureny III
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4. Números 2014/2
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NOVOS ATENDIMENTOS

MEDIAÇÕES REALIZADAS

PROCESSOS 2014/2
EM ANDAMENTO

PROCESSOS DE 2014/2
CONCLUÍDOS

 PROCESSOS DE ANOS
ANTERIORES CONCLUÍDOS

TOTAL  DE PROCESSOS
CONCLUÍDOS EM 2014/2

Eles formam grupos de trabalho e desenvolvem atividades como palestras, atendimen-
tos individualizados de assistência jurídica. Nos atendimentos feitos na comunidade 
são identificadas as demandas verificando a possibilidade da composição através da 
conciliação ou mediação, não sendo possível é dado o andamento processual.  As 
demandas identificadas na comunidade são levadas ao NPJ para os devidos direciona-
mentos.

Mediação na Base Comunitária Móvel realizada Casa de Maria

O Projeto Pacificar Itinerante já realizou seis edições, sendo três no setor Taquari; duas 
na Casa de Maria e uma na região Norte de Palmas, mais especificamente na quadra 
508. Foram realizados 300 atendimentos que resultaram no ajuizamento de 60 pro-
cessos.

16 NPJ - PROJETOS DE EXTENSÃO
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São perceptíveis os benefícios que o Núcleo de Práticas Jurídicas trouxe à comunidade 
carente de Palmas, aos órgãos judiciários e aos acadêmicos por meio dos atendimentos 
feitos pelos estudantes, seja na sede, em mutirões ou em comunidades.

Já foram realizados no Núcleo de Práticas Jurídicas, por estudantes e professores, 2438 
(dois mil, quatrocentos e trinta e oito) atendimentos. Desse total, 1848 (um mil, oito-
centos e quarenta e oito) processos foram concluídos e 590 (quinhentos e noventa) 
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Missão

Visão do Futuro

Potencializar a formação integral do cidadão, por meio da geração e 
transferência de conhecimento e da educação evangelizadora, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Ser Centro Universitário de referência na Região reconhecido pela 
excelência dos processos de ensino e aprendizagem e da transferência 
de conhecimento caracterizada pela pastoralidade, pertinência, 
inovação, empreendedorismo e sustentabilidade.


