
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
a) Objetivo acadêmico: proporcionar aos alunos do curso de direito, o estudo da 
teoria que embasa o sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.99/95), a partir 
do estudo de casos reais, do atendimento a partes que procuram o sistema dos 
juizados cíveis, apresentando possíveis orientações e soluções fundamentadas na 
pesquisa da lei, doutrina e jurisprudência paradigma; 
b) Objetivo geral: Fomentar a forma alternativa consensual de resolução de 
conflitos, tanto de forma administrativa quanto através da Conciliação e Mediação; 
c) Objetivo específico: esclarecimentos e orientações aos interessados sobre seus 
direitos e os meios de acesso para efetivação desses direitos, tanto administrativos 
(junto a órgãos públicos) como o acesso à assistência judiciária gratuita, e também 
o acesso aos meios judiciais. 
 
PÚBLICO ALVO: 
Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS, a partir do 1º semestre. 

PROGRAMA: 
I - Módulo Teórico: 
Organização dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil, competência, partes. 
realização dos atos processuais, audiência de conciliação, audiência de instrução, 
das provas e dos procedimentos no JEC, das Decisões e Recursos, execução de 
sentença, súmulas das Turmas Recursais, acesso à Justiça – garantias processuais 
constitucionais. 
 
II – Módulo Prático:  
Atendimento de usuários do JEC; triagem e estudos de casos; orientação sobre o 
sistema dos Juizados Cíveis, para pedidos iniciais e para audiências de conciliação 
e instrução, dos documentos necessários para cada espécie de ação e importância 
da produção de provas no processo; Instruir os usuários sobre o principal objetivo 
do Juizado Especial Cível (composição do conflito); Orientação e encaminhamento 
à outros diversos serviços do PRASJUR, como atendimento de assistência 
judiciária cível, criminal, dos juizados especiais, e ainda do serviço de Mediação e 
do projeto Apoio às Famílias Endividadas. 

 

HORÁRIO:                                    VAGAS: 
14h às 17h                                    10 vagas 

LOCAL:  
Sala do PRASJUR no 5º andar do Foro de São Leopoldo  
Av. Unisinos, 99, Bairro Cristo Rei - São Leopoldo/RS. 

PROFESSOR COORDENADOR E MINISTRANTE: 
Professora MS Edith Salete Prando Nepomuceno 

CARGA HORÁRIA: 
3 horas por terça-feira. 
Total de 36 horas a serem aproveitadas como atividade complementar.  

FREQUÊNCIA EXIGIDA: 
80% 

CONDIÇÕES DE SELEÇÃO: 
1. A seleção será por ordem de inscrição até fecharem as vagas ofertadas; 
2. Todos os inscritos deverão, obrigatoriamente, comparecer no primeiro encontro 
a ser realizado no dia 26/03/2019, no local da oficina; 
3. Os alunos que não comparecerem ao primeiro encontro serão considerados 
desistentes; 
4. Caso não compareça algum selecionado, os remanescentes poderão ser 
chamados; 
5. Imprescindível que se tenha conhecimentos de informática. 

INSCRIÇÃO: 
As inscrições devem ser realizadas no PRASJUR, sala B 02 104, das 8h às 12h e 
das 13h30min às 17h30min, até o dia 22/03/2019 ou até serem preenchidas as 
vagas ofereci das. 
Fichas de Inscrição disponíveis no site “Fique Sabendo” da Escola de Direito: 
http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/ 
E-mail: prasjur@unisinos.br 
A participação na Oficina é gratuita. 

 

OFICINAS – PRASJUR 

INICIAÇÃO À PRÁTICA DOS  

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

Período: 26/03/2019 a 11/06/2019 

Terças-feiras, das 14h às 17h 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
PRASJUR – Programa de Prática Sociojurídicas  

Sala B 02 104 
Telefone: (51) 3590-8425 

E-mail: prasjur@unisinos.br 
 



 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR 

Assistência Jurídica Gratuita  
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FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO::  

 

Oficina de Prática Jurídica: 
Iniciação à Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Período: 26/03/2019 a 11/06/2019 
(terças-feiras à tarde – das 14h às 17h) 

 
 

 
Nome completo: _________________________________________________________ 

Nº Registro Acadêmico: ______________ 

Endereço: ______________________________________________ Nº:______ 

Bairro:______________________  Cidade: _______________________________ Estado: _____ 

Identidade: _________________________  CPF: ___________________ 

Data nascimento: ____/____/_____ Etnia:____________________ 

Fone: (___) ______________________ 

Email: _____________________________________ 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Assinatura: _______________________________ 

 
 
 
 

OBS: Preencher os dados com letra bem legível.  
Os alunos selecionados serão avisados pelo e-mail informado ou 
por contato telefônico, após a data de término das inscrições de 

cada oficina. 
 

Término do período de inscrições: 22/03/2019 
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