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1. Edital para Bolsistas e Voluntários 

2. IX Concurso Nacional de Monografia Orlando Di Giacomo Filho 

3. Estágio Supervisionado 

4. Horas Complementares 

5. ENADE 

6. EVENTO: Café Cultural com Margarete Coelho 

 

   

Edital para Bolsistas e Voluntários 

Abertura das vagas para bolsistas e voluntários nas modalidades 

extensão e fundação araucária, para atuar nos programas e projetos de 

extensão universitária deste setor. 

EDITAL N. 01/2015 – CSE/SCJ 

 

IX Concurso Nacional de Monografia Orlando Di Giacomo Filho 

Foi lançado o IX Concurso Nacional de Monografia Orlando Di 

Giacomo Filho com o tema "A contribuição do estudante de Direito no 

combate à corrupção", promovido pelo CESA por seu Comitê de Ensino 

Jurídico e Relações com Faculdades. 

Veja aqui o Regulamento do Concurso 

http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/05/EDITAL-01.15-CSE-Abertura-Bolsas1.pdf
http://d-click.cesa.org.br/u/4762/2116/1967/13365/18b7c?url=http%3A%2F%2Fwww.cesa.org.br%2Fmedia%2Ffiles%2Fdocumentos%2FRegulamentoIXConcurso2015.pdf


 

 

Estágio Supervisionado 

Os alunos do quarto e quinto anos podem regularizar seu estágio 

supervisionado conforme o edital http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-

content/uploads/2015/05/Edital-06-2015-NPJ-ESTAGIO-

SUPERVISIONADO.pdf 

http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/05/Edital-06-2015-NPJ-ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/05/Edital-06-2015-NPJ-ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/05/Edital-06-2015-NPJ-ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf


Para cálculo das 150 horas da disciplina de Estágio Supervisionado do 

ano de 2015, a data inicial considerada será a data de 03 de fevereiro de 2015. 

Não serão aceitos estágios realizados em anos anteriores ao ano de matrícula.  

A avaliação da disciplina de Estágio Supervisionado será feita através 

de relatório e entrevista obrigatória, agendada pela Secretária do NPJ, com a 

professora responsável pela disciplina Danielle Annoni.  

 

Horas Complementares 

As 200 horas de atividades complementares, obrigatórias para 

integralização do currículo, serão avaliadas pela Coordenação do Curso. Os 

estudantes deverão entregar certificados comprovando a realização das 

atividades junto a formulário preenchido conforme as normas dos editais: 

http://www.direito.ufpr.br/download/acad_resativcomplem.pdf 

http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=29 

Os ingressantes até o ano de 2013 poderão escolher qualquer dos 

editais acima. Os demais estão vinculados ao segundo edital. 

Links dos formulários a serem preenchidos: 

http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-

content/uploads/2014/04/FORMUL%C3%81RIO-ATIVIDADES-

COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87%C3%83O-27-97.pdf 

http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-

ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87AO-CEPE-70-04.pdf 

 

ENADE 

Os alunos ingressantes e concluintes do curso no ano de 2015 deverão 

ser inscritos no ENADE.  

O formulário de inscrição deverá ser preenchido por todos os alunos 

dos primeiros e quintos anos no período de 01/05 até 15/06, pela intranet do 

setor para que a coordenação possa realizar as inscrições do ENADE 2015. 

http://www.direito.ufpr.br/download/acad_resativcomplem.pdf
http://www.ufpr.br/soc/descarregar_arquivo.php?cod=29
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMUL%C3%81RIO-ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87%C3%83O-27-97.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMUL%C3%81RIO-ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87%C3%83O-27-97.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMUL%C3%81RIO-ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87%C3%83O-27-97.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87AO-CEPE-70-04.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-ATIVIDADES-COMPLEMENTARES-RESOLU%C3%87AO-CEPE-70-04.pdf


Procedimentos para o preenchimento do formulário: 

1) Acesse o site www.direito.ufpr.br ;  

2) Entre com a matrícula e a senha no link INTRANET;  

3) Clique no link ENADE – FORMULÁRIO;   

4) Preencher todos os campos, alterando  seus dados se necessário;  

5) Em seguida salve as informações.  

O INEP disponibilizará o Questionário do Estudante, de preenchimento 

obrigatório pelos próprios alunos, no período de 21 de outubro a 22 de 

novembro de 2015, exclusivamente por meio do endereço 

eletrônico http://portal.inep.gov.br. A consulta individual ao local de prova e 

impressão do Cartão de Informação do Estudante será precedida do 

preenchimento total do Questionário do Estudante. O não preenchimento do 

Questionário do Estudante implicará situação de irregularidade junto ao 

ENADE 2015. 

Somente os alunos dos quintos anos realizarão provas. O ENADE 

2015 será aplicado no dia 22 de novembro de 2015, com início às treze 

horas.    

 

EVENTO: Café Cultural com Margarete Coelho 

 

 

http://www.direito.ufpr.br/
http://portal.inep.gov.br/
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