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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONEX

PROJETO DE EXTENSÃO – CURSO DE DIREITO
LABORATÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA

O Laboratório de Prática Jurídica tem como finalidade estimular o seu corpo discente a uma melhor
formação profissional propiciando ao estudante, de nível superior, a oportunidade para o
desenvolvimento de competências da atividade profissional, de modo a aliar teoria e prática, no
ambiente das varas judiciais e delegacias de polícia especializadas.
JUSTIFICATIVA:
O Laboratório de Prática Jurídica tem como finalidade reunir um conjunto de atividades que
favoreçam ao exercício prático do conteúdo teórico, apreendido em sala de aula, proporcionando,
assim, ao discente, a participação em situações concretas,complementando a formação
universitária.
Ressalte-se que estas atividades permitem, ainda, que o estudante tenha acesso a um contato
direto com questões do dia-a-dia da prestação jurisdicional. Além disso, há a oportunidade de
colocar em prática os conceitos aprendidos no âmbito acadêmico, bem como criar a oportunidade
de desenvolver novos conhecimentos e relações interpessoais.
OBJETIVOS:


Oportunizar ao aluno, com orientação e acompanhamento, o exercício de uma atividade
prática, que visa o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na grade
curricular do Curso de Direito do Instituto Florence Ensino Superior;
 Possibilitar a troca de conhecimentos teóricos com a prática da realidade profissional;
 Estimular a constante atualização no campo do conhecimento para atingir o sucesso
profissional e a auto‐realização.
METODOLOGIA:
A operacionalidade do projeto atenderá aos seguintes critérios:
ATIVIDADE
Atendimento ao Público
Atividades Cartorárias
Gabinete

PERÍODOS
1°, 2º e 3º
4°, 5º e 6º
7º,8°e 9º

DIAS
2ª a 6ª feira
2ª a 6ª feira
2ª a 6ª feira
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PROFESSORA ENVOLVIDA NO PROJETO:
Profa. Me. Ana Maria Marques Ribeiro (Coordenadora)
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