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O Estágio Curricular é exercido no Escritório de Prática Jurídica nos dois últimos 

anos do Curso, nas áreas Cível, Penal, Trabalhista e Família, incluindo atividades de 
conciliação e estudo da Deontologia Jurídica. O foco de atuação do EPJ é a defesa de 
pessoas e grupos marginalizados e estigmatizados, como prostitutas, travestis, 
portadores de HIV e doenças crônicas, moradores em áreas de risco, entre outros. 
Através de convênios firmados com associações representativas e Organizações Não 
Governamentais, os alunos da FACHA têm oportunidade de atuar na defesa dos 
direitos destes cidadãos, orientados por nossos renomados especialistas. 

A Prática Jurídica contabiliza 300 horas de estágio, sendo 75 em cada período, 
nos quais o aluno assiste audiências reais, presta atendimento jurídico aos clientes, 
elabora peças processuais reais e simuladas, acompanha o andamento de processos 
no Fórum, produz trabalhos práticos, assiste a exibição de filmes, documentários, 
entrevistas e palestras de cunho jurídico com posterior momento de reflexão e debates, 
acompanha os advogados nas audiências das ações patrocinadas pelo EPJ, participa 
de julgamentos e audiências simuladas e das sessões de estudo prático mensais, tudo 
sob orientação e supervisão dos Advogados-Orientadores. 

As atividades relacionadas à Prática Jurídica são avaliadas mensalmente por 
meio da verificação do cumprimento da carga horária mensal. 

O Escritório de Prática Jurídica é coordenado pelo Advogado e Professor 
Marcelo Dealtry Turra, com ampla experiência na advocacia em defesa de pessoas 
carentes 

O EPJ desenvolve vários projetos e vem firmando convênios com inúmeras 
entidades. Conheça os Projetos visitando a Página do EPJ no Portal da FACHA. 


