
 
 

 

 

PORTARIA DA CLÍNICA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA Nº.:       /2019 

 

O Coordenador da Clínica de Assistência Jurídica, no uso das suas           

atribuições legais, e regimentais;  

Considerando a necessidade de estabelecer regras objetivas para a         

marcação de plantões; 

Considerando que o presente curso tem por premissa estabelecer no          

perfil do egresso habilidades e competências que o qualifiquem para o exercício das suas              

atividades profissionais; 

Considerando que a atividade dos plantões é um instrumento         

essencial, e OBRIGATÓRIA, para exercício da prática advocatícia;  

RESOLVE:  

Art. 1º Os respectivos Plantões ocorrerão durante a semana, de          

segunda a sexta-feira, nos horários de 11h da manhã às 19h, sendo divididos em 10               

alunos por hora.  

PARÁGRAFO ÚNICO O aluno tem de optar por uma hora semanal e            

realizar sua inscrição no horário e dia escolhido.  

Art. 2º A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 29 de julho de               

2019, pelo portal do Aluno (SIIA), seguindo os passos: Realizar o login, Educacional, no              

canto esquerdo da tela - Opção Ativ. Curriculares, optar por apenas um dos horários e               

dia estipulados. Ex.: Plantões - Terça-Feira - 18h às 19h.  

§ 1º Após a escolha do horário semanal, não há como matricular-se em             

outro dia e horário e nem realizar esta modificação posteriormente. Caso haja a             

necessidade de alteração, o discente tem de procurar os Advogados Orientadores, para a             

alteração, desde que haja vaga no plantão almejado. 

§ 2º Em último caso, será admitida, pela Coordenação do Curso, a            

permuta, com outro discente. 

 



 
Art. 3º: Os referidos plantões valem 1h em cada presença integral, e            

constituem item obrigatório do Dossiê, devendo o aluno cumprir ao menos 75% de             

presença nos plantões, no dia e horário escolhido. 

PARÁGRAFO ÚNICO Para efeito de presença, haverá 15 minutos de          

tolerância do horário inicial marcado, sob pena de ser atribuída a falta. 

Art. 4º Ficam revogadas todas as disposições em sentido contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019 

 

Prof. WALQUER FIGUEIREDO DA SILVA FILHO 

Coordenação do Curso de Direito 

 


