


PASSO A PASSO SOBRE COMO CUMPRIR A 
CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA JURÍDICA REAL 

- UNIT
Graduação em Direito - Núcleo de Práticas Jurídicas da Unit



Quem precisa cumprir carga horária de prática 
jurídica real? 
● Todos os alunos do currículo acadêmico 2191 (para saber o seu 

currículo, acesso o Magister: https://wwws.unit.br/Portal/Index.jsp 
> Consultas > Histórico > (clique no ícone para impressão  

e ao abrir o arquivo observará o nº do seu currículo no canto superior 
direito):

https://wwws.unit.br/Portal/Index.jsp


Qual a carga horária mínima de prática jurídica 
real? 

● 200 horas que devem ser cumpridas entre o 2º e 10º 
período.



Como posso cumprir a carga horária mínima de prática 
jurídica real? 

● O aluno pode cumprir a carga horária de prática jurídica real por meio de estágio curricular voluntário em 
convênios mantidos pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), mediante aprovação em processo seletivo 
promovido pelo NPJ. Atualmente possuímos convênio para estágio curricular com a Advocacia Geral da União, Tribunal de 
Justiça de Sergipe e Justiça Federal em Sergipe. Os editais de seleção são sempre disponibilizados no site: 
https://portal.unit.br/npj/editais/ (para mais informações ler também o Regulamento sobre aproveitamento da carga horária 
excedente dos convênios supervisionados pelo NPJ disponível em https://portal.unit.br/npj/documentos/)  

● O aluno pode também, cumprir a carga horária por meio de estágio extracurricular na área de de Direito em 
empresa, escritório de advocacia ou órgão público conveniado com o Unit Carreiras, em caso de 
dúvidas sobre convênios mantidos pelo Unit Carreiras ou como a parte concedente do seu estágio extracurricular pode se 
conveniar à Unit, entre em contato com o Unit Carreiras por meio do e-mail carreiras@unit.br ou telefones (79) 3218-2113 e 
(79) 98166-0667.

● O aluno pode também, realizar o cumprimento da carga horária mínima de 200 horas, por meio de Plantão Jurídico no 
NPJ. As etapas são as seguintes: (i) Solicitar o cadastro no Bonsae (sistema onde você irá ter acesso aos plantões 
disponíveis e fará o agendamento para o dia e turno que tem preferência e disponibilidade), acesse 
https://portal.unit.br/npj/cadastro-do-aluno/ e preencha o fórmula; (ii) Ao ser cadastrado pelo NPJ, você receberá no seu 
e-mail souunit o login e senha para acessar o Bonsae e agendar o plantão; (ii) Agendado o plantão, basta comparecer no 
dia e horário. 

https://portal.unit.br/npj/editais/
https://portal.unit.br/npj/documentos/
mailto:carreiras@unit.br
https://portal.unit.br/npj/cadastro-do-aluno/


Como agendo o plantão no NPJ? 

● Para ter acesso ao sistema 1º utilize o link do Bonsae 
referente ao NPJ a que está vinculado:

unit.aracaju.bonsae.com.br
unit.estancia.bonsae.com.br
unit.itabaiana.bonsae.com.br
unit.propria.bonsae.com.br



Para o primeiro acesso no Sistema Bonsae do NPJ utilize:



Após o primeiro login no Sistema Bonsae do NPJ altere 
sua senha:



Para agendar os plantões:

Na tela seguinte: 

Para facilitar segue vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=FZ7_vU-Sbf8 



Para agendar os plantões:

Para facilitar segue vídeo explicativo: 

http://www.youtube.com/watch?v=FZ7_vU-Sbf8


Como enviar documentos em práticas acadêmicas e conclusão de 
cartões criados pelo professor supervisor no dia do seu plantão no 
NPJ:

http://www.youtube.com/watch?v=6ASNyuDNh9M


O comparecimento em audiências e sessões de julgamento em 
Tribunais de Justiça também somam horas para prática jurídica 
real

Caso o aluno compareça em audiências de conciliação e instrução ou sessões de julgamento em 
Tribunais e elaborem relatórios, poderá utilizar a carga horária dessa atividade para abatimento na 
carga horária de atividades de prática jurídica real, no total de até 50 horas. Os passos são os 
seguintes: (para mais informações ler também o Regulamento das atividades de práticas reais e de 
estágio dos cursos de direito da Universidade Tiradentes disponível em 
https://portal.unit.br/npj/documentos/)

1º Baixar os relatórios disponíveis em: https://portal.unit.br/npj/documentos/
2º Comparecer presencialmente em audiência ou sessão de julgamento, preencher o relatório e 
colher assinatura e carimbo do juiz ou escrivão.
3º Encaminhar, ao final do semestre, os relatórios para o e-mail: jeffson_menezes@unit.br e no 
assunto inserir: RELATÓRIOS PARA CH PRÁTICA JURÍDICA REAL. No corpo do e-mail informar: Seu 
nome completo, matrícula acadêmica, e-mail @souunit.
4º Aguardar a validação das horas pela Coordenação do NPJ e emissão de declaração via e-mail 
souunit.

https://portal.unit.br/npj/documentos/
https://portal.unit.br/npj/documentos/
mailto:jeffson_menezes@unit.br


DECLARAÇÃO DE HORAS NOS PLANTÕES JURÍDICOS NO NPJ

Ao final de cada semestre letivo, o aluno receberá via e-mail @souunit 
a declaração de horas efetivamente cumpridas no Núcleo de Práticas 
Jurídicas.
De posse da declaração, o aluno deverá abrir protocolo via Portal 
Magister solicitando o abatimento da Carga Horária de Prática Jurídica 
Real, o processo no Magister se chama: Atividades de Práticas 
Jurídicas



FALE COM O NPJ DA UNIT

Coordenador operacional do NPJ: Prof. Jéffson Menezes (jeffson_menezes@unit.br)

E-mail para agendar atendimento ou maiores informações: npj@unit.br

NPJ ARACAJU: Rua Lagarto, 253, Centro, Aracaju – SE, 49010-390, Tel. (79) 3218 – 2323. Horário de 
atendimento ao público: das 7h às 11h e das 13h às 17h.

NPJ ESTÂNCIA: Travessa Tenente Elói, S/N – Bairro Alagoas, Estância – SE, CEP 49200-000, (79) 
3218-2357. Horário de atendimento ao público: das 7h às 12h e das 13h20 às 17h.

NPJ ITABAIANA: Rua José Paulo Santana, 1254 – Bairro Sítio Porto, Itabaiana – SE, CEP 49509-875, Tel. 
(79) 3431-5050 e solicitar o ramal 2812. Horário de atendimento ao público: das 7h às 11h e das 13h às 
17h.

NPJ PROPRIÁ: Travessa Santa Luzia, 91, Propriá – SE, CEP 49900-000, Tel. (79) 3218-2374. Horário de 
atendimento: 13h00 às 17h.                              

ACESSE: WWW.UNIT.BR/NPJ 

http://www.unit.br/NPJ



