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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ 
DA FACISA / CESESB 

 
 

Fundado em 2004 
 

BR 101, Km 808, Nº. 1.130, Bairro Santo Antônio do Monte, Itamaraju – BA 
 
 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 
 
 
CAPÍTULO I – FINALIDADE BÁSICA DO NPJ 
 
 
 
Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ destina-se a propiciar aos alunos do Curso de 
Direito da FACISA/CESESB atividades práticas que complementem sua formação 
acadêmica. 
 
Art. 2º. No NPJ será realizado o estágio supervisionado, sendo que o estágio poderá ser 
desenvolvido mediante convênio com escritórios, órgãos ou instituições que desenvolvam 
atividades jurídicas. 
 
Art. 3º. O estágio supervisionado, de caráter acadêmico, é componente curricular obrigatório 
e integrante do Curso de Bacharelado em Direito da FACISA, também denominado "estágio 
curricular". 
 
Art. 4º. O estágio realizado no NPJ ou mediante convênios acompanhados pelo NPJ se 
regerá pelas disposições deste  regimento e  das diretrizes estabelecidas pelo  Conselho 
Nacional de Educação no art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9 de 2004, bem como pela Lei 
nº 11.788/2008 e pelas disposições da Lei 8.906/94 que lhe sejam aplicáveis. 
 
 
 
CAPÍTULO II – ESTRUTURA DO NPJ 
 
 
 
Art. 5º. A estrutura administrativa do NPJ é composta de: 

I - Coordenador; 

II - Professores orientadores; 

III - Psicólogo; 

IV - assistente social; 
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V - Funcionários e estagiários administrativos. 
 
§1º. São atribuições do coordenador do NPJ: 
 
I - Exercer a direção do NPJ, imprimindo-lhe as linhas de atuação em conformidade com os 
preceitos traçados pela instituição e Coordenação do Curso de Direito, bem como atender as 
normas  pertinentes  estabelecidas  pelo  Ministério  da  Educação   (MEC),  Ordem  dos 
Advogados do Brasil (OAB) e Lei de Estágio; 
 
II - Representar externamente o NPJ e estabelecer contatos no sentido de possibilitar a 
implementação de convênios; 
 
III - Gerir o quadro funcional vinculado ao NPJ, solicitando a contratação e demissão de 
pessoal, bem como zelar pelos bens utilizados pelo NPJ; 
 
IV - Prestar todas as informações e esclarecimentos a órgãos vinculados às atividades do 
NPJ, inclusive ao MEC e à OAB. 
 
§2º. São atribuições dos professores orientadores do NPJ: 
 
I - Transmitir orientação profissional aos estagiários, executando as atividades que lhes 
forem atribuídas pelo Coordenador do NPJ; 
 
II - Auxiliar o Coordenador a zelar pelo cumprimento das normas pedagógicas, legislação do 
MEC, OAB e Regulamento Interno; 
 
III - Obedecer ao escalonamento do quadro de audiências; 
 
IV – Aplicar aos estagiários sanções de advertência e de perda de carga horária, conforme 
estabelecido no do presente Regimento; 
 
V – Orientar os estagiários sob sua supervisão a atender os clientes e redigir as peças 
processuais  pertinentes,  bem  como  efetuar  a  correção  de  minutas  de  peças  reais  e 
simuladas elaboradas pelos estagiários; 
 
VI - Efetuar orientações aos estagiários em atividades que envolvam técnicas de conciliação, 
mediação e arbitragem; 
 
VII - Zelar pelo cumprimento das atividades obrigatórias do estágio e orientar os estagiários 
para as seguintes práticas: 
 
a) Exercício ético de qualquer atividade jurídica, postura e comportamento do profissional de 
Direito; 
 
b) Desenvolvimento de pesquisas para fundamentação das peças; 
 
c) Elaboração de contratos; 
 
d) Participação em atividades simuladas; 
 
e) Análise e estudos de processos findos; 
 
f) Zelo pelo cumprimento de prazos processuais. 
 
§3º. A FACISA mantém à disposição do NPJ um psicólogo e um assistente social, para 
atenderem e fazerem acompanhamento de alunos ou funcionários em casos de 
necessidades, sendo que o atendimento pode ser feito mediante encaminhamento do NPJ 
ou através de procura por parte do próprio aluno ou funcionário. 
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§4º. Os funcionários e estagiários administrativos são subordinados diretamente ao 
coordenador, e são encarregados pelos serviços de recepção, secretaria, arquivo, controle 
de frequência de estagiários, controle de documentos das pastas de estagiários e clientes, 
bem como por outras atividades determinadas pelo coordenador do NPJ. 
 
Art. 6º. O Núcleo de Prática Jurídica se localiza dentro das dependências da 
FACISA/CESESB, na Rodovia BR 101, Km 808, n° 1.130, Bairro Santo Antônio do Monte, 
Itamaraju – BA. 
 
Art. 7º. O NPJ funcionará de segunda a sexta-feira das 13h00min às 18h00mim, sendo que 
o horário para os estagiários exercerem suas atividades e para atendimento ao público em 
geral será de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 17h00min. 
 
§ 1º. Os horários poderão ser alterados pela Coordenação do NPJ em função das 
conveniências que se apresentarem e se fizerem necessárias. 
 
 
 
CAPÍTULO III – DAS ATIVIDADES DO NPJ 
 
 
 
Art. 8º. No NPJ o aluno desenvolverá atividades práticas adequadas ao estágio de Direito, 
atendendo a clientes carentes, cuja renda familiar seja de até 02 (dois) salários mínimos, 
nas áreas cível, criminal, trabalhista e juizados especiais, sendo que, nos dois últimos casos, 
apenas quando os valores envolvidos nas causas sejam pequenos, a critério da 
coordenação. 
 
Art. 9º. As atividades dos estagiários serão desenvolvidas sob supervisão dos professores- 
orientadores, e inclui, dentre outras: 
 
I - O atendimento inicial e posterior de clientes, buscando esclarecimentos necessários à 
exata compreensão da questão suscitada e transmitindo orientação ao interessado; 
 
II – A elaboração de petições iniciais, respostas do réu, recursos e petições incidentais; 

III - Acompanhamento do processo em cartórios e secretarias de órgãos judiciários; 

IV  -  Participação  em audiências  e  julgamentos,  inclusive  para observar  a  atuação  dos 
magistrados, membros do Ministério Público, advogados e serventuários da Justiça; 
 
V – Participação em atividades simuladas nas quais desenvolvam sua postura e articulação 
verbal, supervisionados pelos professores-orientadores; 
 
VI – Participação em atividades que envolvam técnicas de negociação, conciliação, 
mediação, e arbitragem. 
 
VII - Exame, estudo e discussão de cópias de autos findos de diversas naturezas. 

VIII - Pesquisa e análise de jurisprudência e legislação. 

Art. 10.   Em todos os campos de atuação, o NPJ limita suas atividades aos fóruns da 
Comarca de Itamaraju - BA, podendo estabelecer exceções, ouvindo-se o Coordenador 
sobre a conveniência de cada caso, em concreto. 
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Art.  11.  Mediante  convênio  celebrado  com  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Bahia, 
funciona junto ao NPJ da FACISA/CESESB, o Balcão de Justiça e Cidadania, que exerce 
atividades de mediação e conciliação na tentativa de solução de pequenos conflitos. 
 
 
 
CAPÍTULO IV – DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
 
 
 
Art. 12. O Estágio tem duração mínima de 2 (dois) anos, período em que deverão ser 
exercidas atividades com a carga horária mínima de 300 (trezentas) horas, distribuindo-se 
essa carga horária em 75 (setenta e cinco) horas, no mínimo, por semestre. 
 
Parágrafo  único.  Um  percentual  de  70%  da  carga  horária  deverá  corresponder  às 
atividades efetivamente práticas, lidando com casos reais, podendo 30% corresponder às 
atividades simuladas ou de caráter cultural, não sendo admitido o aproveitamento da carga 
horária de um semestre para o outro. 
 
Art. 13. O acadêmico reprovado no estágio realizado no NPJ ou mediante convênio 
acompanhado pelo NPJ, poderá, excepcionalmente, realizá-lo no semestre seguinte, na 
forma de dependência, a ser requerida na Secretaria Acadêmica da FACISA, e estará sujeito 
às regras institucionais para qualquer dependência. 
 
§ 1º.  No caso do caput e em outras situações excepcionais além da prevista no mesmo, 
para regularização da situação do aluno no curso, poderá o coordenador do NPJ permitir 
que o aluno concentre a carga horária de 150 (cento e cinquenta horas) dentro de um 
semestre, de forma a cursar dois semestres de estágio dentro de um semestre letivo. 
 
§ 2º.   Nas situações do caput e do parágrafo anterior o aluno deverá fazer requerimento 
fundamentado, direcionado à Secretária Acadêmica, que por sua vez irá requerer a 
aprovação do coordenador do NPJ. 
 
§ 3º. Sendo deferido ao aluno cursar um semestre de estágio em regime de dependência, 
deverá  cumprir  a  carga  horária  mínima  e  as  atividades  obrigatórias  relativas  a  dois 
semestres de estágio, conforme determinações constantes do despacho do coordenador 
sobre o requerimento do aluno. 
 
§ 4º. A dependência no estágio supervisionado poderá ser cursada tanto no NPJ quanto 
mediante convênio acompanhado pelo NPJ. 
 
§ 5º. Sendo deferida a dependência no estágio, o estagiário ficará obrigado a apresentar, de 
forma separada, as atividades e relatórios relativos a cada estágio. 
 
Art. 14. No caso de um aluno de outra instituição solicitar transferência para a FACISA / 
CESESB, deverá comprovar no ato do requerimento, com certidão expedida por aquela 
instituição, os períodos de estágio cumpridos e a carga horária obtida, para fins de 
convalidação do estágio. 
 
Parágrafo único. O requerimento, a ser apreciado pelo coordenador do NPJ, além de ser 
instruído com a referida certidão, deverá ser acompanhado de cópias dos relatórios das 
atividades desenvolvidas pelo aluno no estágio curricular. 
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CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
 
 
Art. 15. Para ser aprovado no estágio curricular, o aluno deverá obter, no mínimo, nota final 
7 (sete), que corresponde ao cumprimento das atividades obrigatórias, que representam 75 
(setenta e cinco) horas de atividades, em cada semestre letivo. 
 
§ 1º. Os critérios para conversão das atividades obrigatórias em nota serão definidos em 
cada semestre pelo coordenador do NPJ. 
 
§ 2º. Além do cumprimento das atividades obrigatórias, que têm nota 7 (sete), o estagiário 
será avaliado levando em conta o zelo, assiduidade, pontualidade, dedicação, empenho, 
postura e, acima de tudo, compromisso e responsabilidade com o processo/ação, fruto de 
seu atendimento e distribuição no órgão judiciário competente. 
 
§ 3º. Os critérios de avaliação qualitativos indicados no parágrafo anterior constarão de ficha 
de avaliação elaborada pelo coordenador do NPJ e terão nota de até 3 (três) pontos. 
 
§ 4º. Só será avaliado nos critérios qualitativos indicados nos parágrafos acima o aluno que 
cumprir todas as atividades obrigatórias, uma vez que o não cumprimento destas importa na 
reprovação na disciplina. 
 
Art. 16. Ao final de cada semestre letivo os professores orientadores irão se reunir para 
proceder à avaliação dos alunos/estagiários. 
 
§ 1º. A nota relativa ao cumprimento das atividades obrigatórias, que é de 7,0 (sete) pontos, 
será lançada mediante verificação na pasta do aluno de cumprimento das atividades 
obrigatórias constantes da ordem de serviço do respectivo semestre, seja do aluno que 
estagiou no NPJ, seja daquele que estagiou mediante convênio. 
 
§ 2º. A nota qualitativa, que é de até 3,0 (três) pontos, será dada pelo professor que orientou 
as atividades do grupo de estágio ao qual pertence o aluno no NPJ, ou pelo supervisor do 
estágio que o aluno cursou mediante convênio. 
 
§ 3º. Quando o estágio for realizado mediante convênio, a nota dada pelo supervisor de 
estágio,  em  ficha  própria  do  NPJ,  será  encaminhada  ao  NPJ  no  final  do  semestre 
juntamente com o relatório de estágio com os demais documentos comprobatórios do 
cumprimento das atividades de estágio. 
 
Art. 17. No momento da avaliação, caso o aluno não tenha cumprido todas as atividades 
obrigatórias, os professores orientadores irão  analisar a possibilidade de se compensar 
atividades obrigatórias que não tenham sido cumpridas pelo aluno com eventuais atividades 
extras que ele tenha executado no semestre, ou, ainda, a possibilidade de se definir um 
prazo compatível com o calendário acadêmico do semestre para que o aluno possa suprir a 
atividade. 
 
§ 1º. Na hipótese deste artigo, sendo deferida a prática de atividade extra para complemento 
das atividades obrigatórias, o aluno será notificado pela secretaria do NPJ para cumprir a 
atividade na forma e prazo definidos pelos professores orientadores. 
 
§ 2º. Caso sejam compensadas atividades do aluno ou este cumpra dentro do prazo as 
atividades extras definidas, será feita a sua avaliação dos critérios qualitativos conforme 
definido no artigo anterior. 



6 

Rodovia BR 101, Km 808, nº 130 – Bairro Santo Antônio do Monte - Itamaraju/BA – CEP 45836-000 
Telefone: (73) 3294-3690 – Site: www.facisaba.com.br 

 

 

 
 
 

Art. 18. A nota final dos alunos no semestre será encaminhada para a secretaria acadêmica 
da FACISA, para lançamento. 
 
 
 
CAPÍTULO VI – DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES 
 
 
 
Art. 19. A cada atividade de estágio desempenhada sob a supervisão do NPJ será atribuída 
ao estagiário uma carga horária, conforme definição constante das ordens de serviço a 
serem expedidas pelo coordenador do NPJ no início de cada semestre letivo. 
 
Art. 20. As ordens de serviço irão prever como atividade obrigatória a carga horária mínima 
semanal de frequência do estagiário no NPJ conforme quadro de horário de atendimento a 
ser estabelecido no ato de inscrição do aluno no NPJ. 
 
Parágrafo único. Quando o estágio for desenvolvido mediante convênio, as horas mínimas 
de frequência deverão ser cumpridas no escritório, órgão ou instituição onde o estágio se 
desenvolve, sob supervisão de um responsável indicado pela concedente do estágio. 
 
Art. 21. Também constará das ordens de serviço como atividades obrigatórias a confecção 
pelo aluno de um número mínimo de peças jurídicas reais no semestre em decorrência do 
estágio. 
 
§ 1º. As ordens de serviço indicarão as peças que poderão ser consideradas para fins de 
cumprimento da atividade, bem como a carga horária que será atribuída a cada peça. 
 
§  2º.  Quando  o  estágio  for  desenvolvido  mediante  convênio,  as  peças  jurídicas  reais 
mínimas deverão ser cumpridas no escritório, órgão ou instituição onde o estágio se 
desenvolve, sob orientação de um responsável indicado pela concedente do estágio. 
 
Art. 22. Além das atividades obrigatórias constantes dos artigos anteriores, as ordens de 
serviço podem prever como atividades obrigatórias a redação de peças com base em casos 
simulados, o acompanhamento de audiências ou júris, a participação em júris simulados, 
dentre outras atividades, sempre  constando  a carga  horária a ser atribuída a referidas 
atividades. 
 
Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo serão iguais para os alunos que 
cumpram estágio no NPJ ou mediante convênio, sendo que estes deverão apresentar as 
peças ou documentos comprobatórios do cumprimento das atividades diretamente no NPJ. 
 
Art. 23. Para fins de possibilitar o cumprimento das atividades obrigatórias pelos alunos que 
cumpram o estágio mediante convênio, será encaminhado no início de cada semestre, ao 
responsável pelo estágio no escritório, órgão ou instituição concedente, a ordem de serviço 
do respectivo semestre, bem como o calendário acadêmico. 
 
Art. 24. Além das atividades obrigatórias, as ordens de serviço poderão indicar atividades 
facultativas a serem cumpridas pelos alunos, que poderão, no momento de avaliação do 
estágio, servir para compensar atividades obrigatórias devidas pelo aluno ou influenciar na 
nota qualitativa, o que será apreciado caso a caso pelo coordenador, professores 
orientadores e advogados que estiverem avaliando o aluno. 
 
Parágrafo único. A carga horária as atividades facultativas será definida pelo coordenador 
nas ordens de serviço. 
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CAPÍTULO VII – DO ATENDIMENTO AOS CLIENTES DO NPJ 
 
 
 
Art. 25. A prestação de serviços jurídicos à comunidade é feita pelos estagiários, sempre 
com a orientação dos professores-orientadores do NPJ, incluindo-se o atendimento inicial e 
posterior dos clientes. 
 
Art. 26. No primeiro atendimento ao cliente é feito o preenchimento de dados em impresso 
próprio,   onde   também   serão   consignados   esclarecimentos   necessários   à   exata 
compreensão da questão suscitada. Tais elementos permitirão a elaboração de peças 
processuais e orientação ao cliente. 
 
§ 1º. Se durante o atendimento for constatado que o caso é suscetível de ser conciliado 
através de mediação em audiência do Balcão de Justiça e Cidadania que funciona junto ao 
NPJ, será primeiramente feito o preenchimento de triagem própria deste e a marcação de 
audiência. 
 
§ 2º. Se ocorrer conciliação na audiência do Balcão de Justiça e Cidadania, será lavrada 
pelo mediador uma ata de conciliação, na qual os envolvidos darão poderes para o foro em 
geral, a fim de ser requerida a homologação judicial do acordo. 
 
§ 3º. Não havendo acordo, o cliente que procurou o NPJ será reencaminhado para fazer a 
triagem própria do NPJ. 
 
Art. 27. Os documentos dos clientes só poderão sair do NPJ para protoloco das petições ou 
mediante autorização do coordenador do NPJ, ou, ainda, na ausência deste, do professor 
orientador ou advogado que estiver de plantão no dia. 
 
Art. 28. O ATENDIMENTO AOS CLIENTES É GRATUITO, SENDO EXPRESSAMENTE 
PROIBIDO RECEBER OU COBRAR QUALQUER QUANTIA, SEJA A QUE TÍTULO OU 
PRETEXTO FOR. 
 
 
 
CAPÍTULO VIII - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
 
 
 
Art. 29. É obrigação do estagiário cumprir as atividades práticas reais e simuladas 
determinadas pelos professores orientadores, com observância dos horários e normas de 
utilização do NPJ. 
 
Art. 30. Os estagiários devem acompanhar o andamento dos processos em que atuarem, 
podendo consultar as pastas dos processos na secretaria do NPJ, sendo que estas só 
poderão ser retiradas das dependências do NPJ com a autorização de um dos professores 
orientadores. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo extravio de pasta de processo, o estagiário que assinou a 
requisição de retirada será o responsável, devendo providenciar imediatamente a sua 
restauração, sem prejuízo da aplicação de outras sanções. 
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Art. 31. Serão publicadas no mural da secretaria do NPJ a data e hora das audiências, às 
quais os alunos que participaram da confecção da peça processual deverão comparecer, 
sob pena de sanção de perda de carga horária. 
 
Art. 32. O estagiário deverá comparecer no NPJ, bem como em quaisquer locais em que 
estiver realizando seu estágio, com trajes compatíveis com o decoro e a dignidade do local 
do estágio, sendo expressamente vedada a entrada no NPJ de estagiários de chinelos, mini- 
saia, short ou bermuda e camiseta, jeans e afins, sendo obrigatório ao estagiário o uso de 
gravata e à estagiária é recomendado o uso de terninhos ou blusas no mínimo ¾, sendo 
proibido o uso de blusa de alça ou que mostre a barriga. 
 
 
 
CAPÍTULO XIX - DO CONTROLE DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 
 
 
 
Art. 33.  O cômputo das horas referentes ao estágio supervisionado no NPJ será feito pela 
secretaria  do NPJ e dos estágios realizados através de  convênio será controlado  pelo 
supervisor do estágio, em formulários enviados pelo NPJ. 
 
Art. 34. As petições produzidas e devidamente distribuídas (em número predeterminado 
pela ordem de serviço emitida semestralmente pela Coordenação do NPJ) serão controladas 
por meio da entrega de relatórios semestrais a serem confeccionados (sem rasuras) pelo 
estagiário e assinados pelo supervisor de estágio. 
 
Art. 35. As audiências simuladas e aulas práticas realizadas pelo NPJ serão lançadas na 
ficha do acadêmico mediante lista de presença ou apresentação de relatório. 
 
Art. 36. As audiências serão contabilizadas e lançadas na ficha individual do estagiário, 
mediante a entrega de cópia da ata de audiência na qual conste a presença do aluno, em 
número igual ao constante da ordem de serviço emitida semestralmente pela Coordenação 
do NPJ, sendo invalidadas as que extrapolarem o número predeterminado. 
 
Art. 37. As demais atividades a serem realizadas serão contabilizadas e lançadas na ficha 
individual do aluno mediante a entrega do documento comprobatório da atividade. 
 
 
 
CAPÍTULO X - DAS PENALIDADES 
 
 
 
Art. 38. São aplicáveis ao estagiário as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito; 
 

II - Subtração de carga horária; 

III - Suspensão; e 

IV - Reprovação. 
 
§ 1º. O Estagiário será advertido por escrito, para constar dos seus assentamentos, sempre 
que for impontual, faltoso, desidioso ou demonstrar sinais de desinteresse nas suas 
atividades. 
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§ 2º. Não havendo prazo judicial em curso, será aplicada a penalidade de subtração de 
carga horária nos seguintes casos: 
 
I- de 1 (uma) hora, se deixar de acompanhar processo sob sua responsabilidade ou se 
deixar de cumprir os prazos acadêmicos sem justificativa que seja aceita pela coordenação 
do NPJ; 
 
II- de 2 (duas) horas, se: 
 
a) deixar de elaborar minuta de petição necessária ao impulsionamento processual; 
 
b) extraviar ou deixar de entregar peças nos protocolos judiciais ou cartoriais; 
 
c) deixar de comparecer as audiências às quais for designado; 
 
d) reincidir na hipótese do parágrafo primeiro; 
 
III - de 3 (três) a 10 (dez) horas, se praticar atos de indisciplina, faltar com respeito ou com a 
urbanidade, quer seja com os funcionários do NPJ de todas as esferas ou com os demais 
estagiários  e clientes. 
 
§ 3º. Será suspenso, sem contagem de carga horária nesse período: 
 
a) por 15 (quinze) dias, se reincidir nos casos do parágrafo anterior; 
 
b) por 20 (vinte) dias quando der causa ao extravio de pasta, petição ou documento; 
 
c) por 30 (trinta) dias nas hipóteses da alínea anterior, quando houver prazo judicial em 
curso. 
 
§ 4º. Será reprovado no semestre, nas seguintes hipóteses: 
 
a) patrocínio particular de interesse das partes que procurem o Núcleo de Prática Jurídica; 
 
b) solicitação, a qualquer título, de quantias, valores, bens ou vantagens em razão de sua 
atribuição de estagiário no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica; 
 
c) captação de clientela do NPJ para si ou para outrem; 
 
d) prática de qualquer conduta tipificada na lei penal como crime ou contravenção, se 
praticados no exercício do estágio curricular; 
 
§ 5º. As sanções de advertência e subtração de carga horária serão aplicadas pelo professor 
orientador, mediante relatório sucinto que justifique a sanção. As penalidades de suspensão 
e reprovação, propostas pelo professor orientador por meio de relatório circunstanciado, 
serão aplicadas pelo coordenador do NPJ, mediante procedimento administrativo, no qual 
serão resguardados os direitos ao contraditório e ampla defesa, cabendo recurso, em cinco 
dias, ao Coordenador do Curso de Direito. 
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CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
 
Art 39. Os casos omissos serão resolvidos pelo que dispuser a legislação pertinente, e, à 
falta de norma reguladora, pelo coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. 
 
Art. 40. O presente regulamento começa a vigorar no semestre posterior à sua publicação, 
tendo o Núcleo de Prática Jurídica o prazo de 01 (um) semestre para adequar sua estrutura, 
atividades e documentos às disposições deste regulamento. 
 
 
 

Itamaraju – BA, 28 de Novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
PROF. JACKSON CORDEIRO DE ALMEIDA                           PROF. FERNANDO TELES PASITTO 
Coordenador Acadêmico Geral da FACISA                        Coordenador do NPJ da FACISA 


