
 

 

 
REGULAMENTO GERAL DA XV SEMANA JURÍDICA 

 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA 
 
A Coordenação do Curso de Direito da FAIT promoverá a XV Semana Jurídica da FAIT nos dias 23 a 27 
de Abril de 2018. A Semana Jurídica é atividade principal das atividades complementares, disposta na 
Grade Curricular, sendo componente necessário para formação do bacharel em Direito. 
Todos os alunos do Curso de Direito da FAIT estarão obrigados a participar da programação que ocorrerá 
no período noturno e facultado de participar da programação ocorrida no período vespertino. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
As Inscrições serão realizadas na tesouraria da FAIT a partir do dia 26 de Março de 2018. 
O valor do Investimento: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – Participação em todo evento / Certificado / 
Camiseta (350 primeiras inscrições). As camisetas serão entregues no NPJ mediante apresentação do 
comprovante de Inscrição a parir da data que será comunicada pela Coordenação do Curso. 
 

DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 
A Programação do Evento será publicada assim que houver a confirmação de todas as palestras.  
‘  

DA PRESENÇA 
A presença da XV Semana Jurídica será obrigatória e a confirmação será feita no evento na saída do 
aluno do Salão Nobre da FAIT. 

DO CERTIFICADO 
O aluno será certificado de sua presença se fizer o investimento exigido. 

 
DA AÇÃO SOCIAL 

Será realizada no evento Ação Social dos alunos do curso de Direito, em que todos estarão arrecadando 
alimentos não perecíveis e materiais higiênicos para serem doados a entidades beneficentes. 
A arrecadação será feita pelas turmas do Curso de Direito que estarão correndo a um prêmio a ser 
definido pela comissão organizadora do evento. 
Os alimentos estarão sendo recolhidos no mês de Abril, nos dias 09 a 27 de Abril no NPJ, e serão 
entregues mediante protocolo. 
Ao final da arrecadação será feito o levantamento da quantidade de alimentos arrecadados por cada 
turma. 
No dia 27 de Abril serão informadas publicamente no salão nobre, as quantidades arrecadas e a turma que 
arrecadou mais alimentos receberá o prêmio. Neste mesmo dia será a entrega dos alimentos para as 
entidades beneficentes. 

DA AVALIAÇÃO 
 
A presença no evento será considerada para atribuição de pontuação do 2º Bimestre do 1º semestre de 
2018. 
Tal pontuação refere-se a 1(um) ponto de trabalho que é atribuído no 2º bimestre. 
Para esclarecimentos, temos:  
Prova Regimental  =  8,0   Trabalho Disciplina = 1,0               XV Semana Jurídica = 1,0 
 
Para que o aluno tenha direito ao ponto, deverá frequentar o Evento em sua programação noturna e 
deverá entregar um relatório individual para o professor da disciplina correspondente cada dia da semana.  
A data para entrega do relatório será determinada pelos docentes e deverá ser inserida no Moodle. 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Este Regulamento, aprovado pelo Colegiado do Curso de Direito e Coordenadoria do Curso, entra em 
vigor a partir de 15 de Março de 2018, revogada demais disposições em contrário.      
 
Itapeva, 20 de Março de 2018. 

                                                                                           Professora Vanessa Aparecida Costa Santiago 
Coordenadora do Curso de Direito da  

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT 


