
 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Matrícula: _________________________ Período/Semestre/Ano: ________________________________ 

Professor (a): ________________________________________________________________________ 

Disciplina: Estágio Supervisionado (   ) I (   ) II (   )III (   ) IV (   ) V 

 

II. DADOS DO ATENDIMENTO 

 

Local: ______________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/______                                 Horário Início: __________ Horário Término: __________  

 

III. COM BASE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, RESPONDA: 

1. Foram atendidos clientes durante o plantão? Caso a resposta seja afirmativa, especifique. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Os atendimentos foram de consultoria jurídica ou resultaram em possíveis ações a serem 

promovidas pelo Núcleo de Prática Jurídica – FANAP? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Quais as pretensões dos clientes ao procurar o atendimento jurídico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

RELATÓRIO _____ 



 

4. Foi elaborada alguma petição durante o plantão? Em caso afirmativo, qual foi a peça elaborada? 

(ANEXAR A PETIÇÃO AO RELATÓRIO) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

IV. INSTRUÇÕES AO (À) ESTAGIÁRIO (A) 

• O relatório deverá ser redigido de próprio punho pelo (a) estagiário (a); 

• Utilizar apenas o espaço disponível no formulário. 

 

V. PARA USO DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

Declaro que estive presente ao ato ora narrado, acompanhando-o desde o início, que estou ciente das 

conseqüências do empréstimo ou cópia deste ato, bem como de sua falsidade material ou ideológica. 

 
Aparecida de Goiânia, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) Estagiário (a) 

 

VI. PARA USO DO (A) PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) 

Segurança O B R D Há suspeita de serem inverídicas as informações? (   ) Sim (   ) Não 

Redação O B R D É recomendável a atualização do Português? (   ) Sim (   ) Não 

Clareza O B R D É recomendável a revisão do conteúdo? (   ) Sim (   ) Não 

Zelo O B R D  

1) Cumprimento de prazo: _____ 2) Zelo: _____ 3) Conteúdo: _____ 

4) Nota final: ______ 

Pesquisa O B R D 

Apresentação O B R D 

 

Aparecida de Goiânia, ____ de ______________ de 20___. 
 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do (a) Professor (a) Orientador (a) 
 


