FASAP – FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS– NPJ

EDITAL 2021/01

Retirada de pastas dos alunos formados do NPJ/FASAP, do
período de 2009 a 2020.
Considerando que a documentação para arquivo na IES possui um lapso
temporal legal para arquivo;

Considerando a necessidade de adequação dos espaços na nova sede do NPJ;

A Coordenadoria de Direito, juntamente com a do Núcleo de Práticas
Jurídicas(NPJ),no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento do
Núcleo de Práticas Jurídicas, torna público o Edital de retirada de pastas dos
alunos formados do NPJ/FASAP.

1.

Os alunos abrangidos por este edital correspondem aos ex-alunos

de Direito, devidamente formados na FASAP, nos anos de 2009 a 2020.

1.1 É condição para a retirada da pasta que o ex-aluno, já formado, retire uma
declaração prévia junto ao RA de sua conclusão no curso de Bacharel em Direito na
FASAP.

1.2 Será arquivada, digitalmente, as pastas dos alunos formandos em Direito
na FASAP do ano de 2017 em diante, ocasião em que os referidos alunos assinarão
um termo de ciência, autorizando o arquivo digital.

2.

Sobre a retirada: Considerando que toda a documentação encontra-se

arquivada na FASAP, solicita-se que o ex-aluno que tenha interesse na retirada entre
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em contato previamente com a FASAP (Recepção pelo telefone (22) 38533393 e
NPJ pelo telefone (22) 988417835, de segundas-feiras às sextas-feiras das 16:00 às
19:00 horas), para agendar a sua retirada.

2.1

Prazo para entrega das pastas: O prazo entre o pedido para retirada

e a efetiva entrega será de 10 dias corridos, ocorrendo o agendamento da entrega
sempre às quartas-feiras, das 16h às 18h, na FASAP, ainda que não coincida com o
termo final.

2.2

Registro da retirada: É indispensável que o ex-aluno, ao receber a

pasta, assine o livro de protocolos no próprio NPJ, quando retirar a sua pasta, para
o devido controle dos documentos, bem como a declaração de conferência.

3. Prazo de duração para a retirada: 120 dias, a partir de 01º/03/2021 deste
edital.

4. Após o prazo assinalado para retirada: O ex-aluno estará,
automaticamente, concordando que a IES venha a incinerar os seus documentos
arquivados.

5. Datas:
a)

Divulgação do Edital: do dia 01°/03/2021 a 30/03/2021, no site

da FASAP.
b)

Período de Retirada: dia 01º de março de 2021 a 29/06/2021,

na FASAP, de 16h às 18h, sempre às quartas-feiras.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Declaração de Conferência, Ciência e Autorização para arquivo digital.
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Santo Antônio de Pádua/RJ, 20 de janeiro de 2021.

Carina S. Abreu Souza
Coordenadora do Curso de Direito da FASAP

Marcele
Coordenadora do NPJ da FASAP
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DECLARAÇÃO DE CONFERÊNCIA
(ALUNOS FORMADOS ATÉ 2016)

Declaro que sou ex-aluno da FASAP, formado no ano de ____________ e
que estou ciente e de acordo com as informações, critérios e exigências contidas no
edital em referência.
Declaro ainda ter conferido a pasta e afirmo, ainda, que a pasta estava com a
documentação completa, retirando, portanto, a minha pasta dos arquivos do NPJ
nesta data.

S. A. de Pádua/RJ, ______ de ______________ de 2021.

____________________________________
Assinatura
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DECLARAÇÃO DE CONFERÊNCIA
(ALUNOS FORMADOS A PARTIR DE 2017)

Declaro que sou ex-aluno da FASAP, formado no ano de ____________ e
que estou ciente e de acordo com as informações, critérios e exigências contidas no
edital em referência.
Declaro ainda ter conferido a pasta e afirmo, ainda, que a pasta estava com a
documentação completa, retirando, portanto, a minha pasta dos arquivos do NPJ
nesta data.
Declaro e autorizo que os documentos contidos na minha pasta estejam
arquivados em mídia digital no NPJ da FASAP, ficando à disposição da IES pelo
tempo legal.

S. A. de Pádua/RJ, ______ de ______________ de 2021.

____________________________________
Assinatura
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