
 
 

Ata de 2. Reunião da Comissão de Ensino Jurídico  da Ordem dos Advogados do Brasil 1 

– Subseção de Blumenau, realizada em dezenove de abril de dois mil e vente e dois, 2 

as dezessete horas e trinta minutos, de modo virtual/on-live, via link do google meet 3 

enviado pela coordenadora da comissão a saber: CONVITE: Reunião virtual 4 

integrantes da Comissão Ensino Jurídico Data da Reunião: 19/4/2022 Início: 5 

17h30min-18h15min.Link:  meet.google.com/hfk-drje-iox [farei o reenvio do link aos 6 

membros  10 min. antes do início da reunião mais uma vez] Pauta: Apresentação e 7 

aprovação Plano de Ação para 2022.Apresentação novos membros da 8 

Comissão.Avaliação das ações já realizadas em 2022-1. Planejamento ações 2022. 9 

Integração membros da Comissão local com Comissão Estadual OAB e demais 10 

comissões. Grata desde já a todos e todas vocês por estarem envolvidos na nossa 11 

Comissão de Ensino Jurídico! Dra. Suzete Habitzreuter – Comissão Ensino Jurídico, 12 

via e-mail. Quorum: Presentes a Coordenadora da Comissão – Dra. Suzete 13 

Habitzreuter, e os membros:Dr. Fábio Alexandre Loes e Dra. Claulia Claudia Fernanda 14 

Souza De Carvalho Becker Silva. Dra. Tatiana Filagrana não justificou ausência. A 15 

lista de presença se faz com o print da tela da reunião abaixo que passa a ser parte 16 

integrante desta ata e comprova a participação e presença. Convocação: 1. 17 

Apresentação novos membros da Comissão. 2.  Apresentação e aprovação Plano de 18 

Ação para 2022. Avaliação das ações já realizadas em 2022-1. Planejamento ações 19 

2022. 3. Integração membros da Comissão local com Comissão Estadual OAB e 20 

demais comissões. Ordem do dia:  1. Agradecemos a adesão do novo membro e seu 21 

interesse em estar conosco na Comissão, seja pelo evento que participou e pelos 22 

convites e apoio recebidos de seus professores e pares, a exemplo do Dr. Cristian. 2. 23 

Apresentado o Plano de Ação de 2022, realizado ajustes e construído seu 24 

cronograma de eventos e reuniões para 2022-1 e parcial para 2022-2. Item 3. A Dra. 25 

Suzete  indicou  Dr. Fábio Loes para em conjunto com a Comissão de Mediação – Dr. 26 

Filipe Starke desenvolver evento em conjunto com esta Comissão e as 3 escolas de 27 

Direito para 2022-2 – tipo uma competição de Mediação.  e indicou a Dra. Claudia 28 

para em conjunto com a Comissão de Fiscalização – Dra. Madaleine Zimmermann 29 

desenvolverem uma Palestra – para alunos de último ano/advogados – para evento 30 

do mês do advogado/estudante [agosto/22]. O retorno das tratativas serão 31 

apresentados na próxima reunião da comissão, já agendada para o dia cinco de 32 

maio. Neste item 3, a Dra.  Informou que passou a integrar a comissão de Educação 33 

Jurídica da Seccional e apresentou seus membros, para que possamos aumentar 34 

ainda mais  a integração local e estadual das escolas, eventos, membros e 35 

oportunidades. Deliberação: Aprovado os itens  descritos e detalhados na ordem do 36 

dia, especialmente com a ratifica-se o projeto enviado à Direito da Subseção 37 

denominado A OAB É SUA TAMBÉM ESTUDANTE DE DIREITO, cuja sua primeira 38 

edição ocorre na 7 de abril. Agradecemos a presença. Encerramento: Nada mais 39 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e 40 



 
 

aprovada, vai assinada e secretaria por mim. Suzete Habitzreuter.  É cópia fiel e 41 

autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de Comissões da OAB Blumenau. 42 

Blumenau, 19 de abril de 2022. 43 
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