
 
PLANO DE AÇÃO 2022 

COMISSÃO ENSINO JURÍDICO  

 

• o que será feito? 

 

Projeto “A OAB É SUA TAMBÉM ESTUDANTE DE DIREITO”  implantação 

de projeto pioneiro na subseção com o objetivo de aproximar os estudantes das 

três instituições de ensino situadas na região (Furb, Uniasselvi e UniSociesc), 

integrando as instituições, estudantes, professores aos nossos advogados e 

advogadas em encontros agendados ao longo de cada semestre do ano com 

membros da Comissão e demais comissões integradas. 

 

• por que será feito? 

Aproximar os estudantes de Direito da Subseção e saber da  importância dela 
na futura carreira profissional como advogado ou advogada; apresentando a 
estrutura da OAB federal, estadual e local; aproximando e integrando a academia 
da vida real da prática; mostrar a vida real acontecendo “dentro de uma 
subseção”.  

 

• onde será feito? 

 

Na sede da OAB, de forma presencial.  

 

• quando será feito? 

 

Em 3 oportunidades ao longo de 2022, sempre no período matutino, com 
duração aproximada de 2h/a. 



Este projeto foi apresentado em 17 de fevereiro de 2022 para Diretoria da 
Subseção. O cronograma de datas e futuros novos eventos está sujeito a 
ajustes/adequações.  

 

a) 7 de abril – já realizado 

b) 5 de maio – a realizar 

c) 6 de outubro – a realizar 

 

• por quem será feito? 

Ministrado pela Coordenação da Comissão e/ou em conjunto pelos membros da 
Comissão sempre que tenham expertise e conhecimento técnico do projeto 
frente a construção e participação ativa de seus membros na Comissão. 

• como será feito? 

Envio de ofícios para as instituições de ensino jurídico – Furb, Uniasselvi e 
UniSociesc e suas respectivas representações estudantis organizadas, 
informando cada data previamente, para divulgação e organização do corpo 
discente e docente. Na data, os alunos das 3 escolas serão recebidos pela 
Comissão e terão uma palestra de aproximadamente 50 min.  com a Comissão, 
apresentando a estrutura  da Ordem dos Advogados do Brasil e finalizando com 
uma visita guiada pelas instalações da sede de modo presencial ou virtual. Na 
sequência havendo disponibilidade de espaço físico compatível, os alunos 
participam de reunião e/ou sessão presencial conduzida pelos membros da 
Diretoria da Subseção para que possam acompanhar um ato administrativo real 
sendo executado. A Comissão do Jovem Advogado se integra neste projeto para 
estimular a adesão às Comissões o quanto antes na vida de cada jovem 
“bacharel de direito”    

 

   

• quanto vai custar? 

será necessário: 

a) disponibilização de espaço na sede da OAB; auditório ou sala de acordo com 
a quantidade de inscritos. 

Acredita-se que a utilização desses recursos já está à disposição de todas as 
comissões, por fazer parte da estrutura da Subseção, sem necessidade de 
desembolso de quaisquer valores adicionais. 



 

Observações: As ações aqui sugeridas não excluem a possibilidade de outros 
projetos que possam ser realizados por esta Comissão no decorrer do ano, nem 
tão pouco a adesão de novas Comissões nos eventos que estão programados 
ao longo do ano de 2022.  

Para 2022-2 membros da Comissão estarão desde já em contato com os 
Coordenadores das Comissões – Comissão de Mediação – Dr. Filipe Starke e 
Comissão de Fiscalização –  Dra. Madaleine Zimmermann para realização de 
evento/competição de mediação e palestra de conscientização das infrações 
disciplinares.  

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DA COMISSÃO 

 

07/4 – reunião/evento – presencial – sede OAB 

19/04 – 17h30-18h30 - reunião – on-line  

05/05 – evento – 9h30min. presencial – sede OAB 

05/05 – reunião presencial 8h30min  – sede OAB 

20/06 – 13h30-14h30 - reunião on-live 

21/07 – 8h30-9h30m reunião on-line   

06/10 – evento – 9h30min. presencial – sede OAB 

06/10 – reunião – 8h30min presencial – sede OAB 

As demais reuniões do 2. Semestre serão divulgados no início de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


